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A todas as irmãs 

 

Caríssimas irmãs, 

A Páscoa é um acontecimento de força fascinante. Páscoa é anúncio de beleza, presságio de uma 

vida luminosa que irradia graça: Jesus Ressuscitou, é o Vivente, e nós podemos encontrá-lo Vivo como 

o encontraram as mulheres que, na manhã do terceiro dia, se dirigiram ao sepulcro.   

Deixemo-nos invadir pelo fascínio da Ressurreição, pelo encanto da pessoa de Jesus ressuscitado e, 

com o apóstolo Tomé, toquemos o seu lado ferido professando: «Meu Senhor e meu Deus» (Jo 20,28).  

À luz pascal, «cada novo drama que acontece no mundo se torna cenário de uma possível boa 

notícia: o amor consegue suscitar corações capazes de se comoverem, rostos capazes de não se 

abaterem, mãos prontas para construir» (Papa Francisco, Mensagem para o 51º Dia da comunicação). 

Sejamos anunciadoras de boas notícias para sermos «faróis na escuridão deste mundo, que iluminam a 

rota e abrem caminhos novos de confiança e esperança» (idem). 

Boas notícias a serem irradiadas antes de tudo em nossas comunidades, exortando-nos a colher a 

positividade das diversas situações, a acreditar que cada acontecimento, também o mais insignificante, é 

história de salvação.  

Boas notícias a serem difundidas através dos social media, que normalmente frequentamos, para 

divulgar palavras de paz, de reconciliação, de vida nova... 

Os óculos da boa notícia, que recebemos na Páscoa, nos ajudam a ter um olhar de fé que nos faz ver 

além, porque a ressurreição do Senhor já penetrou a trama oculta da história (cf. EG 278). 

Ver além… 

- Para acolher a misteriosa fecundidade que deriva da «liberdade de renunciar ao cálculo e ao 

controle de tudo, a fim de permitir que o Espírito nos ilumine, nos guie, nos oriente, nos 

impulsione para lá, aonde Ele deseja...» (EG 280); 

- Para vislumbrar, também nos desertos espirituais de hoje, o “ramo de amendoeira” (Jr 1,11), a 

árvore-sentinella que precede os sinais da primavera e anuncia a bela estação; 

- Para descobrir «o fio condutor do amor de Deus que abrange toda a nossa existência» (Papa 

Francisco, Mensagem para a XXXI JMJ). 

Rezemos, neste tempo, de modo particularíssimo para as nossas irmãs Pias Discípulas, que no dia 

30 de abril, na alegria da Páscoa e na espera consoladora do Espírito, iniciarão seu 9° Capítulo geral que 

terá como tema Vinho novo em odres novos. Que o vinho novo flua em abundância sobre sua 

assembleia, para o bem de toda a Família Paulina.   

Também em nome das irmãs do governo geral, estendo a todas os mais afetuosos augúrios de uma 

Páscoa de esperança, com um aceno especial às nossas irmãs mais jovens, para que encontrem, em 

nossas comunidades, o espaço propício para deixar explodir a vida e «acender o fogo no coração do 

mundo» (EG 271). 
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