
 

LEVANTA-TE, SAIAMOS DAQUI! 
De uma antiga Homilia de Sábado Santo 

   
 
 
 
 
 

 
sperta, tu que dormes; levanta-te de entre os 
mortos e Cristo te iluminará”. 

Eu estes que nasceram de ti; agora digo e com todo o 
meu poder ordeno àqueles que estão na prisão: Saí; e 
aos que jazem nas trevas: Vinde para a luz; e aos que 
dormem: Despertai. 

Eu te ordeno: Desperta, tu que dormes, porque Eu não te criei para que permaneças 
cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. 
Levanta-te, obra das minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-
te, saiamos daqui; tu em Mim e Eu em ti, somos um só. 

Por tomei a tua condição de servo; por ti Eu, que habito no mais alto dos Céus, desci 
à terra e fui sepultado debaixo da terra; por mortos; por ti, que saíste do jardim do 
paraíso, fui entregue aos judeus. Vê no meu rosto os escarros que por ti suportei, 
para te restituir o sopro da vida original. Vê no meu rosto as bofetadas que suportei 
para restaurar à minha semelhança a tua imagem corrompida. 

Vê no meu dorso os açoites que suportei, para te livrar do peso dos teus pecados. Vê 
as minhas mãos fortemente cravadas à árvore da cruz, por ti, que outrora estendeste 
levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. 

Adormeci na cruz, e a lança penetrou no meu lado, por ti, que adormeceste no 
paraíso e formaste Eva do teu lado. O meu lado curou a dor do teu lado. O meu sono 
despertou-te do sono da morte. A minha lança susteve a lança que estava dirigida 
contra ti. 

Levanta-te, vamos daqui. O inimigo expulsou-te da terra do paraíso; Eu, porém, já 
não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. Foste afastado da árvore, símbolo da 
vida; mas Eu, que sou a vida, estou agora junto de ti. Ordenei aos querubins que te 
guardassem como servo; agora ordeno aos querubins que te adorem como a Deus, 
embora não sejas Deus. 

Está preparado o trono dos querubins, prontos os mensageiros, construído o tálamo, 
preparado o banquete, adornadas as moradas e os tabernáculos eternos, abertos os 
tesouros, preparado para ti desde toda a eternidade o reino dos Céus». 


