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O encíclica papal da Festa Gloriosa da Ressurreição de 2016 

 

No nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo, um Deus.  Amem. 

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. 

 

Parabenizo-vos, meus queridos para esta festa gloriosa da Ressurreição, e desejo para vocês 

a alegria desta festa. Felicito a Igreja Copta Ortodoxa inteira.  Os metropolitanos, bispos, padres, 

diáconos, e juntas das igrejas.  Felicito todos os servidores, os jovens, crianças, também como 

todas as familias cristãs universalmente. Congratulo todos os dioceses cópticos mundialmente.  

Feliz Festa Gloriosa da Ressurreição e seja que permaneçam saudáveis este ano e todo ano. 

 

De fato, a Festa da Ressurreição é a epítome do todas nossas festas, a coroa de nossa alegria, 

e a emoção em nossos corações.  É a festa que celebramos diariamente. Quando falamos sobre a 

festa da Ressurreição, lembramos do Nosso Senhor Jesus Cristo quem foi crucificado na cruz.  Ele 

morreu de verdade e existem muitos testemunhos disso. Como o centurião, as guardas do túmulo, 

as mulheres que visitaram o túmulo, José de Arimatea quem carregou o corpo do Nosso Senhor 

Jesus Cristo, e Pôncio Pilatos antes de quem o Senhor foi julgado. Evidência da Sua morte na cruz 

inclui a divisão do véu no templo, o descobrimento do seu sudário no túmulo, a pedra grande do 

túmulo, as guardas guardando o túmulo pelas ordens do governador romano. Finalmente, também 

inclui o selo sobre a porta do túmulo como foi ordenado pelo governador romano. Cristo, quem 

foi crucificado na cruz, ressuscitou de novo no terceiro dia, como recitamos e testificamos no 

credo. O testemunho da Sua ressurreição veio dos anjos.  Um anjo declarou que Cristo ressuscitou. 

As guardas caíram no chão, e os sumo sacerdotes circularam rumores falsos. E Nosso Senhor Jesus 

Cristo apareceu várias vezes a seus discípulos.  A evidencia é ampla.  Considerem o terremoto que 

acompanhou a Ressurreição do Nosso Senhor.  A pedra que foi rolada da porta do túmulo. 

Lembramos o relatório das mulheres que prepararam da madrugada da ressurreição os especiarias 

para o enterro, que encontraram o túmulo vazio porque Ele ressuscitou e deixou os lençóis de 

linho.  

 

 Durante a festa da Ressurreição, se pode preguntar: Desde que a Ressurreição houve lugar 

nos anos inicias do primeiro século (33 AD) o que é a importancia da Ressurreição para nos no 

século vinte-um? 

 

O que é o benefício da Ressurreição de Jesus Cristo? Vou discutir o valor da Ressurreição 

em poucos pontos.  
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(1) A Ressurreição obriga-se de reconhecer sua origem celestial. Você é uma criatura 

celestial, um ser celestial, criado na imagem e aparência de Deus.  Na Sua imagem mentalmente, 

e na Sua aparência intencionalmente. O primeiro homem usou essa vontade livre erroneamente.  

O resultado foi que usou sua liberdade para quebrar a lei e romper o coração de Deus. Humanidade 

caiu e a imagem de Deus foi obscurecida. Esta escuridão causou confusão mental e a inabilidade 

de distinguir prioridades.  Homens ficaram incapazes de chegar à verdade.  Para um tempo, Deus 

comunicava ao povo através as vozes das profetas e depois através Sua Incarnação. O âmbito foi 

restaurar a imagem iluminada e conciliar esta semelhança linda.  A Ressurreição aconteceu para 

renovar essa luminosidade.  Homens ficaram iluminados. Por isso Jesus disse, "todo aquele quem 

crer em mim nao ficará nas trevas” (Joao 12:46) porque a luz da Ressurreição brilha nesta imagem 

e a restaura à semelhança de Deus.  Isto é o primeiro beneficio, que o homem reconhece sua origem 

celestial. 

 

(2) O segundo ponto, o homem vai viver uma vida de esperança e antecipação diariamente 

e não somente de vez em quando.  Hoje em dia precisamos gravemente esta esperança.  Lembre 

Maria Madalena, a mulher angustiada que foi ao túmulo buscando seu mestre e senhor. Quando 

ouviu alguém falando, pensava que era o jardineiro.  Ela estava no seu pranto enquanto  buscava 

Cristo. Finalmente, O encontrou e o reconheceu quando Ele lhe chamou "Maria”. Ela respondeu e 

exclamou "Rabôni!”(João 20:16) Na narrativa da Ressurreição, Jesus apareceu a dois homens 

jovens desanimados pela historia da Ressurreição de Cristo.  Ele apareceu a eles enquanto estavam 

caminhando a Emaús, perto de Jerusalem. No fim deste encontro, diziam um para outro: "não 

abrasava o coração quando Ele nos falava pelo caminho?” (Lucas 24:32) Seu desespero foi 

substituido por optimismo e esperança.  Na mesma maneira, foi os discípulos quem sofreram um 

grande temor, mas lemos na Biblia Sagrada que quando Cristo lhes apareceu "Os discípulos 

alegraram-se ao ver o Senhor.” (João 20:20) 

 

(3) O terceiro benefício da Ressurreição ao homem moderno é a aquisição da graça de 

adoção por meia da Ressurreição.  Diariamente a igreja experimenta a Ressurreição e a menciona 

na sua oração. Quando rezamos as Orações Primárias da Agpeia, lembramos a Ressurreição 

gloriosa que houve lugar ao amanhecer. Todo domingo juntamos para celebrar a liturgia sagrada, 

pois é o dia da Ressurreição.  Esta é a festa semanal.  No 29º dia de cada mês copta, celebramos 

as festas da Anunciação, a Natividade e a Ressurreição. Anualmente celebramos a Festa da 

Ressurreição que dura 50 dias que sao chamados "Os Cinquenta Dias Sagrados".  

 

Esta imagem linda por qual levamos a graça de adoção é adquirida no batismo quando 

estamos submergidos na agua três vezes, que é um símbolo dos três dias Nosso Senhor Jesus Cristo 

passou no túmulo. quando preparamos receber a Eucaristia, o sacerdote declara a ultima confissão: 

"Dado para nos, para nossa salvação, a remissão dos pecados e a vida eternal para aqueles quem 

compartilhem em Ele”. Em toda liturgia recebemos a Corpo Sagrado e Sangue Precioso do Nosso 

Senhor Jesus Cristo para renovar nossa vida pela luz da gloriosa Ressurreição.  "Em verdade, vos 

digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida 

em vós mesmos." (João 6:53)  

 

Também, não podemos compreender as palavras do Santo Evangelho a não ser através a 

compreensão da Ressurreição. Nossos pais quem escreveram as escrituras eram inspirados por 

Deus através suas percepções da gloriosa Ressurreição. A Ressurreição é oferecida a todos. É 

nossa alegria.  Devemos abraçar esta alegria em nossa vida e celebrá-la diariamente.  A 

Ressurreição é o processo de renovação para nossa vida todo ano.   

 

  

 



 

 

 

 

Alegrem-se na Ressurreição e vivam com ela.  Toda noite na salmodia de meia-noite 

oramos “Levantem filhos da luz, vamos louvar o Senhor de exércitos”.  Isto é a chamada diária da 

igreja: “Levantem filhos da luz”.  Pela Ressurreição, ficamos filhos da luz.  Pela Ressurreição, 

ficamos de pé e louvamos o Senhor de exércitos, como foi escrito na Biblia Sagrada: “Em nenhum 

outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual 

devamos ser salvos”.  (Atos 4:12)  A gloriosa Ressurreição é um deleite.  

 

Oramos que esta alegria habite em todas nossas corações.  Cada um de voces deve alegrar-

se com a Ressurreição na sua vida, casa, familia, trabalho, serviço, e igreja diariamente. Deixe que 

a Ressurreição seja sua alegria quando levanta-se para começar um novo dia, para que sua vida 

possa ser renovada continuamente.  

 
Eu repito meus parabéns a todos e alegro-me convosco, e transmito as saudações do Egito, 

e a Igreja do Egito, todos os metropolitanos e bispos do Santo Sínodo, também como o clero e 

todas as congregações. 

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. Cristo Ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. 

 

 


