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Campinas, 26 de Março de 2021.  

Estimados pais e responsáveis, 

 

Todos os anos celebramos a Páscoa, porém muitas vezes deixamos essa data 

passar despercebida e acabamos não entendendo o seu real significado.  Sabemos que 

a Páscoa é tempo de mudança, de abandonar tudo que nos afasta de Deus, e deixar 

que a sua Palavra nos consuma. O tempo de mudança não basta acontecer somente na 

festa da Páscoa, mas deve ocorrer em todos os momentos das nossas vidas, por meio 

do amor, da esperança, da fé e da alegria. 

Devemos lembrar que Jesus morreu, e ressuscitou no terceiro dia, e vive hoje. 

Vive em cada um de nós, e podemos confirmar através do evangelho de João, 14 18-

21, em que Jesus vem nos dizer, “Não vos deixarei órfãos: voltarei para vós. Ainda um 

pouco e o mundo não me verá mais; vós, porém, me vereis. Naquele dia conhecereis 

que eu estou no pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os 

guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. Eu 

também o amarei e hei de manifestar-me a ele”. 

Somos todos chamados a viver uma vida nova, e mesmo sendo falhos, 

precisamos nos renovar a cada dia, fazer novas todas as coisas. E independente da 

situação na qual você se encontra neste momento, deixe-se contagiar pela alegria da 

ressureição. Deposite naquele túmulo vazio todas as suas angústias, mágoas e tristezas, 

e não esqueça, “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,20). 

Este ano devemos lembrar que a Páscoa significa esperança, alegria e amor. 

Esperança de um mundo melhor, alegria da ressureição, e o amor que Jesus tem por 

nós. Vamos juntos, transmitir a todos ao nosso redor a vida nova, o amor e a esperança.  

 Com estima, 

 

Equipe de Pastoral 


