Celebrar a Páscoa espalhando sementes de
Ressurreição

É tempo de celebrar a Páscoa. Páscoa que é passagem da morte para a vida!
Páscoa é vitória da vida sobre a morte, como a semente que precisa morrer para
poder germinar.
Com sua morte e ressurreição, Jesus nos revela a imensidão do amor de Deus por
cada um de nós.
Jesus foi crucificado e morto, porém ressuscitou ao terceiro dia.
É como a semente que morre para se tornar uma planta, uma árvore ou uma flor.
Jesus se “enraíza” em Deus e nos convida a estar com Ele neste processo de passagem para a vida nova.
Morremos com Cristo, para ressuscitar com Ele, no amor de nosso Criador.
Deus criou tudo por amor: o céu, a terra, o mar, as plantas, os animais e os seres humanos à sua imagem e
semelhança. Toda a criação transborda do amor de Deus. Por isso, Ele nos enviou seu Filho muito amado,
Jesus.
No dinamismo do amor, tudo está interligado! Nós mesmos somos terra e o nosso corpo é constituído
pelos elementos do planeta.
Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós.
O seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos.
O solo, o ar, a água, as montanhas e todos os seres do universo manifestam a carícia de Deus por nós.
Páscoa é tempo de vida nova. Tempo de reconstruir a vida no jardim da Ressurreição!
No jardim da ressurreição vamos espalhar folhas e pedras, e enfeitá-lo
com lindas flores, pois a vida venceu a morte. Cristo ressuscitou e agora
vive para nunca mais morrer!
O convite agora é este: espalhe amor, semeie esperança, plante alegria!
Num simples vaso de planta ou em qualquer espaço do seu quintal,
espalhe boas sementes, sementes de espécies nativas, que vão nascer,
basta você cuidar!
Depois de um tempo retorne para ver a nova vida que vem, como a nossa
nova vida em Cristo.
Com o coração exultante de alegria, faça sua caminhada gloriosa, visitando
lugares onde a vida se renova, com sinais da ressurreição do amor de Deus por nós!
Então, celebre, agradeça e festeje com os amigos, com a família, com os vizinhos, a vida que renasce e
desabrocha, espalhando PAZ e RESSURREIÇÃO!
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