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Caríssimos Confrades, Irmãs,  

e Leigos da Família Orionita, 
 
 

Escrevo-lhes da África, mais precisamente do Benin, a última realidade nascida entre as 

realidades missionárias da nossa família. Na África tudo assume um ritmo diferente, um estilo 

diferente, no qual se aprende a valorizar mais as coisas, o tempo e as pessoas. Nesta bela experiência 

que estou fazendo enquanto realizo a visita canônica, senti o desejo de enviar-lhes os votos de 

Páscoa. 

Esta é a segunda Páscoa que passamos sob as restrições da pandemia. No ano passado, 

pensávamos que festejar fechados em casa, sem poder ver as grandes cerimônias típicas desta 

época, fosse algo único, mas este ano, mesmo com restrições mais leves e ritos mais participativos, 

percebemos que ainda estamos longe do que poderíamos chamar de "normalidade". Mas para nós, 

Cristãos, e ainda mais para nós, filhos de Dom Orione, não há nada de "normal", assim como não 

há nada de "extraordinário", há simplesmente a "Divina Providência" agindo para difundir suas 

graças no mundo. 

Da Argentina, Dom Orione escrevia: “Cristo ressuscitou! - Irmãos, vamos ressurgir com 

ele! Alarguemos os nossos horizontes, elevemos o nosso espírito a tudo que é vida elevada, que é 

luz, que é belo, bom, verdadeiro, santo! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Cristo ressuscitou! Vamos ao seu encontro: só Ele tem palavras de vida eterna que 

regeneram e aquela lei do amor e da liberdade da qual cada homem, cada povo pode esperar 

crescimento e salvação. 

Cristo ressuscitou! Ressuscitemos, ó irmãos, ressuscitemos! Tenho visto pecadores se 

levantarem, depois de uma santa confissão, irradiando uma paz celestial, retomando com a alma 

serena os caminhos da vida cristã honesta e se apressando em recuperar o tempo perdido”. 

Somos chamados a viver na dimensão do Ressuscitado, a testemunhar ao mundo inteiro 

que a ressurreição de Cristo não é uma fábula, um mito, ou mesmo um simples fato relegado às 

noites dos tempos; não! É uma fonte de vida nova para cada um de nós, tanto para os próximos 

como para os que estão longe, para os "justos" e para os pecadores, para os crentes e para os ateus. 

Coragem, então! A você que sofre, a você que se encontra na dúvida, a você que se sente 

sozinho, a você que se sente fraco ou inútil, eu digo: “Feliz Páscoa! Que o Senhor ressuscitado tome 

posse da sua alma, do seu coração, da sua vida e a cumule com todas as suas bênçãos”. 

A todos vocês, membros da Família Orionita, aos religiosos, às religiosas, às consagradas 

dos dois institutos seculares, aos leigos, neste ano que queremos dedicar às vocações, desejo, 

também em nome do Conselho Geral: “Que a alegre solenidade da Páscoa da Ressurreição de 

Nosso Senhor Jesus Cristo reavive o espírito da nossa Fé, reavive o fervor da nossa santa vocação. 

Que a presença contínua de Deus nos conforte em nosso trabalho, e sua face esteja sempre voltada 

para nós, seus filhinhos, e sua graça esteja sempre conosco, e sejam nosso escudo os seus benditos 

Anjos, ministros fiéis da Providência de Deus”. 

Fraternalmente, 

 


