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[VÍDEO]

Speaker: Queridos i rmãos e i rmãs,

Retomamos hoje as Catequeses do Ano da Fé, t ratando da Ressurreição de Jesus, centro
da mensagem cr istã.  Esta verdade de fé insere a nossa existência num hor izonte de
esperança aberto ao futuro de Deus, à fe l ic idade plena, à certeza que o pecado e a
morte podem ser vencidos. E esta certeza que a fé nos dá fé permite que vivamos com
mais conf iança as real idades quot id ianas, enfrentando-as com mais coragem e dedicação,
na certeza de que Cristo é a nossa força. No Novo Testamento,  Jesus Ressusci tado
se encontra com diversas testemunhas, pr imeiramente com um grupo de mulheres,  em
seguida com Pedro, depois com mais de quinhentas pessoas, até o encontro com Paulo,
na estrada de Damasco. Também nós podemos reconhecer e encontrar o Ressusci tado:
na Sagrada Escr i tura;  na Eucar ist ia,  onde Jesus se faz presente a nos faz entrar em
comunhão com Ele;  na car idade, quando os gestos de amor,  bondade, miser icórdia e
perdão fazem resplandecer um raio da Ressurreição no mundo.

* *  *
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Santo Padre:

Carissimi pel legr in i  d i  l ingua portoghese, in part icolare i l  gruppo di  brasi l iani  venuto
dal  Paraná: gioi te ed esul tate perché i l  Signore Gesù è r isorto!  Lasciatevi  i l luminare e
trasformare dal la forza del la Risurrezione di  Cr isto,  perché le vostre esistenze divent ino
una test imonianza del la v i ta che è più for te del  peccato e del la morte.  Buona Pasqua a
tut t i !

*  *  *

Speaker: [Amados peregr inos de l íngua portuguesa, part icularmente o grupo de
brasi le i ros v indos do Paraná: alegrai-vos e exul ta i ,  porque o Senhor Jesus ressusci tou!
Deixai-vos i luminar e t ransformar pela força da Ressurreição de Cristo,  para que as vossas
existências se convertam num testemunho da vida que é mais for te do que o pecado e a
morte.  Fel iz Páscoa para todos!]
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