
 

Os mais felizes dos seres humanos 

 

Em criança eu não vivi nem valorizei muito o fenómeno da Ressurreição. Em abono 

da verdade também nunca me foi transmitida a importância do mesmo para a fé e 

para a vida cristã. Vivi no tempo da doutrinação e o mais importante era saber a 

doutrina. Esta era entendida como um vasto relatório de regras e leis que deveria 

cumprir. Também este cumprimento era entendido na maior parte dos casos como 

proibições ou situações a evitar. Cresci pensando que estava tudo bem na minha vida 

de cristão desde que, no bom dizer do povo, “não mate, não roube nem esfole”.  

Hoje sei avaliar esta forma de pensar a fé e a vida cristã. Ela tem por trás uma visão 

estática, sacramental e clerical da fé, da religião e da vida cristã. Ser bom cristão e “ir 

para o céu” consiste neste caso em portar-se bem, evitar fazer mal e cumprir com as 

determinações do senhor prior. Fizeram-se santos neste estilo de vida. 

Mas apesar de ser caminho de santidade, esta exposição e este entendimento é também 

redutor. Ficamo-nos pelos mínimos e não sentimos qualquer desafio para ir mais longe. 

É como aqueles estudantes que se ficam pela média de 10 valores (as vezes até 9,5) 

porque é o suficiente para passar de ano e tirar o curso.  

Entender a fé e a vida cristã de forma dinâmica e vital, rompe com toda estra visão. 

Torna-a mais entusiasmante, mas também mais difícil. Viver a fé e a vida cristã de 

forma ativa e não passiva, desinstala-nos e incomoda-nos e trás dissabores. Mas 

também trás alegria, enamoramento, paixão e felicidade. Por isso, sou um aficionado 

da Ressurreição do Senhor. Para lá o fenómeno em si mesmo, a celebração e a fé na 

Ressurreição transforma completamente a forma de ser cristão. Imagino-me muitas 

vezes na companhia daquelas mulheres que na manhã de domingo foram ao sepulcro. 

Que sentimentos as invadiram ao ver a pedra retirada? Que adrenalina sentiram 

quando algo ou alguém lhes deu a ideia de ressurreição? Que vitalidade sentiram ao 

desconfiar que o Senhor estava vivo? E o amigo Pedro, como terá dormido (se é que 

dormiu) na primeira noite que se seguiu à possibilidade da ressurreição?  

As vidas que saíram da fé na ressurreição são vidas completamente novas, 

transformadas e invencíveis. E hoje a fé na ressurreição volta a fazer os mesmos efeitos. 

Por isso não se pode entender um cristão triste, desanimado, resignado, descontente e 

envergonhado. Não consigo perceber as lamúrias de muitos que se só sabem ser “velhos 

do restelo” sempre a praguejar e a ver morte, ruína, pecado em tudo.  

Então, Ele ressuscitou ou não? E se ressuscitou foi em vão essa ressurreição? Então 

como é possível continuar a afirmar que o mal é maior que o bem? Como é possível 

acreditar que a vitoria está no maligno?  

Cristo Ressuscitou… não me calarei e não me vereis chorar por isso. Somos, como 

crentes, os mais felizes dos seres humanos. Não há ninguém na terra que tenha motivo 

para ser mais positivo e mais sorridente do que nós. Venham daí essas expressões de 

alegria porque Cristo ressuscitou… aleluia, aleluia, aleluia. 


