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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amem. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 

Christo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou! 

 

 Cumprimento-vos no ocasião da gloriosa festa da Ressurreição, que é a festa das nossas 

festas, a alegria de nossas alegrias.  A Ressurreição na vida cristão, não é somente um evento 

histórico.  Nem é um ocasião de celebração somente para celebrar, nem é somente mais um dia a 

passar.  A Ressurreição é a fundação de nosso projeto de salvação que o Nosso Senhor cumpriu 

na madeira da Cruz.  A Ressurreição é o foco da fé; é também a realização do perdão para toda 

humanidade.  A Ressurreição é o centro do desenvolvimento espiritual, pois progresso espiritual  

sem Ressurreição não tem sentido.  Mais, a Ressurreição é a esperança da vida eternal a vindo.  

Sem a Ressurreição nossa fé cristão não tem sentido.  Sem a Ressurreição, não há paz para nossas 

vidas terrestres cotidianas.  Sem a Ressurreição, não temos esperança para a futura.  A luz da 

Ressurreição brilha na vida do homem, em cada indivíduo, e em cada fase da vida. 

 

  Pode ser que alguém pergunte: "Jesus veio e morreu mesmo?" 

 

 Claro, o evento aconteceu faz 20 séculos atrás.  O evento da Ressurreição não ocorreu em 

segredo, houve testemunhas.  Não somente uma ou duas testemunhas, mas muitos.  O centurião 

quem esfaqueou o lado de Cristo na cruz, e as guardas no túmulo eram testemunhas à Ressurreição 

de Cristo.  Pôncio Pilatos quem conduziu um pretensioso julgamento para Cristo o Senhor.  Pilatos, 

com pretensão teatral, lavou seus mãos e declarou famosamente que, "Sou inocente do sangue 

deste homem justo" (Mateus 27:24).  Reparem na inconsistência desta afirmação: "inocente e 

homem justo," mesmo assim, ele Lhe entregou ao julgamento e morte.  Os sacerdotes e sumo 

sacerdotes judeus eram testemunhas ao que aconteceu à cruz e durante o tempo da Ressurreição.  

As mulheres quem foram de madrugada, carregando temperos que elas se preparam, eram 

testemunhas para a Ressurreição de Cristo o Senhor.  Ao mesmo tempo, eram sinais materialistas 

da morte de Cristo na cruz e a Sua Ressurreição.  Relembro-vos da cortina no templo que foi 

rasgada em duas partes, e da terra que sacudiu no tempo da Crucificação.  Relembro também da 

pedra enorme que foi colocado na porta do túmulo.  Essa pedra enorme estava guardando um 

homem morta, assim como eles tinham medo que Ele escaparia.  Relembro-vos dos tecidos de 

linho que os discípulos encontraram onde Nosso Senhor foi sepultado. Relembro-vos das guardas 

quem vigiaram o túmulo.  Relembro-vos do selo que foi colocado na pedra, que foi a firma do 

governador.  Relembro-vos que o túmulo foi novo, até então, ninguém tinha sido sepultado nele.  

Ao levantar humanidade, Deus ofereceu a promessa de salvação que Ele mesmo realizou.   

Coptic Orthodox Patriarchate 

His Holiness Pope Tawadros II 
Pope of Alexandria and 

Patriarch of the See of St. Mark 

The Papal Center 

 تواضروس الثاني قداسة البابا األنبا

 
222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt 

Tel: 024822580       Fax: 0235365880  

 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر  222

 email: office@popetawadros.org 0235365880فاكس:      024822580تليفون: 

P 
A 
P 
A 
 
A 
B 
B 
A 
 

P 
I 
M 
A 
| 
 

 

B ? 
 
 



 

 

 

 

 

 Este é o projeto divino: Incarnação, Crucificação, e Ressurreição.  Relembro-vos também 

dum evento que houve lugar cedo no serviço de Cristo Nosso Senhor, quando Ele foi à boda em 

Caná da Galiléia.  Fez Seu primeiro sinal na boda de Caná quando transformou a água em vinho.  

Quando Nossa Mãe, Virgem Maria Lhe disse, "Não têm vinho"  (João 2:3) isto queria dizer, "eles 

não têm alegria."  A Virgem Maria estava falando na idioma do velho testamento.  No tempo do 

velho testamento, o povo não tinha a alegria da Salvação, a alegria da Ressurreição.  A palavra 

"vinho" na Bíblia sagrada significa "alegria."  A resposta do Senhor Jesus a ela foi estranho:  Disse-

lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora (João 2:4).  Esta 

"hora" é a hora da Crucificação e da Ressurreição. É a hora do júbilo de homem.  Por isso dizemos 

quando oramos na sexta hora,  "Damos graças a Vos Senhor porque Vos enchestes todo mundo 

com alegria, o Senhor, quando viestes para ajudar o mundo.  Glória a Vos, Senhor."  

 

Como podemos responder à Ressurreição? Como podemos beneficiar da Ressurreição? 

 

Como resposta, vou oferecer três pontos fundamentais: 

 

 Primeiro:  Há uma resposta requerida  

 Quando Herodes ouviu do nascimento de Cristo, ele não foi visitá-Lo.  Ele disse aos Sábios: 

“Ide, e perguntai diligentemente pelo menino; e, quando o achardes, participai-mo, para que 

também eu vá e o adore" (Mateus 2:8).  Ele pensou que era demais e impróprio para ir.  A Bíblia 

nos ensina: "Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vos" (Tiago 4:8).  Para este razão as três Marías 

foram de madrugada no dia do Ressurreição, para receber esta grande bênção.  Isto é dizer, receber 

a benção de estar presente no túmulo sagrado, ao amanhecer do dia do Ressurreição.  Que grande 

foi esta bênção!  Na resposta requerida, há o sentido da sua própria presença e seus sentimentos 

internos. 

 

 Segundo: Há uma resposta profunda  

 Existe uma pessoa, que ao falar consigo, tem respostas profundas aos sujeitos da 

conversação.  Por exemplo, no velho testemunho quando Deus pediu que Abraão Lhe oferecer seu 

filho como um sacrifício queimado.  Não ouvimos que ele demorou nada, mas em vez disso, em 

resposta profunda, se levantou de madrugada, selou seu jumento, e levou seu filho Isaque, a lenha 

e a faca.  Existe uma pessoa cujo relacionamento com Cristo é vivo e cheio de calor espiritual.  

Para esta razão a Bíblia nos ensina: Lembrai-vos também do vosso Criador nos dias da vossa 

mocidade (Ecclesiastes 12:1).  É então quando há calor espiritual junto com a vontade  

 

 Terceiro: Resposta contínuo e incessante 

 Isto quer dizer que o homem continua sua vida espiritual.  Existe algo que chamamos 

"tempo de reação."  Durante este tempo o homem está interagindo com Deus através orações, 

lendo a Bíblia e meios espirituais.  Também através o jejum, estudos espirituais e serviço a Deus.  

Todo isto compõe uma resposta contínuo e incessante.  Esta resposta contínuo e incessante faz o 

homem sentir que vive na luz da Ressurreição.  Para esta razão nossa igreja faz obrigatório o 

comemoração da Ressurreição, isto tem que ser ativo e diário.  Pode notar que a oração da primeira 

hora na Agbeia comemora a Ressurreição do Nosso Senhor.  E domingo de cada semana é o dia 

que Deus nos deu em comemoração da Ressurreição.  No dia 29 de cada mês coptico, celebramos 

a comemoração da Anunciação, Natividade e Ressurreição.  Cada ano celebramos a festa da 

Ressurreição, não somente para um dia, mas para 50.  E não os consideramos como dias normais, 

mas todos como domingos.  Este tempo nós chamamos um longo domingo, que expressa existência 

em eternidade.  Reparem que os cinquenta dias começam num domingo e acabam num domingo.  

A Ressurreição e Pentecostes começa e acaba os cinquenta dias, respetivamente.   



 

 

 

 

 

 Isto é uma expressão da vida perfeita no Reino de Deus.  A festa da Ressurreição é a alegria 

mais grande que o homem vive.  Na tradição da igreja, todo dia quando oramos a primeira oração 

da salmodia oramos: "Levantai-vos, o filhos da luz." Isto 'Levantai' nos relembra da Ressurreição.  

E quando cantamos aquele lindo pedaço da Tasbeia, O Psali Watos, começa com a sentença: "O 

cantai-vos a Ele que foi crucificado, sepultado, e ressuscitado para nós, Aquele que espezinhou e 

destruiu a morte.  A Ressurreição é vida e sentido, que nos faz dizer junto com São Paulo o 

apóstolo, "Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua Ressurreição, pela participação 

em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte" (Filipenses 3:10).  Através a 

Ressurreição, sou capaz de construir um relacionamento forte e pessoal entre eu mesmo e Cristo 

o Senhor. 

 

 Tomo esta oportunidade a oferecer parabéns a todos, toda igreja, os pais os bispos, e os 

pais os sacerdotes, os diáconos, e todos os servidores, homens e mulheres, as jovens-moços e 

moças, toda a criançada.  Também eu ofereço amor aos conselhos de todas as igrejas no mundo 

inteiro.  Também ofereço amor a todos quem trabalham e servem no espírito e verdade.  Convido 

todos viver na alegria da Ressurreição, não somente na dia da festa, mas em todo dia de suas vidas.  

Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou! Feliz festa da Ressurreição! 
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