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Retiro: “Jesus Ressuscitou por Mim”
“Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”
(Jo 20, 17)

“Os abismos da morte não puderam reter o corpo do Senhor do Universo que nos veio salvar!
Vendo Jesus, Madalena via o raiar de um Novo Dia!
encobrir.

O Dia Eterno que as trevas jamais poderão

O Dia em que, por toda eternidade, foi proclamado o decreto da nossa Salvação!

“Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos!” (Salmo 117,24). Ele
(Jesus) passou da morte para a vida – realizando a Páscoa – por nossa causa, por sua causa.

“Pedimos ao nosso Pai e nosso Deus, um coração pulsando forte, como certamente pulsava o
coração apaixonado e aturdido de Madalena, sentindo-se queimar pelo fulgor da Ressurreição”
(Doris)

I.

“Ressuscitou como disse”

“Ele não está aqui. Ressuscitou como disse”(Mt 28,6)

“A Ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do
próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão "segundo as Escrituras" indica que a
Ressurreição de Cristo realiza essas predições”. (Catecismo da Igreja Católica nº 652)

“Vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso
Santo conheça a corrupção” (Sl 16,10 e At 2,27).

“... como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem
ficará três dias e três noites no seio da terra” (Mt 12,40). “Depois da minha ressurreição,
eu vos precederei na Galiléia” Mt.26,32

II.

Jesus Ressuscitado vem ao nosso encontro

“Maria .... Rabuni ...” (Jo 20,11-18).
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“Cristo mostra-se vivo a Madalena, que procura um morto. Entretanto, o conhecimento do
Ressuscitado não se dá no mero encontro com Jesus, que ainda permanece desconhecido;
dá-se quando sua presença se torna apelo “pessoal”: Maria!” (Missal Cotidiano da
Paulus, p.338-339).

“... Desde agora nós participamos na ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que atua nos
sacramentos do Corpo de Cristo ...” (Catecismo da Igreja Católica nº 556)

III.

“O grande fruto da Ressurreição: a Paz de Jesus”

“A paz esteja convosco”.

Esta é a primeira palavra que Jesus Ressuscitado diz aos seus

discípulos. Oito dias depois, Jesus novamente adentra no Cenáculo e anuncia: “A paz esteja
convosco”. Hoje, Ele se dirige a nós, é em você que o Senhor derrama a Sua Paz.

“Quando Jesus Ressuscitado chega ao meio deles, saudando-os: «A paz esteja convosco» faz
os discípulos superarem qualquer temor: a paz, dom da salvação, torna-se para a
comunidade fonte de alegria e certeza de vitória. Esta paz, adquirida por Cristo com o seu
sangue, deve ser levada pelos discípulos ao mundo inteiro.

Também hoje o Ressuscitado

entra em nossas casas e nos nossos corações, apesar de, às vezes, as portas estarem
fechadas.

Só Ele pode atravessar essas portas e fazer retomar o caminho a quem vive

desanimado e sem esperança. Foi isto que experimentaram os dois discípulos de Emaús.
Através da escuta da Palavra e do gesto de partir o pão, eles reconheceram a Jesus.
Também nós, escutando a palavra de Deus e participando da Eucaristia, experimentamos
Cristo presente junto de nós, dando-nos alegria e paz, vida e esperança” (Papa Bento XVI,
Audiência Geral, 11/04/2012)

IV.

“Eis que tudo se fez novo” II Cor. 5,16-17

“A Páscoa traz a novidade de uma passagem profunda e total, de uma vida sujeita à
escravidão do pecado, para uma vida de liberdade animada pelo amor, força que abate todas
as barreiras e edifica uma nova harmonia no próprio coração e na relação com os outros e
com as coisas” (Papa Bento XVI)
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“Todos os conflitos e tensões encontravam suas soluções debaixo da cruz de Cristo, pois
todos haviam morrido com Ele. Por isso mesmo não conhecemos mais as pessoas segundo a
carne, porque todos morremos com Cristo. Nossa velha vida foi igualmente crucificada. O
Cordeiro de Deus morreu na cruz para que você e eu – nosso velho ser – pudéssemos morrer
junto com Ele. A finalidade principal da morte de Jesus é: “Fomos, pois, sepultados com ele
na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória
do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.”

V.

A vida nova em Jesus Ressuscitado

“Se portanto ressuscitastes com Cristo buscai as coisas do alto...” Col 3,1

A primeira leitura bíblica da Celebração da Vigília Pascal nos mostra a criação do mundo, em
Genesis, capítulo 1.

Neste trecho, podemos entender que o momento em que estamos

vazios, confusos, em caos, esta é a hora do Espírito Santo que vem e paira, iluminando e
trazendo vida.

Assim como Ele pairou no início da criação, assim como Ele se derramou

sobre o Corpo Morto de Jesus, assim Ele vem em nosso auxílio, nos fazendo experimentar a
vida nova em Cristo

VI.

“Cristo Ressuscitado vive no coração dos seus fiéis”

«Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram ... Na expectativa de que
isto se realize, Cristo Ressuscitado vive no coração dos seus fiéis.

N'Ele, os cristãos

«saboreiam as maravilhas do mundo vindouro» (Heb. 6, 5) e a sua vida é atraída por
Cristo para o seio da vida divina, «para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas
vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles» (2 Cor 5, 15). CIC 655

"Estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos”
(Apocalipse 1,18)

Retiro realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2012
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