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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. 

 

Ekhristos anesti… Alisos anesti, Cristo ressuscitou… É Verdade Ele ressuscitou. 

 

Eu parabenizo vocês, amados, em todas as nossas igrejas coptas em todo o mundo nesta 

festa, é nossa ocasião mais alegre. Desejo enviar minhas saudações a todos, os metropolitanos, os 

bispos, os padres, os diáconos, conselho da igreja e arcontes, bem como todos os jovens, crianças 

e famílias. Envio esta saudação do Egito. Dou-lhe os parabéns e regozijo-me convosco nesta festa. 

A Festa da Ressurreição existe e afeta todas as nossas vidas. Porém, nestes poucos minutos, desejo 

contemplar sobre Por que celebramos a Festa da Ressurreição e por que ela é importante para nós. 

Nós a celebramos por cinquenta dias inteiros, pois consideramos os Santos Cinquenta Dias como 

um longo domingo em que celebramos a gloriosa Ressurreição. Gostaria de apresentar-lhe três 

motivos para celebrar a gloriosa festa da Ressurreição. 

  

Primeiro: A Ressurreição é o evento mais magnífico de nossa história e de nossa vida. A 

ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no terceiro dia é o acontecimento mais magnífico da 

história da nossa Igreja. Quando relembramos os eventos da semana anterior, que são os eventos 

da Semana da Paixão, descobrimos que a Crucificação e a Ressurreição são as duas faces da mesma 

moeda. A crucificação levou à ressurreição e a ressurreição aconteceu por causa da crucificação. 

Passamos todas as semanas e domingos da Grande Quaresma, depois a Semana da Paixão com o 

seu ascetismo, assim na Sexta-Feira Santa podemos dizer com o Apóstolo São Paulo: “Eu vivo, 

mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. ”(Gálatas 2:20). Na Ressurreição, 

vemos o túmulo vazio e os guardas que o guardavam, e a grande pedra que cobria a porta do 

túmulo. Após três dias, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Existem muitas evidências 

arqueológicas e históricas. No entanto, isso se soma aos testemunhos proféticos. “De fato, assim 

como Jonas passou três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem 

passará três dias e três noites no seio da terra.” (Mateus 12 : 40). No Antigo Testamento, uma das 

pragas no Egito durante o tempo do Faraó e do Moisés, o Profeta, houve trevas em toda a terra do 

Egito por três dias. Então as  trevas foram dissipadas e a luz surgiu. Quando as Marias vieram com 

especiarias funerárias para o túmulo, e em seu caminho ao túmulo para colocar as especiarias 

funerárias como um sinal de sua devoção, eles ficaram chocados ao ouvir o seguinte que é 

mencionado na Bíblia: Aquele que foi colocado aqui “ não está aqui, mas ressuscitou! ” (Lucas 

24: 6). A ressurreição é o acontecimento mais magnífico da nossa história e da nossa vida. 

 

A segunda razão para celebrar a gloriosa Ressurreição nesta longa celebração é que a 

Ressurreição aconteceu por causa da Crucificação; e fomos ensinados pelo padre Bishoy Kamel, 

Esse Cristianismo sem a cruz é como uma noiva sem um noivo. Sem a ressurreição, nossa fé cristã 

é fútil. A Ressurreição é o fundamento da fé e o fundamento da nossa doutrina sobre a qual se 

sustenta o nosso Cristianismo. Sem a ressurreição não existiria Igreja, nem Evangelho, nem 

pregação, nem fundamento da nossa fé.  
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Portanto, o segundo motivo para celebrá-lo é ser o fundamento da fé. Por isso, o primeiro 

louvor que dizemos à meia-noite é: “Levantai-vos, filhos da luz”, referindo-se à Ressurreição. No 

hino de "Aripsalin", dizemos: "Cante para Aquele que foi crucificado por nós ... e ressuscitou." 

Este louvor relativo aos Três Jovens é dito no meio do Louvor da Meia-Noite. A ressurreição é o 

fundamento da fé em nossa vida. Quando fazemos a oração das Matinas todos os dias, celebramos 

a Festa da Ressurreição: “Pela Tua luz, Senhor, vemos a luz”. Também o celebramos todos os 

domingos quando frequentamos a igreja: “Este é o dia em que Javé agiu” (Salmo 118: 24). A 

ressurreição se torna o fundamento de nossa fé. Não temos esperança na eternidade, exceto através 

da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

A terceira razão para celebrar a Ressurreição por todos esses dias é que a Ressurreição é a 

fonte de nossa alegria e paz. Lemos o Evangelho de São João capítulo 20, versículo 20: “Então os 

discípulos ficaram contentes por ver o Senhor.” Quando Ele apareceu a eles no cenáculo Enquanto 

as portas estavam fechadas, e eles estavam cheios de medo e aterrorizados, E nosso Senhor Jesus 

Cristo apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Assim, a Ressurreição é motivo 

de alegria e paz. Por isso, chamamos o Evangelho de “Boa Nova”, ou seja, “Boa Nova”. Cada vez 

que você segura sua Bíblia, você está segurando a fonte de alegria em sua vida. Chamamos a 

Ressurreição de “Páscoa” Relacionada com a palavra “Oriente”, da qual brilha a luz, com alegria 

e felicidade. A ressurreição é a paz para a humanidade. “  Este é o dia em que Javé agiu: exultemos 

e alegremo-nos com ele”(Salmo 118: 24). 

 

Felicito a todos vocês e a todos os nossos amados irmãos, os metropolitas e os bispos, os 

padres, os diáconos e todos os servos de toda a Igreja. Parabenizo cada congregação em cada igreja. 

Vamos todos orar pela paz do mundo e de todos os amados. Levantamos orações especiais, 

enquanto nos regozijamos com esta Ressurreição, Por esta pandemia que a humanidade está 

sofrendo Para que Deus proteja todos os humanos em todos os lugares, E tire essas dificuldades 

de todos, e nos faça regozijar por esta Ressurreição gloriosa em nossa vida . Envio-lhe saudações 

do Egito na Residência Papal em Abbasiyya, Cairo. Felicito a todos em todas as dioceses da 

Europa, América do Norte, Canadá, América do Sul, África, a Santa Sé em Jerusalém, a Região 

do Golfo, a Ásia e a Austrália. Minhas saudações e amor a todos vocês, desejando-lhes todos o 

bem e a saúde. Ekhristos anesti… Alisos anesti. 


