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Queridas irmãs,  
 
Estamos entrando no tríduo pascal e nos aproximamos do Dia que o Senhor fez”: o dia do triunfo 
definitivo da vida sobre a morte realizado na Ressurreição de Jesus. 
Estou feliz de partilhar com vocês a alegria profunda que brota do coração cheio de  
reconhecimento por este dom. 
 
Nestas últimas semanas, durante a visita às irmãs do Haiti, tive ocasião de viver de modo 
particularmente forte o mistério pascal. 
Fiquei muito tocada pelo sofrimento, silencioso e rico de pudor de todo o povo, tocado pela 
destruição, pela morte, por um sentimento de perda e de incerteza em relação ao futuro. 
 
Através dessa realidade percebi também o sofrimento do povo chileno e de muitas outras pessoas 
no mundo, em particular aquelas mais indefesas, mais pobres e atingidas pela calamidade natural, 
ou oprimidas por várias formas  de violência e de miséria. 
Neles eu encontrei Jesus que vive a sua paixão até  à morte de cruz. 
 
Ao mesmo tempo, fiz a experiência de contato com a vida nova que brota da cruz nos inúmeros 
gestos de solidariedade, na fé das pessoas que colocam novamente em Deus a fonte da esperança e 
reconhecem Nele a criatividade do amor: um amor que pede para colocar em ação novas iniciativas 
educativas para ir de encontro às necessidades das/dos jovens e ajudá-los a encontrar o sentido da 
vida, quando tudo aos redor deles fala de morte. 
 
Sim, queridas irmãs, Jesus ressuscitou verdadeiramente e vive no meio de nós. Ele mesmo nos 
chama a comunicar esta boa nova com as nossas palavras, com o canto do aleluia e, sobretudo com 
a nossa vida! 
 
Na ressurreição de Jesus se fundamenta a nossa esperança, que se torna sempre mais profunda 
quando se confronta com o mistério da dor. Aquela dor que muitas vezes não encontra explicação e 
diante da qual não encontramos palavras. Podemos somente nutrir compaixão, entrar em comunhão, 
acompanhar com amor. 
 
O amor é mais forte do que a morte. O amor é sempre fonte de vida. O amor não passará nunca! 
Juntas, desejamos abrir-nos, com Jesus morto e ressuscitado, à força do mistério pascal! 
Maria, mulher da ressurreição nos acompanha para anunciar com paixão e com alegria que Jesus 
ressuscitou verdadeiramente e caminha a nossa frente e junto de nós!  
 
Sinto necessidade de agradecer todas as comunidades do mundo pela prontidão com a qual deram a 
sua contribuição para as zonas atingidas pelo terremoto, sensibilizando também os jovens e as 
comunidades educativas. O Senhor abençoe esta generosidade e cada gesto de delicada 
humanidade. 
Assim se é verdadeira e visivelmente pessoas pascais! 
 
Desejo a todas vocês, às suas famílias, aos grupos da Família salesiana, em particular aos Irmãos 
Salesianos, uma Santa Páscua. Um pensamento especial vai aos jovens, para que, encontrando Jesus 
ressuscitado, possam encontrar a verdadeira felcidade e fazer-se dom a outros jovens. 
 



Com esta mensagem desejo responder às numerosas mensagens de augurios que chegaram até mim 
e pelas quais as agradeço. 
 
Confio a Maria, a Mãe do Ressuscitado e Mulher de esperança, o meu augúrio e a minha gratidão. 
Com ela cantemos: Aleluia! 


