Missionari Comboniani del Cuore di Gesù
Via Luigi Lilio 80, 00142 Roma
Tel: 06/51 94 51 Fax: 06/51 94 52 75

A morte e a vida confrontam-se num duelo prodigioso.
O Senhor da Vida estava morto, mas agora, vivo, triunfa (Liturgia pascal)

Roma, 16 de abril de 2017

Queridos irmãos,
A celebração da ressurreição do Senhor Jesus vos dê paz e alegria para anunciar o seu Evangelho
até aos confins remotos da terra.
Há 150 ano que o nosso Instituto dos Missionários Coimbonianos do Coração de Jesus anuncia a
vitória da Vida sobre a morte. Esta vida, que foi vendida por um preço barato, atraiçoada,
condenada, cravada na cruz e fechada na escuridão de um sepulcro, encontrou a força para
ressurgir e dar-se a cada pessoa humana que se deixa invadir pelo amor incondicional de Deus.
Como outrora, também hoje a vida continua a ser atraiçoada e vendida. Vivemos num mundo
onde os radicalismos parecem triunfar, onde não há lugar para os empobrecido e crucificados da
história, onde se levantam muros e derrubam pontes. Um mundo onde a economia do egoísmo e
da morte cria desperdícios de humanidade, na busca de um bem-estar egoísta no qual nos
tornamos incapazes de nos abrirmos ao dom que se faz bênção e é partido para ser partilhado.
Nesta Páscoa de 2017, pensamos em vocês, irmãos nossos, que sabemos que a ides viver aí com
os povos aos quais fostes enviados anunciando que outro mundo é possível, um mundo onde
vence a vida, um mundo onde todos tenhamos a vida em abundância. Pensamos, sobretudo, nos
nossos irmãos que vivem em zonas de guerra, fome, calamidades naturais, em zonas onde nem
sempre é fácil descobrir a vida que ressurge. A todos vós queremos recordar as palavras do último
Capítulo Geral: «A nossa presença é significativa quando estamos próximos dos grupos humanos
marginalizados ou em situações de fronteira» (DC ’15, nº 45.2).
Que esta festa da Páscoa nos encontre prontos para anunciar a vitória da Vida sobre a morte, nos
encontre disponíveis para sermos solidários com os que são descartados ou rejeitados, nos
encontre prontos a deixar-nos invadir pela Vida de Deus para partilhá-la com os esquecidos da
história.
Feliz Páscoa da Ressurreição!
O Conselho Geral

