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26. Celebrando a Páscoa
A Páscoa foi instituída no tempo do Profeta Moisés para ser comemorada
anualmente pelos descendentes do Seu povo, a fim de que celebrassem a libertação
que Deus Pai, havia concedido a eles, livrando-os do cativeiro do Egito, onde viveram
por cerca de 400 anos. Os fatos e circunstâncias da saída daquele povo das terras
do Egito, conduzido pelo Profeta Moisés a caminho da terra prometida por Deus à
descendência do Patriarca Abraão, o Pai da Fé, eram, então, rememorados e relatados
de pais para filhos como parte integrante daquela celebração.
Assim aconteceu para que, na terra, um povo pudesse receber os Mandamentos
e a Lei de Deus, também, para que fosse iniciado o preparo para a obra de salvação
idealizada pelo Pai e por Seu Divino Espírito a fim de resgatar a criatura humana do
pecado, inclusive para que, através de uma Virgem Pura e Santa, escolhida dentre
aquele povo, nascesse o Cristo prometido, o enviado de Deus que à terra viria para
cumprir a missão de realizar perfeita obra de Redenção e de Salvação.
Decorridos tantos séculos da saída do Povo de Moisés, o Messias prometido foi
enviado à terra por milagre inédito do Espírito Santo do Pai e com a colaboração de
Maria Santíssima. Com o a vinda do Filho do Altíssimo a este mundo era chegada a
salvação para homens e mulheres de boa vontade e fé!
O Apóstolo São João assim se referiu ao plano divino de salvação que Nosso
Senhor Jesus veio a terra consumar: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu seu filho Unigênito para que todo o que n’Ele crê não perca a sua alma, mas tenha a
vida eterna”.
A obra de Nosso Senhor Jesus foi perfeita e completa, apesar de haver sido
realizada em apenas três anos! Antes de ser preso e martirizado Ele reuniu os Seus
Apóstolos para celebração da chamada Páscoa Judaica, ocasião em que instituiu a
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verdadeira Páscoa, a Santa Comunhão, por meio da qual alimenta o Seu povo com o
Seu Corpo e o Seu Sangue. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus legitimou e deu vida ao
Sacramento da Santa Comunhão, durante o qual, pelo milagre da transubstanciação, o
pão e o suco da uva se tornam em alimento espiritual - Corpo e Sangue de Cristo - que
fortalece a fé e a alma dos filhos e filhas de Deus.
Assim sendo, a Páscoa é, para nós apostólicos, a Festa da Liberdade, pois
Nosso Senhor Jesus e o Poder do Pai, nos livraram e nos livram a cada dia do pecado
que escraviza a criatura humana sem Deus, inclusive nos amparam para que sejamos
merecedores e participantes da paz e das bem-aventuranças do Seu Santo Evangelho
Na celebração da Páscoa, nós apostólicos expressamos agradecimento e
exaltamos ao Nosso Senhor Jesus pela vitória que alcançou sobre o poder do mal
com o Seu martírio e morte na Cruz, sacrifício ao qual Ele se submeteu para cumprir
as profecias, a vontade e os planos do Pai Celestial. Comemoramos, também, a vitória
do Divino Salvador Jesus sobre a morte, pois, ressuscitou ao terceiro dia após a
crucificação; foi arrebatado aos Céus em Seu Corpo Santo e está à destra de Deus na
glória Celestial. Também, nessa data, direcionamos renovadas expressões de
reconhecimento a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por haverem cumprido a
missão de, no tempo presente, revelar a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo em toda
a Sua perfeição e grandeza e por ensinarem e esclarecerem a verdade a respeito do valor
e do objetivo do Martírio e do Sacrifício que Ele padeceu na Cruz do Calvário.
Prezado(a) Leitor! Estes são os motivos pelos quais celebramos a Páscoa com
grande alegria na alma, regozijo que compartilhamos com Você e com a sua família!
Recomendamos que, com sabedoria e inspiração divinas, Você possa transmitir aos
seus filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas o verdadeiro significado dessa
celebração. Aproveite esse clima alegre e festivo para cumprimentar os demais
familiares e amigos com votos de Boa Páscoa!
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Desejamos que esta seja para Você, uma “Feliz Páscoa”, prezado(a) leitor(a), data
em que a consideração para com a importância da fé para viver, o respeito para
conviver e o amor para sobreviver sejam renovados em sua alma!
Receba o nosso fraterno abraço e, até breve!
-/-

SP., abril/2018 - Ane e Germano Keppler
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