
1 

          Apostolado do Oratório – Meditação dos Primeiros 

Sábados 

1º Mistério Glorioso – Abril – 2015 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurreição de Nosso Senhor 

Introdução: 

Vamos dar início à meditação reparadora dos primeiros sábados, que nos foi 

indicada por Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima em 1917. Pedia Ela que 

comungássemos, rezássemos um terço, fizéssemos meditação dos mistérios do Rosário e 

confessássemos em reparação ao seu Sapiencial e Imaculado Coração. Para os que 

praticassem esta devoção, Ela prometia graças especiais de salvação eterna. 

Cristo ressuscitou dos mortos, e com sua Morte venceu a morte. A liturgia deste 

domingo nos convida a contemplar o monumental triunfo de Cristo. É a prova máxima de 
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que Ele venceu o pecado, a morte e o império das trevas. 

Composição de lugar: 

Como composição de lugar, devemos nos imaginar na companhia dos Apóstolos e 

das santas mulheres, que tiveram o imenso privilégio de ver a Cristo ressuscitado. 

 

Oração Preparatória: 

Eterno Pai, pelo triunfo que o vosso Unigênito alcançou sobre a morte, aumentai 

com o vosso auxílio os nossos anseios de uma união intensíssima convosco e crescer 

sempre no amor a Jesus e a Maria Santíssima. Amém! 

I – Vitória de Cristo sobre a morte 

“Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda minha afeição” (Mt 17, 5). 

Seria suficiente esse amor infinito do Pai pelo seu Unigênito para que operasse sua 

Ressurreição, porém concorreu para isso o brilho da justiça divina, pois é próprio dela 

“exaltar aqueles que se humilham por causa de Deus, conforme diz Lucas (1, 52): 

‘Precipitou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes’. E uma vez que Cristo, 

por causa do amor e da obediência a Deus, se rebaixou até a morte de Cruz, convinha 

que fosse exaltado por Deus até a gloriosa Ressurreição”.(1) 

Uma vez mais foi-nos possível acompanhar liturgicamente ao longo da Semana 

da Paixão o quanto a morte teve uma aparente vitória no Calvário. Todos que por ali 

passavam podiam constatar a “derrota” de quem tanto poder havia manifestado não só 

nas incontáveis curas por Ele operadas, como também em seu caminhar sobre as águas 

ou nas duas vezes que multiplicou os pães. 

Os mares e os ventos Lhe obedeciam, e até mesmo os demônios eram, por sua 

determinação, desalojados e expulsos. 

Aquele mesmo que tantos milagres prodigalizara, havia sido crucificado entre 

dois ladrões e, diante de seus extremos sofrimentos, “os que passavam O injuriavam, 

sacudiam a cabeça e diziam: ‘Tu, que destróis o Templo e o reconstróis em três dias, 

salva-Te a Ti mesmo! Se és o Filho de Deus, desce da Cruz!’ Os príncipes dos 

sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam d’Ele: ‘Ele salvou a outros e 

não pode salvar-Se a Si mesmo! Se é Rei de Israel, desça agora da Cruz e nós creremos 

n’Ele! Confiou em Deus, Deus O livre agora, se O ama, porque Ele disse: Eu sou o Filho 

de Deus!’” (Mt 27, 39-43). 

1 – “Morrendo, destruiu a morte, e, ressurgindo, deu-nos a 

vida” 

Porém, a maneira pela qual fora removida a pedra do sepulcro e o 

desaparecimento dos guardas eram, de si, uma prova sensível do quanto havia sido 

derrotada a morte, conforme o próprio São Paulo comenta: “A morte foi tragada pela 
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vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?” 

(I Cor 15, 55). Os fatos subsequentes tornaram ainda mais patente a triunfante 

Ressurreição de Cristo e, por isso, a Liturgia Eucarística canta, sucessivamente, nos 

Prefácios da Páscoa: “Morrendo, destruiu a morte, e, ressurgindo, deu-nos a vida”;(2) 

“Nossa morte foi redimida pela sua e na sua Ressurreição ressurgiu a vida para 

todos”;(3) “Imolado, já não morre; e, morto, vive eternamente”;(4) “E, destruindo a 

morte, garantiu-nos a vida em plenitude”.(5) 

Constituem essas frases uma sequência de afirmações que proclamam a vitória de 

Cristo não só sobre sua própria Morte, como também sobre a nossa. Ele é a Cabeça do 

Corpo Místico e, tendo ressuscitado, trará necessariamente a nossa respectiva 

ressurreição, pois esta nos é garantida pela presença d’Ele no Céu, apesar de estarmos, 

por ora, submetidos ao império da morte. De maneira paradoxal, aquele sepulcro aberto 

com violência a partir de seu interior, deu à morte um significado oposto, e passou ela a 

ser o símbolo da entrada na vida, pois Cristo quis “destruir pela morte aquele que tinha 

o império da morte, isto é, o demônio” (Hb 2, 14), e assim libertar os que “estavam toda 

a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão” (Hb 2, 15). 

São Paulo tem sua alma transbordante de alegria em face da realidade da 

Ressurreição de Cristo e nela encontramos nosso triunfo sobre a morte, tal qual ele 

próprio nos diz: “ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram! Com 

efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. 

Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão” (I Cor 15, 20-22).  

Na Ressurreição vemos realizada por Jesus a profecia que Ele mesmo fizera pouco antes 

de sua Paixão: “Agora é o juízo deste mundo; agora será lançado fora o príncipe deste 

mundo” (Jo 12, 31). De fato, o cumprimento exato dessa profecia se iniciou durante os 

quarenta dias de retiro no deserto, e teve continuidade passo a passo ao longo de sua vida 

pública ao expulsar os demônios que pelo caminho encontrava, chegando ao ápice em 

sua Paixão:“E, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e 

deles triunfou na mesma cruz” (Col 2,15). 

Posteriormente, não só o demônio, mas o próprio mundo foi derrotado: inúmeros 

pagãos passaram a se converter e muitos entregaram a própria vida para defender a Cruz, 

animados pelas luzes da Ressurreição do Salvador. Em função dela, passaram a ser 

acolhidos no Corpo Místico todos os batizados que, revitalizados pela graça e sem 

deixarem de estar incluídos no mundo, tornaram perpétuo o triunfo de Cristo: “Coragem! 

Eu venci o mundo” (Jo 16, 33). Trata-se, portanto, de uma vitória ininterrupta, mantendo 

seu rútilo fulgor tal qual no dia de sua Ressurreição, sem uma fímbria sequer de 

diminuição.  

 

 

 

 

II – “Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e 

nele exultemos” 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele exultemos!” 

(Sl 117, 24). Essas são algumas considerações que nos facilitam compreender o porquê 

de ser a Páscoa da Ressurreição a Festa das festas, a Solenidade das solenidades, pois o 
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mistério nela presente é dos mais importantes para a História da Cristandade, tal como 

afirma São Paulo: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a 

vossa fé” (I Cor 15, 14). 

Por este motivo, nos primórdios da Igreja esse período era considerado o mais 

importante do ano inteiro. Os fiéis se apinhavam na Basílica de São João de Latrão para 

assistir às cerimônias e muito comum era, entre eles, o cumprimento com a fórmula do 

“Aleluia!”. Hoje em dia, com o progressivo desbotamento das majestosas comemorações 

que marcaram os séculos, infelizmente deteriorou-se o sabor da grande importância das 

Solenidades Pascais. 

1 – A Ressurreição é a festa da nossa esperança 

A alegria, que será a nota dominante da celebração da Páscoa da Ressurreição, 

far-se-á presente nos cânticos, nos paramentos, no incenso e na própria Liturgia. Se bem 

sejam todos os domingos do ano dedicados ao Senhor, desde as mais antigas eras a Igreja 

celebrou com especial júbilo o da Ressurreição; e tal é seu gáudio que sempre o fez 

prolongar por cinquenta dias consecutivos, conforme comentava Tertuliano: “Somai 

todas as solenidades dos gentios, e não chegareis aos nossos cinquenta dias da 

Páscoa”.(6) 

Além do mais, podemos afirmar ser a Ressurreição a festa de nossa esperança, 

pelo fato de nela encontrarmos não só o extraordinário triunfo de Cristo, como também o 

nosso próprio, pois se Ele ressurgiu dos mortos, o mesmo se passará conosco. E é em 

vista desse futuro triunfo nosso que desde já nos é feito o convite para abandonarmos os 

apegos a este mundo, sem olhar para trás, fixando nossa atenção nos absolutos celestes, 

conforme nos aconselha o Apóstolo com estas palavras selecionadas para a Liturgia deste 

domingo, em sua segunda leitura: “Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por 

alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus; aspirai às coisas 

celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida, 

com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós 

aparecereis também com Ele, revestidos de glória” (Col 3, 1-4). 

Oração Final: 

Regozijemo-nos com Jesus Cristo; mas regozijemo-nos também por nós mesmos, 

porquanto a sua Ressurreição é o penhor da nossa. Pelo poder divino, retomaremos o 

mesmo corpo que agora temos, porém formoso e resplandecente como o sol.(7) 
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