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A Páscoa era uma festa comemorada pelos Judeus e Hebreus muito antes de Jesus, pois nesta data era
comemorado o dia em que os Hebreus foram libertos por Deus de sua escravidão no Egito.
E a Bíblia mostra em Êxodo 12 a instituição da Páscoa vinda da parte de Deus. Neste texto vemos
com riqueza de detalhes como deveria ser preparada a cerimônia. O Senhor Deus alertou a Moises e Arão
sobre a morte de todos os primogênitos, salvo os que haviam sacrificado um cordeiro e derramado parte do
seu sangue sobre os umbrais das portas.
Esta festa acontece até o momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, é dado em forma de sacrifício
para nos salvar. Para os Hebreus foi um animal sacrificado, mas para mim e para você foi o “Filho de Deus”.
Deus em sua infinita bondade, vendo o homem em escravidão ao pecado, envia o seu Filho Amado
para nos libertar e nos dar vida eterna.
“Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.”
(I Coríntios 15.21e 22)

A Páscoa Cristã, também é uma festa de passagem: passagem da morte para a Vida, pois o Senhor
Jesus foi ressuscitado por Deus.
É um anjo que fala para Maria Madalena, e as outras duas, que Jesus não está morto, mas vive. Leia:
Lucas 24.1-12
A história de Jesus não se encerra com sua morte porque do túmulo ele saiu com mais
força. A ressurreição de Jesus é a base do edifício de toda a fé cristã, é o fato central e o objeto por
excelência da pregação apostólica (1COR 15,14-17).
É a verdade culminante de nossa fé em Cristo. Não sabemos precisar como se deu o ato
da ressurreição porque nenhum evangelista nos relata. É que Jesus quis sair do sepulcro não
com a força e preparo de um guerreiro vencedor, não cercado de glória, mas imperceptível. A
verdade desse acontecimento inédito manifestou-se por meio do terremoto acontecido só no lugar do
sepulcro, por meio do anjo que o declarou ressurreto e que revolveu a pedra da sepultura, não para
abrir uma saída a quem venceu a morte, mas para que ficasse visível a todos o sepulcro vazio.
Esses são sinais evidentes que, embora não provem a ressurreição pelos métodos da
ciência histórica, mostram sua credibilidade como mistério de fé.

A pregação dos apóstolos é prova histórica de sua fé na ressurreição. Eles o viram
ressuscit ado; são, portanto, testemunhas fidedignas.
Jesus, com sua alma unida ao seu corpo glorificado, saiu da sepultura ainda fechada e
selada, saiu em estado de vida deiforme que já não pertence a este mundo , conforme
testemunho do anjo e, logo em seguida, o testemunho de centenas de pessoas que o viram
redivivo.
A ressurreição de Jesus é garant ia de vitória sobre a morte, o pecado e todo o mal, é o
desabrochar definitivo do novo mundo pensado por Deus. É a exaltação de Jesus em sua humanidade
glorificada que o torna o Senhor assentado à direita do Pai. É a garant ia da esperança cristã.
"Por que estais procurando entre os mortos aquele que está vivo?"
"Ele não está aqui, ressuscitou!” (24:5b-6a) (Lucas 24, 5.6)
Neste momento a tristeza dá lugar à alegria, a vida venceu a morte, a escuridão foi vencida pela luz.
As mulheres são as portadoras da boa notícia, e foram até os onze contar o que acontecera. Porém,
eles não acreditaram como as mulheres que Jesus havia ressuscitado. Pedro foi ao túmulo e vendo apenas os
lençóis ficou admirado com o que viu. As palavras de Jesus agora faziam sentido, agora entendera, Ele está
vivo.
Jesus está vivo! Ele ressuscitou!
E junto com ele renascemos para uma vida nova. A luz vence as trevas, e Jesus nos faz participantes
de sua vitória sobre a morte.
E como as mulheres do evangelho fizeram, devemos anunciar e comunicar a todos que Jesus
ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, no meio de nós, em cada um de nós. Jesus se faz presente em cada um
de nós sempre, e é essa fé, essa confiança que nos leva a acreditar que podemos lutar por um mundo melhor,
acreditar que pessoas possam mudar ser transformadas pelo poder de seu amor. Nós somos responsáveis por
essa mudança, somos os anunciadores das boas novas.
Jesus está junto do Pai, intercedendo por todos nós, ele não nos deixou. Ele nos deixou seu Espírito
Santo como nosso consolador e garantia de que vai voltar para nos buscar
Nesta noite celebre a alegria, não existe mais tristeza, nossos pecados são perdoados, as lágrimas
enxugadas, a vida venceu a morte. E é justamente neste clima de alegria, que queremos comemorar a
ressurreição de Jesus, dizendo Vivo está!

