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Queridos irmãos e irmãs em Cristo Ressuscitado, 
na Igreja e no Carmelo, a minha saudação de paz e 
alegria! «Já que ressuscitastes com Cristo, aspirai às 
coisas do alto» (Col 3, 1-1), vivei a vida nova! Que 
aquela notícia espalhada na fresca manhã do primeiro 
dia da semana, sobre a ressurreição de Jesus,se 
propague de novo com todo o vigor nesta Páscoa de 
2015.  

A Páscoa de Jesus é convite a contemplar, 
discernir e agir. Em primeiro lugar, convida-nos a 
contemplar, a acolher as torrentes de vida e alegria que 
nos chegam de Cristo Ressuscitado, Vencedor das 
trevas e da morte. Com Ele sepultados pelo Baptismo, 
com Ele estamos chamados a viver a graça dos 
ressuscitados. Agora,reconciliados com o Pai e uns com 
os outros, somosvisitados e acompanhados. Jesus não 
cessa de nos surpreender e visitar com palavras de 
coragem e conforto: «Sou Eu, não temais». Ele é, no 
dizer de Santa Teresa de Jesus, a «formosura que excede a todas as formosuras» (Poesia 3), 
que a visita em cada eucaristia como nos testemunha em Vida 28,3: «Um dia estando na 
Missa, representou-se-me toda esta Humanidade sacratíssima, como se pinta ressuscitado, 
com tanta formosura e majestade! Só digo que, quando outra coisa não houvesse para deleitar 
a vista no Céu, senão a grande formosura dos corpos glorificados, bastaria para causar 
grandíssima glória, em especial ver a Humanidade de Jesus Cristo, Senhor Nosso, ainda que 
aqui se mostre Sua Majestade conforme ao que pode sofrer a nossa miséria; que será no Céu 
onde de todo se goza de tal bem?» 

Que a oração, seja ela pessoal ou comunitária, ou a celebração eucarística, sejam os 
espaços privilegiados para nos encontramos com o Senhor Ressuscitado, fazer a experiência 
da Sua Presença viva à nossa vida. Sem esta experiência do Cristo Vivo, não teremos forças 
para avançar nem esperança no coração. 

Em segundo lugar, a Páscoa e todo este tempo pascal que se lhe segue, exorta-nos a 
pensar e discernir, a tirar consequências do mistério pascal contemplado. Agora somos 
seguidores do Cristo total, em todo o seu mistério. Não há vitória sem cruz. Não podemos 
separar o Ressuscitado do Crucificado. Continuamos desafiados a abraçar a cruz de Jesus 
para sermos dignos Dele, seus fiéis discípulos. Mas agora, nós já descobrimos o segredo da 
Cruz, uma Cruz geradora de vida e amor. A Cruz que continua a ser ora escândalo, ora 
loucura, ora poder e sabedoria de Deus (Cf. 1 Cor 1, 23-25). O abraçar da Cruz de todos os 
dias é fonte de sabedoria, de discernimento e leitura da nossa própria vida e da vida do mundo. 
Nós, membros da família do Carmelo Teresiano, somos ajudados pelos nossos mestres a 
mergulhar nesta sabedoria e poder de Deus que nos dá critérios de leitura e interpretação dos 
sinais que o Ressuscitado nos está a dar para os acolhermos, consciencializarmos e Lhe 
respondermos com grandeza de alma. Não é tempo de ficarmos a meio da batalha, não há 
tempo para espíritos mornos e egocêntricos, preocupados apenas com o seu bem-estar e 
comodismo, é antes hora de sairmos para o campo de batalha porque, unidos a Cristo e uns 
aos outros, serviremos a humanidade e sairemos vencedores. O encontro e contemplação de 
Cristo Vivo, como aconteceu com Santa Teresa, torna-nos sensíveis à voz do Espírito que é 
sempre criador e portador de novidade, capaz de fazer coisas belas e novas. Contemplando o 
Ressuscitado, abramo-nos ao discernimento, isto é, à capacidade de escutar a voz do Espírito 
no meio das vozes sem esperança do mundo que nos rodeia. Quem escuta o Espírito traz a 
esperança e a Sua novidade criadora. 

É tempo de agir. E este é o terceiro convite que vos queria fazer nesta Páscoa. Nos 
estádios mais avançados da vida espiritual é que Santa Teresa de Jesus, que nos está a dar 



muitas alegrias neste ano do seu aniversário, foi fecunda e gerou uma grande obra na Igreja de 
Deus. «Obras, obras quer o Senhor!» (5M3,5). Por isso, é hora de sermos concretos e 
operativos. É hora de descobrir e pôr a render os talentos e graças que todos recebemos mas 
que muitas vezes não consciencializarmos e por isso não os pomos a render. A família, os 
pais, irmãos e irmãs, também são para isto: para nos ajudar, se necessário, a corrigir a rota, a 
empreender caminhos novos que criem unidade, comunhão e fecundidade no Carmelo e em 
toda Igreja. Mas ninguém faz caminho sem trato amigo com Jesus e uns com os outros, 
ninguém pode estar seguro do sentido que está a dar à vida sem diálogo e partilha com os 
irmãos, pois é na relação com eles e com Deus que se faz luz, que se alcança a verdade, se 
descobre a vontade de Deus. «Que eu veja, Senhor» (Mc 10,51), que os irmãos e irmãs de 
comunidade me ajudem a ver. Sim, irmãos, ajudai-me a ver, se me amais não me deixeis nas 
trevas da minha cegueira, quero passar para a luz, para a vida, quero dar perspectiva e sentido 
à corrida da vida, não quero regatear esforços contentando-me porque já dei muito, já me 
gastei, que já tenho merecimentos, idade para a reforma, direito a regalar-me… não! O 
Ressuscitado inquieta-me, desestabiliza-me, não me deixa pesado e com sono, mas antes me 
lança de novo nos caminhos da vida descalço, apenas com o bastão da fé a anunciar a todos 
os povos que a vida triunfou da morte, que o Homem e Deus, Jesus de Nazaré, esteve morto 
mas agora vive para sempre, que há razões para a esperança!  

 
Uma Santa Páscoa para todos.  
P. Joaquim Teixeira, prov. 

 


