MENSAGEM DE PÁSCOA 2016
Caros irmãos e amigos:

“Hic est dies quem fecit dominus” (Sl 117,24)

É o grande dia dos e para os cristãos, o dia de Páscoa da
Ressurreição do Senhor Jesus. Das trevas caminhámos para a Luz
e não da Luz para as trevas, simbolizada na liturgia da Vigília
Pascal. É este o grande convite que em toda a Quaresma nos
conduz para esta noite preparatória, introdutória, do Dia do Senhor.
Das Trevas para a Luz!

Com este convite de preparação dos 40 dias da Quaresma e, de
forma muito sublinhada, da Vigília Pascal se deve entender e
cantar com o salmista: “Este é o dia que o Senhor fez”! Dia da luz
da Luz. E a luz é um símbolo muito rico, pois, como sabemos ela é composta por sete cores
essenciais, que se unificam, sem deixar de ser o que cada uma é, na luz. A luz é, pois, sinal de
unidade na diversidade. A luz simboliza, também, o meio posto por Deus à nossa disposição para
ao abrir os nossos olhos vendados pela ignorância e pelo pecado, possamos ver Luz da verdade, da
caridade e da esperança. A luz permite-nos ver a rota do nosso caminho de fiéis baptizados, cientes
de que Deus, que é Luz, é Trindade e a Trindade é a Unidade cuja visibilidade é o Amor verdadeira
Luz de Deus!
Assim, neste tempo Pascal faço votos para que todos e cada dos meus leitores, irmãos e amigos da
MSM, encontre o caminho, que é Jesus ressuscitado, na luz que Deus irradia, fonte de Caridade
fraterna.
Que Nossa Senhora, a Theotokos, a Mãe de Misericórdia, nos dê a Sua mão neste caminhar como
verdadeiros “buscadores de Deus” ao encontro de Seu Filho, Jesus, “Misericordiae vultus”, ontem,
hoje e sempre!
Santa Páscoa, na alegria de Jesus Ressuscitado.

Braga (Portugal), Domingo da Paixão de 2016 A.D.
Carlos Aguiar Gomes

Mestre da MSM e seu primeiro servidor
(Miles – pauper et peccator)

