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Jesus é o Senhor!

Moysés Azevedo

Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria eu também vos 

anuncio: Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!
Mas nós podemos responder este de fé e este ato de realidade, porque Cristo 

Ressuscitou mesmo! Nós podemos respondê-lo com mais fervor, porque também este ato 
de fé é também um ato de proclamação da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, na 
nossa vida e na vida do mundo. Então eu convido você a pegar todas as forças que você 
tem, a pegar todo o ar do pulmão que você traz, a usar todas as suas cordas vocais para 
junto comigo anunciar esta verdade que transformou o mundo, a história, me transformou, 
transformou você e continuará a transformar até o final de todos os tempos, quando Ele 
voltará na Sua glória e no Seu poder: Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente 
Ressuscitou, Aleluia! 

Esta verdade é que muda tudo. Muda a minha vida, a sua vida, muda a história dos 
homens. Esta é a verdade que nos salva. Não são as vãs palavras. Não são os sentimentos 
que nós trazemos, nem mesmo as nossas ideias e nem as ideias do mundo que nos salvam. 
O que nos salva, o que salva o mundo, o que salva a história, o que salva todos os homens, o 
universo, é que: Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!

Atenção! Estão nos acompanhando várias pessoas, seja pela Rádio Shalom 690, seja 
pela internet pelo facebook. Eu gostaria que quem estiver nos ouvindo agora, responda 
junto conosco, a plena voz, sem interessar onde você esteja. Talvez você esteja em um lugar 
público, mas não interessa! Responda junto com todos nós, em uma só voz: Cristo 
Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!

Isso não é uma coisa que tem de sair só pela nossa voz. Isso deve estremecer a 
nossa carne. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve nos tirar de qualquer situação que 
nós estejamos. Isso deve nos tirar inclusive das distrações. Todos juntos, a uma só voz, 
digamos: Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! Este é o 
hino de louvor, esta é a grande realidade, verdade que nos reúne hoje aqui, e ainda mais no 
tema do nosso retiro de Semana Santa.

Quem está com sua bíblia aí, erga-a, por favor. Não me faça passar a vergonha de 
que você não trouxe! Não passe essa vergonha! Abra as Sagradas Escrituras em Filipenses 2, 
6-11. É o tema do nosso retiro de Semana Santa. “Ele, que é de condição divina, não 
considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, tomando a condição 
de servo, tornando-se semelhante aos homens. E por seu aspecto, reconhecido como 
homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até à morte — e morte numa cruz! Foi por 
isso que Deus o exaltou soberanamente”. Deus o exaltou! Mas não é exaltou de qualquer 
forma. Ele exaltou soberanamente! “Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome 
que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus”, glorioso, ressuscitado, que 
passou pela cruz, exaltado! “Ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e 
debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o 
Senhor”. Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor dos céus! 
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Jesus Cristo é o Senhor da terra! Jesus Cristo é o Senhor dos infernos! Jesus Cristo é o 
Senhor do universo! Jesus Cristo é o Senhor da minha vida! Jesus Cristo é o Senhor da minha 
fraqueza! Jesus Cristo é o Senhor do meu pecado! Sim, porque Ele vence o pecado! Jesus 
Cristo é o Senhor da minha morte! Jesus Cristo é o Senhor de tudo o que vive e respira! 
Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor!

Meus queridos irmãos, porque estamos aqui? Porque você está aqui? Eu espero que 
você não diga assim: “É porque na célula me mandaram vir, e eu vim obrigado”, ou: “Vim 
porque o meu pastor insistiu muito”. Porque você está aqui?

Nós estamos aqui para sermos alcançados pelo poder da Ressurreição de Cristo, que 
faz novas todas as coisas. É por isso que você está aqui. Você está aqui, eu estou aqui, nós 
estamos aqui para sermos alcançados pela Ressurreição de Cristo, por esse fato, por essa 
realidade. Não é uma passagem escrita em um livro. Não é uma ideia que foi simplesmente 
transmitida e incutida na nossa cabeça. É um fato e uma realidade que acontecendo na 
história, traspassa a história, que acontecendo no tempo, ultrapassa o tempo e nos alcança 
hoje, porque Ele está no meio de nós, e estando no meio de nós, Ele deseja alcançar a mim 
e a você com a força redentora, poderosa, com a força que tudo transforma, que tudo faz, 
que faz novas todas as coisas, inclusive o seu e o meu coração endurecido, que mata a 
nossa morte, que nos ressuscita com Ele. Nós estamos aqui para sermos alcançados e 
transformados pela força e o poder da Ressurreição de Cristo, Nosso Senhor, e não é outro 
o motivo. É por isso que eu e você estamos aqui. Não tem outro motivo e não pode existir 
outro motivo a não ser abrir o nosso coração para sermos alcançados pela força da 
Ressurreição de Cristo. Ele vem nos fazer novos de novo. Ele vem nos recriar. Ele vem nos 
fazer novas criaturas. Ele vem fazer você novo de novo. Recorde! Recorde! Ele vem fazer 
você novo de novo! 

Isso nós já sabemos, mas é bom no dia de hoje recordarmos de novo. Nós não 
celebramos apenas um evento que ocorreu há 2.000 anos. Nós celebramos o fato, um 
evento que inaugura o tempo da vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte e sobre 
todo o mal. Nós estamos celebrando, acolhendo, vivendo o evento que estabelece e 
inaugura um novo tempo, o tempo onde Deus, a vitória de Deus sobre o pecado, o seu, o 
meu, o nosso pecado, sobre a sua morte que você carrega e ainda lhe incomoda, e sobre o 
mal que continua muitas vezes a querer ferir o seu calcanhar, mas não! Hoje foi inaugurado 
um novo tempo. Hoje foi inaugurado um novo tempo onde definitivamente, 
definitivamente! Jesus Cristo na Sua cruz e na Sua Ressurreição venceu de forma 
definitivamente o pecado, a morte e todo o mal.

Ontem o Senhor Arcebispo disse uma frase que nós precisaríamos repetir muitas 
vezes. Ele disse: “O pecado não manda mais!”. O pecado não manda mais no mundo! O 
pecado não manda mais em mim, ele não tem mais o poder de mandar! Nós éramos 
escravos do pecado. Agora não somos mais. O pecado não manda mais no mundo, não 
manda mais em mim. A morte não manda mais. Quem manda agora em mim, em todos 
aqueles que creem, em todos aqueles que confessam Jesus Cristo é o Senhor, em todos 
aqueles que renasceram pela fé, no batismo quem manda agora é o amor misericordioso de 
Cristo Ressuscitado. É Ele que manda em nós. O pecado não manda mais! E pode aplaudir, 
porque essa é uma verdade, para que assimilemos no coração. 

O pecado não manda mais. O egoísmo não manda mais. Ele pode ainda existir. Se 
você alimentar, ele fica forte, mas saiba que ele está fraco, está vencido na cruz e na 
ressurreição de Cristo. Ele não manda mais. O egoísmo não manda mais. A impureza não 
manda mais. O orgulho não manda mais. O ressentimento não manda mais. A vaidade, a 
idolatria, a superstição, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, inveja, avareza, comodismo, não 
mandam mais. Se eles não mandam mais, nós não precisamos mais viver ao reboque deles. 
Há uma força, uma potencia dentro de nós. Meu irmão, isso é verdade! 
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! No seu batismo e na sua experiência com Cristo desabrochou dentro de você uma 
potência que é mais forte do que o pecado e do que a morte. Por isso elas não precisam 
mais mandar nem na minha e nem na sua vida. Isto não pode mandar mais, porque já foi 
destituído. O pecado e a morte não podem mandar mais. O que manda agora é o amor de 
Cristo com o perdão, com a caridade, com a alegria, com a paz, com a paciência, com a 
afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança, a pureza, o despojamento. É 
isto o que deve imperar, porque impera! Há uma força e uma potência dentro de mim que 
faz com que isso seja mais forte. Essa força e essa potência é a ressurreição de Cristo pelo 
Espírito Santo que nos foi dado. Isto é mais forte. Nós precisamos crer e abraçar a 
ressurreição de Cristo. 

“Ah, Moysés, mas porque que eu não me sinto assim? Porque que muitas vezes a 
morte, o pecado é que fica imperando nos meus membros?”, porque você ainda não crê e 
não se apossou o suficiente da força e da potência de Cristo que está dentro de ti, que já 
venceu tudo isso. O teu pecado já foi vencido. A tua morte já foi vencida. Os frutos da carne, 
a tua concupiscência já foi vencida, porque Cristo Ressuscitou, aleluia! Sim, 
verdadeiramente Ressuscitou, aleluia! Cristo Ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente 
Ressuscitou, aleluia! Por isso o pecado, a morte e o mal não devem mais mandar nos meus 
membros, no meu coração, na minha inteligência, nos meus sentimentos, nas minhas 
emoções e nem nos meus atos, porque o que deve mandar é o amor misericordioso de 
Cristo, que brota na força da Sua ressurreição. Agora dê uma salva de palmas para isso! 
Aplauda forte, assumindo no coração! Mais forte ainda, mais forte! Alegria, isso é sinal de 
alegria! O pecado não reina mais! O que reina é a vitória de Cristo!

Este é um dia de alegria. Este é um dia de júbilo. Nós, cristãos, não podemos ter 
uma memória fraca, porque disso depende a nossa salvação. A nossa memória deve sempre 
se recordar. Esse é um dia de alegria porque o mal foi definitivamente vencido na carne, 
porque Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito. Ressuscitando na carne nos ressuscita, 
e inclusive a nossa carne, toda a nossa humanidade com tudo. Toda a desordem que possa 
haver dentro de nós, Ele ressuscita. 

Com a ressurreição de Cristo, Jesus inaugura um movimento irreversível, 
irreversível! Olha só! Jesus inaugura um movimento irreversível de criação de um homem 
novo, de um mundo novo. Irreversível! Irreversível! De um mundo novo. Você está dentro 
de uma dinâmica. Se você crê em Cristo, se confia Nele, se persevera Nele, você está dentro 
de uma dinâmica de um movimento irreversível. A história caminha para esse movimento 
irreversível. Não tem como voltar atrás, graças a Deus! Irreversível de um mundo novo, que 
já está presente e começa a agir na nossa vida. 

Há uma potência dentro de você. O problema é que nós muitas vezes não nos 
damos conta disso e não nos apossamos disso nas nossas batalhas e nas nossas lutas. 
Quando vamos enfrentando os desafios, nós não nos damos conta de que há um poder, há 
um amor, há uma graça, há uma vitória irreversível de Deus dentro de nós. Nós podemos 
usufruir dessa vitória para implantar na nossa vida, para vencer todos os desafios na nossa 
luta contra o pecado e contra o mal. 

Cristo transfigurou a nossa carne no Seu corpo glorioso. Aquilo que era mortal, Ele 
transformou em imortal.  Quando o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, Ele assumiu toda a 
nossa natureza mortal. Na cruz, Ele assumiu inclusive os nossos pecados, debilidades e 
enfermidades. Assumindo tudo isso na carne, quando Ele ressuscitou, veja! Ele venceu no 
Seu corpo glorioso toda a debilidade da nossa carne, toda a debilidade da nossa 
humanidade. Ele venceu! Cristo transfigurou a nossa carne no Seu corpo glorioso. No corpo 
glorioso de Cristo já brilha transfigurada a minha e a sua carne. 

Nós não somos gnósticos. O que é gnóstico? Era uma heresia que dizia assim: “Esse 
corpo não vale para nada, é só uma fraqueza. Eu tenho de libertar o meu espirito desse 
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corpo”. Renuncie a essas frases, porque Jesus ressuscitou, assumiu o nosso corpo. O nosso 
corpo é tão precioso, a nossa humanidade é tão preciosa, que Jesus assumiu todas as 
realidades da nossa humanidade e venceu tudo na nossa alma, que também é ferida e nos 
leva tantas vezes ao pecado, e no nosso corpo, que é uma simples consequência disso. Ele 
venceu tudo, e n corpo glorioso de Cristo, Ele transfigurou, Ele glorificou a nossa carne. 
Aquilo que era mortal, Ele transformou em imortal. 

Quem é mortal aqui? Vamos ver no sentido natural. Quem vai morrer aqui um dia? 
Todos nós. Às vezes nos esquecemos disso e vivemos como se não fosse, mas vamos 
morrer, cedo ou tarde esse dia vai chegar. O que era mortal, Ele transformou em imortal. 
Nós temos medo da morte porque somos criados para a vida, mas nesse dia em que Cristo 
ressuscitou, Ele assumiu na Sua carne a nossa mortalidade e venceu, e de agora em diante 
em Cristo, na força da Sua ressurreição você se transforma em Cristo, você vive na 
imortalidade em Cristo. Então o que era mortal, a sua fraqueza, a sua debilidade, o que 
estava condenado à morte, em Cristo foi transfigurado. A imortalidade de Cristo nos 
transforma a todos. 

No seu corpo, aquilo que era corruptível, sim, todos nós somos corruptíveis, todos 
nós somos frágeis, débeis. Aquilo que era corruptível, Ele transformou em incorruptível. 
Cristo levou à humanidade a uma nova forma de existência. Aquele que está em Cristo é 
uma nova criatura. Você não pode viver mais como uma velha criatura. Você tem uma força 
para viver coo uma nova criatura. A força da ressurreição de Cristo está em ti. Há uma nova 
existência, uma maneira nova de viver. Quando você tem de escolher entre o pecado e a 
morte, e a vida e a graça em Jesus Cristo, há um poder da ressureição de Cristo que você 
pode escolher a vida, você pode escolher a santidade. Você pode escolher viver diferente 
porque a morte não manda mais em você. A força da ressurreição pode lhe dar a força de 
você escolher a vida em Cristo. 

Há uma nova existência agindo dentro de você. Há uma nova existência nas opções, 
das mais simples às mais complicadas, quando o pecado se apresenta diante de você, 
quando você tem de optar entre fazer a vontade de Deus e não fazer. “Ah, eu sou fraco e aí 
eu não faço”, não! Cristo ressuscitou, você é um forte! Você é fraco sim, na sua debilidade, 
mas aquele que vive em ti é forte, é mais forte do que a tua debilidade, e uma nova 
existência existe dentro de ti, e na sua fraqueza, apoiado na fortaleza Dele, você pode dizer 
como São Paulo: “Tudo posso naquele que me fortalece!” . Tudo posso. Posso escolher o 
bem, posso escolher a verdade, a santidade. Posso escolher viver a minha vocação. Posso 
escolher estar em um retiro de Semana Santa ao invés de estar por aí rodando. Posso 
escolher estar no meu grupo de oração, estar na minha célula. Posso escolher a pureza, o 
amor de Deus, a misericórdia, porque tudo posso Naquele que me fortalece. Tudo posso.

Repita comigo, por favor: Tudo posso Naquele que me fortalece! Tudo posso 
naquele que me fortalece! Esta é a mensagem pascal que a Igreja e nós, Comunidade 
Shalom, temos a missão de difundir para todos os homens, com a nossa voz e com a nossa 
vida. Essa é a grande mensagem pascal, que Jesus venceu a morte, inclusive a minha e a sua, 
que Jesus venceu o pecado, inclusive o meu e o seu, e tudo posso agora Naquele que me 
fortalece. Essa é a mensagem que pela Palavra e pela vida nós somos enviados a anunciar 
ao mundo que padece ainda no pecado e na morte, e nós devemos com Jesus nos 
apresentar diante deles e dizer: “Ele venceu o pecado e a morte na minha vida. Tem vencido 
todos os dias, no meio das minhas batalhas, no meio das minhas fraquezas. Sim, sou fraco, 
mas tudo posso Naquele que me fortalece”. 

E nessa minha dinâmica de recomeçar sempre, confiando sempre na força da Sua 
ressurreição, eu vou crescendo, crescendo. Não decrescendo, mas crescendo. Sim, porque 
muitos de nós corremos o risco de que com o decorrer do tempo invés de crescermos, 
começarmos a decrescermos, a voltarmos, como diz São Pedro, ao vômito. Mas crescermos. 
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Às vezes, no caso da Comunidade, fazemos as nossas promessas, as promessas definitivas, 
para crescermos mais e parece que queremos é estacionar. Na vida cristã ninguém 
estaciona, porque sempre regride se estaciona. Se estaciona, regride. Mas não, nós temos é 
que crescer, crescer. Sim, a força da ressureição de Cristo faz esse processo irreversível para 
aqueles que são dóceis. Na sua fraqueza, se apoiam na fortaleza Dele, e crescendo, 
crescendo, na fraqueza se apoiando na fortaleza, e recomeçando sempre, e confiando nessa 
força que existe dentro de nós, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo 
Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! Cristo Ressuscitou, Aleluia! 
Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!

Apocalipse 5, 6-8: “Então eu vi no meio do trono e dos quatro animais, no meio dos 
anciãos, estava de pé um Cordeiro, que parecia imolado. Adiantou-se para receber um livro 
da mão direita do que está sentado no trono. No momento em que recebeu o livro, os 
quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha 
uma arpa e taças de ouro cheias de perfume, que são a oração dos santos”. “Então eu vi, no 
meio do trono, estava de pé um Cordeiro, que parecia imolado”. Esse é Jesus. O 
Ressuscitado que passou pela cruz é um Cordeiro imolado. Se é imolado, ele deveria estar? 
O que é imolado? Que foi sacrificado, morto. Se ele foi imolado, ele não devia estar de pé, 
mas paradoxalmente esse Cordeiro imolado está de pé. Ele é o Cordeiro imolado e redivivo, 
vitorioso da morte. De pé. Por isso Cristo Ressuscitado mantém as Suas chagas, para que 
nunca esqueçamos que Ele foi imolado, e venceu a morte. 

Mas atenção! Vemos nessa figura o Cordeiro imolado, redivivo, de pé, e os homens, 
aqueles anciãos, aquela multidão ao redor do Cordeiro, que dizem: “Toda a honra, toda a 
glória”, esses homens estão também de pé, e sabe por que eles estão de pé? Porque o 
Cordeiro está de pé. Se o Cordeiro não estivesse de pé todos cairiam sob o peso da história. 

Meu querido irmão, nós só podemos ficar de pé no decorrer da nossa história se nós 
estivermos diante do Cordeiro como aqueles homens estavam, dando os louvores, 
apresentando os seus perfumes, as suas orações. Só assim nós podemos permanecer de pé 
na história. Se o Cordeiro não estivesse de pé, aqueles homens sucumbiriam pela força da 
história. Quem tem uma história dolorosa e ferida aqui diga eu? Eu! Se você não tem, eu 
não digo parabéns, mas digo sabe o quê? Que você não conhece a sua história. Você ainda 
não se conhece o suficiente, porque a nossa história, todos nós somos feridos, fomos 
feridos. Mas nós estamos diante Daquele que venceu a história. Não, a história não tem o 
poder de nos esmagar! 

Às vezes vivemos sob ainda o peso da história, da nossa história: “Ah, faço isso por 
causa do meu ai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio”, mas você está diante do Cordeiro 
redivivo. Ele venceu a história, inclusive a sua! Ponha-se ao lado desses homens, mire os 
seus olhos diante do Cordeiro imolado e você vai ver que a história não pode te esmagar. 
Sem Ele seríamos esmagados. Sem Ele a história teria poder sobre nós para nos destruir. 
Com Ele nós estamos de pé, também somos vitoriosos na história! A sua história não tem o 
poder para determinar a sua vida, porque Cristo entrou na história, inclusive na sua, lhe 
ergueu e junto com Ele lhe pôs de pé. É a este que nós seguimos, o Cordeiro imolado 
redivivo, que está de pé, de pé! 
De pé!

Nós só nos ajoelhamos diante Dele. Nós não nos ajoelhamos diante do pecado e da 
morte. Nós não nos ajoelhamos diante da debilidade. Nós não nos ajoelhamos diante das 
feridas. Nós só podemos nos ajoelhar diante Dele. E ajoelhados diante Dele, Ele nos ergue, e 
diz: “Fica de pé!”, e ficar de pé para que? Para apresentarmos a Ele os nossos melhores 
perfumes, como aqueles anciões, para darmos a Ele toda a nossa vida, tudo o que nós 
somos, tudo o que nós temos em gratidão, para não reter nada em nós mesmos, porque Ele 
é um vitorioso e nos faz vitoriosos Nele, e a nossa gratidão é eterna por Ele. Sim, diz a 
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passagem do Apocalipse, os homens estão de pé só porque o Cordeiro está de pé. Caso 
contrário, cairiam todos sob o peso da história, mas não! Ele venceu a história e Ele está de 
pé!

Atenção! Isso é importante! Existe uma espécie de paradoxal conexão entre 
permanecer de pé. O Cordeiro está de pé e o Cordeiro é? Imolado. O Cordeiro está de pé e 
é imolado. Há uma conexão profunda dessas duas realidades, uma paradoxal conexão. 
Cristo, enquanto homem em Deus, porque exatamente se deixou imolar, atenção! Porque 
Ele doou-se a si mesmo por amor ao Pai e por amor aos outros, aos Seus irmãos, porque Ele 
ofertou por amor a Deus, e presta atenção a isso! Porque por amor ao Pai e a nós Ele se 
ofertou, por isso o Pai O exaltou, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele está de pé, por isso 
Ele pode continuar a dar a força da Sua ressurreição. O que deu a força da ressurreição de 
Cristo foi exatamente esse amor divino no qual Ele se deixou imolar, Ele se deixou ofertar, 
Ele se entregou ao Pai e aos outros. É esse amor! Esse amor que se entrega, que se doa, que 
se perde, se esquece de si mesmo, se esquece dos seus queixumes, das suas fraquezas, das 
suas razões, se esquece do seu eu, da sua vontade, e se doa ao Pai, se doa aos outros. Esse 
amor é mais forte do que a morte. Esse é o amor divino na qual habitava em plenitude no 
Filho, e por isso Ele ressuscitou, e nós só podemos ressuscitar com Ele se nos unirmos a Ele 
nesse mistério da cruz, que hoje está vazia. Mas porque Jesus passou por ela, por amor se 
doou, por amor se entregou, e o Pai no Espírito O ressuscitou e Ele ressuscitou. É esse amor 
que nos faz ficar de pé. Há uma conexão paradoxal entre estar de pé e a oferta de vida. Sem 
a oferta de vida não há ressurreição. Sem perder a vida, não há ressurreição. 

E hoje, no dia da ressurreição, eu desejaria lhe lembrar de que aquele que quiser 
ganhar a sua vida o quê que vai acontecer com ele? Lucas 9, 23-24. Aquele que quiser 
ganhar a sua vida vai perdê-la, e aquele que por amor a Mim perder a sua vida vai ganhá-la. 
Esse ganhar é a ressurreição. O mistério que se encontra atrás da ressurreição de Cristo é a 
cruz, é a oferta de vida. Não existe ressureição sem Quinta, Sexta e Sábado Santo. Hoje nós 
estamos celebrando a ressurreição porque passamos com Cristo pela cruz. E você Shalom, 
CAl, CV, grupo de oração, nós só podemos usufruir da força da ressureição se vivermos essa 
dinâmica de oferta da nossa vida por Cristo, com Cristo e em Cristo, por amor ao Pai, por 
amor a Ele e por amor aos outros, e aí essa semente forte, essa potência forte da 
ressurreição desabrocha em nós e nos faz novas criaturas, porque Cristo Ressuscitou, 
Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, 
verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!

Ele ressuscitou para mim, para você, para que nós ressuscitemos Nele, para que 
saiamos dessa vida medíocre que ainda nos arrasta e nos empurra para baixo, e para 
vivermos essa existência nova que só Ele pode dar com a força da Sua ressurreição. 

Na Escuta do Conselho Geral da Comunidade o Senhor nos dava uma imagem muito 
interessante. Era uma imagem de uma tocha. A tocha tinha uma estopa. Essa estopa era 
encharcada com óleo inflamável. Esse óleo se inflamava, transformava-se em um fogo vivo, 
e aquela luz podia inflamar, iluminar e aquecer o mundo. E o Senhor dizia que essa tocha 
era o sinal da nossa oferta, porque a estopa que envolvia a tocha não é um material nobre. 
Se colocássemos cetim, acabava em um instante, mas a estopa não é um material nobre. O 
Senhor dizia: “É exatamente essa estopa que simboliza a oferta de vida de vocês. Na 
fraqueza de vocês, nos limites, nos pecados de vocês, encharquem essa estopa com o óleo 
do Meu Espírito. Ele comunicará a força da ressureição que inflamará e transformará vocês 
em tochas vivas. Se ofertem! Se ofertem! Se ofertem, mesmo que a oferta de vocês seja 
fraca, mesmo que a oferta de vocês seja débil, mesmo que a oferta de vocês seja a oferta de 
pecadores, mas se ofertem! Se ofertem! Permaneçam nessa dinâmica. Com o Cordeiro 
imolado, redivivo, de pé, se ofertem! Se ofertem! E se vocês continuarem perseverando, se 
ofertando, não se centralizando em vocês mesmos, não vivendo para vocês mesmos, não 
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deixando este orgulho, egoísmo, ressentimento, pecado, esse fechamento inchar você, mas 
se ofertando, se ofertando, se ofertando, Eu derramarei a força da Minha ressurreição 
como óleo, que é o Meu Espírito! a força da Minha ressureição, o poder da Minha 
ressureição é o Meu Espírito, e essa estopa será exatamente o tecido favorável para que 
isso se inflame com o fogo do Meu amor divino, a força da Minha ressureição, e vocês serão 
iluminados e iluminarão o mundo, serão aquecidos e aquecerão o mundo. 

Por isso, meu irmão, não desista de se ofertar jamais! Não viva para si mesmo 
jamais! Não se centralize em você mesmo jamais! Não se volte para si mesmo jamais! É na 
dinâmica da oferta da sua vida que o óleo do Espírito cai e o fogo da ressureição de Cristo se 
acende, e nós assim permaneceremos de pé e incendiaremos o mundo. Não deixe de se 
ofertar jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais!

Agora vou falar um pouco mais sério. “Será que não foi sério até agora?”, foi 
seríssimo, mas vou falar em uma linguagem mais teológica. Sério que quero dizer é no 
sentido de mais complexo. Romanos 4, 24-25: “Cremos naquele que dentre os mortos 
ressuscitou a Jesus nosso Senhor; O qual por nossas faltas foi entregue, e ressuscitou para 
nossa justificação”. Jesus é entregue por nossas faltas e ressuscitado para nossa? 
Justificação. Ressuscitado para nossa justificação. Quero que você acompanhe o meu 
raciocínio agora. É importante. Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. Na teologia o 
termo é usado para indicar a ação especial com a qual Deus, por meio de Jesus Cristo, torna 
os homens justos. Justificação significa Deus que torna os homens justos. Libertando-os do 
pecado e concedendo-lhes a graça de participar da vida divina. São Paulo diz: “Ele 
ressuscitou para a nossa justificação”. A ressureição de Cristo vem para tornar o homem 
justo. Isso significa nos libertar do pecado e nos conceder a graça que é participação da vida 
divina. 

Compreendendo melhor. Santo Agostinho vai nos ajudar. Presta atenção! Usa a tua 
inteligência! Você tem, viu? Às vezes penso que não tenho, mas tenho. Vamos usar da nossa 
inteligência. Santo Agostinho vai explicar a justificação dizendo que a obra de Cristo em 
nosso favor tem dois aspectos. Um é negativo, que já foi dito lá em cima, que é a libertação 
do pecado. Tira o que é negativo. Jesus ressuscitou para nos libertar do pecado. A cruz e a 
ressurreição. E um positivo: a divinização do homem mediante a participação da vida divina. 
Diz Santo Agostinho: “Esta é a justiça de Deus. Ela não apenas nos ensina os preceitos da lei, 
mas nos concede largamente o Seu Espírito para nos capacitar a viver plenamente a 
vontade de Deus”. Jesus Cristo ressuscitou e nos ressuscita para isso, para a nossa 
justificação. Ele ressuscitou para nos tornar justos. 

Vamos pedir a ajuda de mais um, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz 
que quando o pecado entrou no mundo, ele produziu uma desordem enorme. Há desordem 
entre o homem e toda a criação, o mundo criado. Pregamos isso no kerigma. Há desordem 
dentro do próprio homem, dentro de cada um de nós. Entre o corpo e a alma, entre a 
vontade e as paixões se estabeleceu uma desordem. Você não consegue controlar por causa 
do pecado. Por isso São Paulo diz: “Não faço o bem que quero, mas termino fazendo o mal 
que não quero” . Desordem. Com a supressão do pecado, e de onde vem a supressão do 
pecado? De onde? Da cruz e da ressureição de Cristo. A supressão do pecado vem da cruz e 
da ressureição de Cristo, e Ressuscitado Ele nos justifica. O mal já não tem poder sobre nós. 
O pecado já não tem poder sobre nós. Com a ressurreição de Cristo a justificação coloca de 
volta as coisas em ordem, e ainda mais: as eleva, como dizia o Padre Sílvio. 

O quê que acontece? Crendo na ressurreição de Cristo, me unindo a Ele, entrando 
na dinâmica de oferta a Ele, o meu espirito, o seu espirito se submete novamente a Deus, 
orienta-se de volta para Ele, para Deus. Ele é o fundamento, Ele é a finalidade. Ele é o 
fundamento de onde tudo parte. Ele é o meu fim, a minha finalidade, as minhas escolhas 
são em vista disso. Ele é a minha norma, inclusive a forma como eu faço as minhas escolhas. 
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Ele é tudo. A ressurreição de Cristo presente em mim recupera o controle dos meus 
sentidos, o controle das minhas paixões. Os meus sentidos já não me fazem uma barata 
doida, me levando para todo lado. Não. Jesus ressuscitou, e a força da graça Dele é 
recuperada. Os sentidos se submetem de novo ao homem, o corpo se submete de novo, de 
tal forma que agora, ao invés de nos impedir, porque antes eles nos impediam de ir para 
Deus, agora, sob a força da ressureição de Cristo, eles favorecem o nossos ir para Deus, 
porque Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! 

Essa força da ressureição nos reconcilia por inteiro. A desordem foi curada, 
restabelecida. Claro que não é num estalar de dedos, mas se você caminha firmemente, 
confiando na ressureição de Cristo, se você persevera firmemente na fé e na oferta, você 
verá que a sua vida se coloca nessa ordem nova e você será uma nova criatura, e a vitória 
de Cristo se estabelecerá plenamente em você, e é esta a grande alegria que nós 
anunciamos hoje ao homem, para você. Deixe-se alcançar pela força dessa ressureição. 
Creia nela. Não viva como se Cristo não tivesse ressuscitado. Apoie-se na força Dele e você 
experimentará nos seus membros, na sua vontade, nos seus sentidos, em todo o seu ser 
essa força redentora, salvífica, elevadora de Cristo, que nos faz novos homens, não só 
homens restaurados, mas divinizados! Somos um com Ele! Deus em nós! Somos um com 
Ele! Deus plenamente nos recriando e nos unindo Nele, e nada, nada, nada é mais poderoso 
do que a força da ressurreição de Cristo, porque Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, 
verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! Agora aplauda e se aposse dessa verdade!

Isso não é outra coisa a não ser a paz. Viver assim é viver em paz, é viver no Shalom. 
Essa recriação, essa harmonia nova que a divinização de Cristo Ressuscitado opera em nós é 
o Shalom.

Duas coisas. Como participar? Do pecador são necessários dois movimentos. Diz São 
Tomás de Aquino: um é mirar a Deus, mirar a justiça de Deus, que é a vontade de Deus. 
Para sermos justificados, permitirmos que a força da ressureição de Cristo opere em nós, 
por os nossos olhos em? Não só em Deus. Sim em Deus, mas em Deus e na Sua vontade. 
Resposta: por os nossos olhos em Deus e na Sua vontade. Mirar Deus e a Sua vontade com 
o desejo. Deseje Deus. Deseje a vontade Dele mais do que tudo, e aí está o Amor Esponsal. 
Deseje Deus mais do que as suas fraquezas. Deseje Deus mais do que os seus desejos 
consumistas baratos. Deseje Deus mais do que as concupiscências da sua carne. Deseje 
Deus mais do que os seus enganos. Deseje Deus mais do que os seus planos. Deseje Deus. 
Deseje Deus e a Sua Santíssima vontade. Não fique criando falsas vontades. Deseje Deus e a 
Sua santa vontade. Alimente a sua alma com o Amor Esponsal, e amor Esponsal não é outra 
coisa a não ser o desejo de Deus. O desejo de Deus! O desejo de Deus! Deseje Deus!

Santa Teresinha dizia uma coisa belíssima. Ela dizia: “Os meus olhos estão em Ti, 
minha felicidade!”. Deseje a Deus assim! Deseje Deus como a sua mais absoluta felicidade. 
Jesus ressuscitado é o mais belo dos filhos dos homens. Deseje Deus. Deseje a Sua 
Santíssima vontade. O que mais pode fazer feliz esse meu coração, se eu quero usufruir da 
força da sua ressureição que me justifica, que me torna justo? São Tomás de Aquino diz: 
deseje Deus, deseje a Sua vontade, incline-se nessa direção, torne tudo o mais perda! 
Deseje Deus mais do que o dinheiro, mais do que a fama. Deseje Deus mais do que a você 
mesmo. Deseje a vontade de Deus mais do que a sua vontade, mais do que as suas imensas 
justificativas que façam você sair de contemplar esses olhos. Os Teus olhos, a minha 
felicidade! Deseje, alimente esse Amor Esponsal. Por um lado desejar, desejar, o desejo de 
Deus e da Sua vontade. “Somente o Teu olhar me dá felicidade”, diz Santa Teresinha, e o 
olhar é a pessoa e a vontade. 

A segunda coisa que São Tomás diz é: deteste o pecado. “Ah, mas eu sou fraco”, 
pois deteste a sua fraqueza, não se torne amiguinho dela não. Deteste a sua fraqueza, 
porque, veja bem! Livro do Eclesiástico 5, 7: “Não tarde na conversão para o Senhor e não a 
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delongues dia por dia”. Venerável Beda, um Monge do deserto, e essa é forte! “O diabo, 
quanto mais tempo possui uma pessoa, tanto mais dificilmente a deixa”. Deseje Deus e 
deteste o pecado. A força da ressureição de Cristo vai operar em você a justificação, vai 
tornar você ressuscitado. Ressuscitado!

Finalizo com duas coisas. Primeira: ressureição e missão. Jesus Cristo nos 
ressuscitou para quê? Para nos recriar, vencer em nós a morte e o pecado e para nos enviar, 
nos ressuscitou para a missão. 

Na Escuta da comunidade também o Senhor dizia: “Fixem os olhos em Mim e 
ponham a sua mão no outro”. Faça isso. Jesus está aqui no meio de nós. Vamos olhar para a 
cruz, mas Ele está aqui no meio de nós. Fixe os seus olhos Nele e ponha a sua mão esquerda 
no irmão do lado.

(Moysés faz dinâmica com Padre Sílvio, Padre Antônio, Dilce e Barnabé). Jesus diz: 
“Fixe seus olhos em mim e o outro no irmão. É assim que a força da Minha ressurreição age 
em vocês”. Para a mão direita, Jesus diz: “Essa mão livre é para você usar para muitos que 
estão no chão, no mar da morte, para muitos que estão se afogando. Com os seus olhos 
fixos em Mim, com a sua mão no seu irmão, Eu vos transformo numa grande rede”. 
Movimenta aí! É a rede no mar! Quando eu disser já, vamos lançar a nossa mão livre para o 
chão, para resgatar quem está no mundo. Movimenta! Está unido com o seu irmão, sim ou 
não? Se você largar, está frito! Os seus olhos estão fixos em Jesus Ressuscitado, sim ou não? 
Se perder o olhar, aí é que está frito mesmo! Movimenta! Agora estenda a mão para o chão, 
resgata, movimenta! Olhos fixos em Jesus, a mão no irmão! É a rede de pesca! Olhos fixos 
em quem? Em Jesus Ressuscitado. A mão esquerda em quem? No irmão, e a mão direita 
pescando! E é no Renascer? Pescando! É no Halleluya? Pescando! É na Rádio? Pescando! É 
assim que nós vivemos, essa é a nossa vida, e assim nós vamos sendo justificados! Essa é a 
nossa vida. Essa é a vida do Shalom, e é isso o que nos salva. Ressurreição e missão. É isso o 
que nos salva. Vamos aplaudir! 

A última coisa. Quem tem de 15 a 30 anos venham aqui para frente do palco. Eu 
queria dar uma palavra sobre ressureição e os jovens. Nós estamos em um período que a 
igreja inteira se volta para vocês, jovens, o Sínodo dos jovens. E a igreja se volta para vocês 
porque Jesus se volta para vocês. E nós como Comunidade, nós não temos como não 
vivermos voltados para vocês. A Comunidade nasceu no meio dos jovens.

O Papa Francisco lançou um livro que dizia “Deus é jovem”. Todos os outros irmãos 
que não estão aqui não se ressintam com isso, porque Deus é jovem porque Deus é eterno, 
e quem vive na eternidade já participa da ressureição de Cristo, então é jovem também. 
Vocês que estão nas outras cadeiras, nas arquibancadas, eu que estou aqui falando, somos 
também jovens. Vamos dar uma salva de palmas para todos os jovens que estão aqui nesse 
ginásio.

Falando só para os jovens cronologicamente. O quê que nos eterniza? O quê que faz 
com que esses irmãos que estão nas cadeiras, na arquibancada ou que estão aqui no palco 
sejamos eternamente jovens? Atenção! É porque não existe nada mais jovem do que um 
coração apaixonado, e quem tem um coração apaixonado é jovem independente da idade. 
Quem não tem, já é um envelhecido, um caduco, independente da idade. Os jovens, vocês 
sabem, eles são constitutivos do Carisma Shalom. O Shalom nasceu no meio dos jovens, a 
oferta de vida foi em favor dos jovens e com os jovens o mundo inteiro.

O Evangelho de São João 19, 26 mostra Jesus na cruz e diante de Jesus estava a sua 
Mãe e João, o discípulo amado. Ele era um jovem. Vocês prestaram atenção ao Evangelho 
de ontem, da Vigília Pascal? Qual era o evangelho de ontem? Do que tratava? As mulheres 
entravam no sepulcro e encontravam um anjo. Esse anjo tinha a forma de um jovem. Presta 
atenção no quê que Nosso Senhor quer dizer. Como Comunidade Shalom e como Igreja, nós 
não temos outra coisa para dizer para vocês, jovens, que vocês tenham coragem, como 
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João, de permanecer de pé diante da cruz. E como este anjo em forma de jovem, que vocês, 
jovens, assumam com a vida e a palavra de vocês o protagonismo de serem testemunhas da 
ressureição de Cristo. Este é o apelo de Cristo, este é o apelo da Igreja, este é o apelo da 
Comunidade.

Diante do Cordeiro imolado, se oferecia os perfumes. Não ofereçam os perfumes 
de vocês para o mundo. O mundo passa. Mas ofereçam esses perfumes diante do Cordeiro 
imolado. Ofertem a vida de vocês e assumam o protagonismo da missão, a missão espera 
de vocês. Eu já estou com 58 anos. Não parece, mas é. Padre Antônio vai fazer 50. Da Emmir 
não vou dizer por que das mulheres ninguém deve dizer, nem a da Vevé, nem da Dilce, mas 
já passaram dos 50 também. Ou seja, esses irmãos que estão sentados, alguns já passaram 
dos 50 e outros já estão bem pertinho. Não esperem para ser o futuro da Igreja e do 
mundo. Não esperem isso. Não esperem para ofertar a vida de vocês quando o tempo já 
tiver passado, porque vocês não vão ter mais o que ofertar. Sejam o presente da igreja hoje. 
Hoje! Não amanha, hoje! Hoje! Nesse tempo que se chama hoje! Não tenham medo de 
ofertar os melhores perfumes. Esse é o mandato de Jesus, de pé diante da cruz, ou seja, 
sem temer ofertar a vida, dar a vida. Diante do túmulo vazio, sem temer de erguer a voz e a 
vida e testemunhar que a ressurreição de Cristo é a fonte da vida e a felicidade do mundo.

Meus queridos jovens, a Igreja espera isso de vocês, a Comunidade espera isso de 
vocês, e mais ainda! Jesus espera isso de vocês. Mas o mais belo disso é que Ele não quer 
que vocês vivam isso sozinhos. Ele está no meio de nós e é Ele quem vos envia, é Ele quem 
nos envia. Não tenham medo de serem essas testemunhas de Jesus Cristo, essas 
testemunhas da ressureição de Cristo, porque Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, 
verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!

Com a voz de vocês e com a vida de vocês, o mundo precisa ouvir no decorrer da 
história que Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia! E que o 
Manto da Virgem Maria os cubra e os faça, junto com Ela, de pé diante do Cordeiro imolado 
e redivivo, e ao mesmo tempo cheios de coragem e parresia diante do túmulo vazio, 
anunciar ao mundo que Jesus vive e Ele é a fonte da plenitude da felicidade. “Os meus olhos 
estão em Ti, minha felicidade”, diz Santa Teresinha. Que os olhos de vocês estejam Nele, 
que as mãos de vocês estejam uma no outro, e a outra sempre pescando, para que a força 
da ressureição de Cristo inunde a face da terra.

Vamos finalizar com um breve momento de oração. Juntos, cantemos. Vamos pedir 
essa graça ao Senhor. Supliquemos essa graça ao Senhor. Ergamos os braços. É esse Espírito 
que nos comunica a ressureição de Cristo. Clame, clame a força da ressureição de Cristo 
sobre nós. Ele deseja nos fazer eternamente jovens. Nele somos imortalizados. Nele nos 
tornamos incorruptíveis. 

Línguas de Fogo

Como em pentecostes estamos aqui
Todos rendidos ao teu amor
Vem sobre nós
Espírito Santo
Derrama tua glória aqui

Vem, Santo Espírito
Derrama teus dons aqui
Com línguas de fogo
Repousa tua glória em nós
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Ó vem

Enche-nos com teu poder
Enche-nos com tua unção
Enche-nos com teu amor
Até transbordar

Cristo Ressuscitado, Tu estás no meio de nós. Humildemente nós Te pedimos: 
justifica-nos neste dia, torna-nos justos com a força da Tua ressureição. Que morra em nós 
o pecado e a morte. Que viva em nós a Tua vida divina. Enche-nos do Teu Espírito, 
ressuscita-nos Contigo. Acende em nós o desejo de Deus e da Sua santa vontade. Dai-nos a 
graça de detestar o mal e apegar-nos ao bem supremo da Tua vontade, ó Cristo 
Ressuscitado. Ressuscita-nos Contigo e nos faz aspirar às coisas do Alto.

Ó Mãe, de pé diante da cruz, alguns exegetas, Padres da Igreja dizem que Tu não 
foste a sepulcro pela Tua confiança absoluta na ressureição do Teu Filho, porque Ele mesmo 
disse que ressuscitaria no terceiro dia. Ó Mãe querida, comunica-nos essa fé, esse desejo 
esponsal de Cristo que nos faz abraçar o bem e detestar o mal, esse desejo da vontade do 
Pai, como ardia no Teu coração. Para que pela força da ressureição de Cristo nós sejamos 
testemunhas da Sua ressurreição, como uma rede, com os olhos fixos Nele, com uma mão 
no irmão e a outra resgatando almas do mar da morte, para que todos juntos 
permaneçamos de pé diante do Cordeiro redivivo, ofertando os nossos melhores perfumes. 
A Ti recorremos, a Ti pedimos e a Ti nos confiamos, rezando: Ave-Maria...

Cristo Ressuscitou, Aleluia! Sim, verdadeiramente Ressuscitou, Aleluia!
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