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FRATERNIDADE

“Fraternidade 
e Superação da 
Violência” é o tema 
da Campanha da 
Fraternidade desse 
ano. A Campanha foi 
tema de formação da 
Pascom, no dia 6 de 
fevereiro.      Pág. 03

ENTREVISTA

Como podemos 
viver uma santa 
Quaresma? Quem 
nos responde a esta 
pergunta é o nosso 
vigário paroquial, 
Pe. Júlio César.

Pág. 11

TESTEMUNHO 

O Sr. Antonio 
Nelson não tem 
dúvidas: santa 
Rita cumpre 
muito bem sua 
missão como 
madrinha e 
intercessora. 

Pág. 09

CONVERSÃO

A palavra Quares-
ma vem do latim 
”quadragésima”. 
Esse tempo litúr-
gico compreende 

os dias que vão da Quarta-feira 
de Cinzas até Quinta-feira Santa 
antes da missa da Ceia do Se-
nhor. O número 40 é simbólico 
e recorda muitas cenas da Bí-
blia: os 40 anos de caminhada 
do povo hebreu pelo deserto, 
os 40 dias que Moisés passou 
na montanha, os 40 dias de ca-
minhada de Elias para chegar à 
montanha do Senhor, os 40 dias 
de Jesus jejuando no deserto. 

A Quaresma não tem senti-
do isolada da Páscoa. Na cami-
nhada quaresmal não vamos ao 
encontro do nada ou da morte, 
mas caminhamos para a Res-
surreição do Senhor e nossa. (...)

A Igreja, neste tempo qua-
resmal, une-se todos os anos 
ao mistério de Jesus no deser-
to. Portanto o espírito quares-
mal é de um grande retiro de 
quarenta dias, durante os quais 
a Igreja propõe aos seus fiéis o 
exemplo de Cristo em seu re-
tiro no deserto, e se prepara 
para a celebração das solenida-
des pascais, com a purificação 
do coração, uma prática perfei-
ta da vida cristã e uma atitude 
penitencial. 

As cinzas (que são os ramos 
bentos no Domingo de Ramos 
do ano anterior) que recebe-

mos em nossa fronte no início 
da Quaresma, é um sinal de 
que nos comprometemos com 
uma verdadeira conversão. As 
cinzas são o símbolo da fragi-
lidade humana, lembrando-
-nos a passagem bíblica que 
diz que ”tu és pó e ao pó vol-
tarás” (Gênesis 3,19). 

A penitência, tradução la-
tina da palavra grega “meta-
nóia”, que na Bíblia significa 
conversão (literalmente, mu-
dança de espírito) do pecador, 
designa todo um conjunto de 
ações interiores e exteriores 
dirigidas para a reparação do 
pecado cometido e o estado das 
coisas que resulta dele para o 
pecador. Literalmente, mudan-
ça de vida se diz do ato do peca-
dor de voltar a Deus depois de 
ter estado distante de Deus, o 
do incrédulo que alcança a fé.

A penitência interior do 
cristão pode ter expressões 
muito variadas. A Escritura e 
os Padres da Igreja nos falam 
de três formas: o jejum, a ora-
ção e a esmola, que expressam 
a conversão com relação a si 
próprio, a Deus e aos outros. 

Todos os fiéis, cada um a 
seu modo, estão obrigados a 
fazer penitência pela lei divi-
na. Para que todos se unam 
na observância de alguma 
prática, são prescritos dias 
penitenciais, que devem ser 
cumpridos com a maior fide-

Pe. José Cipriano Ramos Filho*

lidade (cf. Código de Direito 
Canônico, 1249). No tempo 
da Quaresma, prescreve-se 
jejum e abstinência de car-
ne na Quarta-feira de Cinzas 
e na Sexta-feira Santa e, as 
sextas-feiras, como memória 
da morte do Senhor, são mo-
mentos fortes de prática peni-
tencial da Igreja. (...)

Somos chamados a concreti-
zar o desejo de conversão reali-
zando as seguintes obras: indo 
ao encontro do Sacramento da 
Reconciliação (Penitência ou 
Confissão), fazendo uma clara 
confissão e arrependendo-nos 
de todo coração; superando as 
divisões, perdoando e crendo 

no espírito fraterno; pratican-
do as obras de misericórdia.

Os católicos, na Quaresma, 
tem que cumprir o precei-
to do jejum e da abstinência, 
assim como confessar-se e fa-
zer sua comunhão pascal. O 
jejum consiste em fazer uma 
só refeição ao dia, ainda que 
se possa comer menos do que 
o costume de manhã e à noi-
te. Não se deve comer nada 
entre as refeições principais, 
salvo em caso de enfermidade. 
Obriga-se a viver a lei do jejum 
todos os maiores de idade, até 
que tenham cumprido 59 anos 
(Catecismo da Igreja Católica, 
1252). A abstinência é a priva-

ção de comer carne e seus de-
rivados, e a lei da abstinência 
obriga todos os que já fizeram 
14 anos. (Catecismo da Igreja 
Católica, 1252) 

Temos que participar me-
lhor deste tempo que a Igreja 
nos propõe dentro do mistério 
pascal. Somos convidados à 
participação dos sacramentos, 
da missa, à participação nas 
comunidades, nas via- sacras, 
nas celebrações penitenciais. 
Boa quaresma a todos! 

* Padre José Cipriano Ramos 
Filho é sacerdote da Diocese 

de Piracicaba-SP
(Fonte: www.catequisar.com.br)

Na caminhada quaresmal não vamos ao encontro do nada ou da morte, mas 
caminhamos para a Ressurreição do Senhor e nossa | Foto: divulgação
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Agenda de Março de 2018

Informações
MISSAS NA MATRIZ | Segundas: Celebração da Palavra às 6h30 e 
18h30; Terça a Sexta: Missas às 6h30 e 18h30; Sábados: Missas às 6h30, 
16h30 e 18h30; Domingos: Missas às 8h, 11h, 18h e 20h; 2º domingo do 
mês: Missa da Misericórdia às 16h; Dia 13 de cada mês: Missa às 12h
HORÁRIO DAS CONFISSÕES | Terça a Sexta, das 15h às 18h
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Terça a Sexta: das 8h 
às 11h e das 14h às 19h30; Sábados: das 8h às 11h e das 15h30 às 
19h30; Domingos: das 7h às 11h e das 17h às 20h; Segunda: fechada. 
Fone: (85) 3279.4500.

0 • 4 – 3ª Reunião do Conselho 
Pastoral, das 9h às 12h;
• 13 – 3ª Reunião do Conselho 
Econômico, das 19h30 às 21h30;
• 19 – São José;
• 21 – 1ª reunião das pastorais, 

movimentos e serviços, às 19h30;
• 25 – Domingo de Ramos;
• 29 – Ceia do Senhor (Lava-Pés)
• 30 – Paixão do Senhor (Sexta-
feira Santa)
• 31 – Vigília Pascal

S T Q Q S S D
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
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Galeria

Na Paróquia Nossa Senhora da Glória, a adoração ao Santíssimo acontece na última terça-feira 
de cada mês, das 20h às 21h | Foto: Carlos Quesado

Editorial Santo do Mês

De modo especial, que pos-
samos refletir ainda sobre a su-
peração da violência – tema da 
Campanha da Fraternidade des-
te ano. “Em Cristo somos todos 
irmãos (Mt 23,8)” é o lema da 
campanha, lembrando de nos-
sa responsabilidade para com o 
nosso próximo, principalmen-
te o mais vulnerável. É preciso 
enxergar, em cada ser humano, 

O Ano Litúrgico é um ciclo 
que nos proporciona momen-
tos de grande riqueza no apro-
fundamento de nossa fé. Neste 
momento, vivenciamos a Qua-
resma, tempo de introspecção, 
exame interior, deserto pessoal, 
transformação. Para vivermos 
bem a Quaresma, a Igreja nos re-
comenda oração, jejum e esmola. 
A oração nos aproxima de Deus, 
fortalecendo o vínculo pai e filho. 
O jejum e a penitência são mé-
todos de conversão e unificação 
interior, como caminhos de li-
bertação. Já a esmola concretiza 
a solidariedade e a misericórdia. 

A Quaresma é o tempo favo-
rável para a redescoberta do ver-
dadeiro discípulo de Cristo. Sua 
grande meta é a Páscoa – festa 
central do cristianismo, ponto 
alto do ano litúrgico. Como dis-
cípulos de Cristo, não percamos 
a oportunidade de vivenciarmos 
esse tempo de graças!

a dignidade de filhos e filhas, 
cujos rostos são muitas vezes 
desfigurados pela violência.

Este ano, também viven-
ciamos o Ano do Laicato, cujo 
tema é “Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na ‘Igreja em saída’, a 
serviço do Reino” e o lema: “Sal 
da Terra e Luz do Mundo” (Mt 
5,13-14). Com o Ano do Laica-
to, a Igreja pretende trabalhar 
a mística do apaixonamento e 
seguimento a Jesus Cristo, le-
vando o cristão leigo a tornar-
-se, de fato, um missionário 
na família, no trabalho e onde 
mais ele estiver.

Que nós possamos, à luz da 
palavra de Deus, aprofundar 
a nossa fé no Cristo e atuar na 
superação da violência, fazendo 
a nossa parte como discípulos e 
missionários.

*Pe. Francisco de Assis, 
pároco

Eis o tempo de conversão!
São João José da Cruz – 05 de março

João José da Cruz 
nasceu no século XVII, 
e muito cedo descobriu 
seu chamado a uma 
consagração total. Pen-
sou na vida sacerdotal, 
mas percebeu que mui-
tos buscavam o sacer-
dócio somente para ob-
ter honras e dignidades.

João José discerniu 
melhor, e descobriu 
que Deus o queria um 
religioso. Assim, partiu 
para a vida eremítica, 
segundo a Ordem de 
São Pedro de Alcânta-
ra. Ele viveu uma vida de ora-
ção profunda, se alimentando 
e dormindo somente o neces-
sário. Recebendo a confiança 
de seus superiores, foi enviado 
para Piemonte, em Ávila, para 
começar um novo mosteiro. 
E de maneira braçal, iniciou a 
construção.

Com sua perseverança, a 
Providência Divina e a ajuda 

do povo, construiu o mos-
teiro. Recebeu de Deus o 
dom dos milagres, e muitos 
o buscavam. João José da 
Cruz sempre apresentava o 
Senhor Jesus e levava o povo 
à oração.

São João José da Cruz, ro-
gai por nós! (Fonte: Santo do 
Dia – Canção Nova)
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Paróquia promove formação sobre a Campanha da Fraternidade

PASCOM

A superação da violên-
cia só será possível com 
a união de todos, imple-
mentando a cultura da 

paz”. Foi com este sentimento 
que a Paróquia de Nossa Senhora 
da Glória promoveu formação so-
bre a Campanha da Fraternidade 
2018, no dia 6 de fevereiro. Este 
ano, a campanha traz, como tema, 
“Fraternidade e Superação da 
Violência” e lema “Em Cristo so-
mos todos os irmãos” (Mt, 23,8). 
Ministrada pelo Pe. Alex de Brito, 
no auditório da Igreja, a formação 
reuniu paroquianos e membros 
das pastorais em um encontro de 
aprendizado e evangelização para 
mostrar que cada um é instru-
mento de paz, e que, pelos atos de 
amor para com o próximo, é pos-
sível contribuir para a diminuição 
dos atos de violência.

Segundo padre Alex, a Igreja 
e a sociedade estão preocupadas 
com a violência, que se apresenta 
nas mais diversas formas e esfe-
ras, inclusive a doméstica, entre 
diferentes etnias e classes so-
ciais, e que a solução é uma só: 
Jesus. “O amor vence a violência. 
Jesus é amor, então, Jesus é a 
saída para que a violência possa 
acabar. Devemos procurar agir 
como Jesus agia e vivia, dar a 
outra face, se fazer próximo, mu-
dar nossas condutas sociais. Ser 
contraponto a um mundo indivi-
dualista, onde as pessoas buscam 
‘ter’ e não ‘ser’. Precisamos pres-
tar atenção ao que falamos e em 
que acreditamos”, afirmou. 

A imagem escolhida para 
simbolizar a CF 2018 tem vários 
significados, explicados pelo sa-
cerdote. “Precisamos praticar a 
vivência de Cristo, e o verde da 
imagem reflete o tempo litúrgi-
co, a prática da vivência de Cris-
to, seu dia a dia e a esperança. 
Ao vivermos a esperança em 
Cristo, tudo pode ser transfor-
mado. Já o grupo de pessoas de 
mãos dadas reflete uma reunião 

“FRATERNIDADE 
E SUPERAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA” É O TEMA 
DA CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE DESTE ANO

CULTURA DE PAZ

“Pelos atos de amor para com o próximo, é possível contribuir para a diminuição dos atos de violência”, disse o formador 

em círculo. Não existe mensa-
gem melhor do que traçar seu 
olhar para todos, para pessoas 
de todas as idades e etnias, toda 
essa multiplicidade existente no 
Brasil e na Igreja”.

E essa mensagem de mudan-
ça pode e deve ser perpetuada 
por todos os locais por onde se 
passa: em casa, no trabalho, nos 
grupos e reuniões, onde se pode 
reforçar o novo modelo de vida 
que Jesus propôs: “Uma vida 
mais comunitária, fraterna, sem 
hierarquia, todos nós como fa-
mílias. Construir algo sobre o ali-
cerce, depois pedra sobre pedra, 
passo por passo, assumindo nos-
sos pecados pessoais, perdoando 
com justiça e procurando fazer 
tudo de forma justa. Precisamos 
iniciar o processo de conversão 
dentro de nossas famílias, en-
contrando tempo para dialogar 
com os filhos. É fundamental 
também o diálogo entre marido 
e mulher”, destacou.

Pe. Alex explicou que toda a 
Campanha foi elaborada e pen-
sada dentro de objetivos especí-
ficos, que passam pela conver-
são, valorização da família, da 
escola, convivência fraternal, 
dentre outros. E um grande pas-
so para essa mudança, pode ser 
iniciada agora, na Quaresma. “Se 
não estivermos abertos à con-
versão com o outro, não teremos 
comunhão com Deus. Precisa-

mos parar e refletir que vivemos 
correndo atrás de objetivos que 
não precisamos. Não valemos 
mais pelo que somos, mas pelo 
que temos, em uma sociedade de 
consumo. Precisamos confrontar 
a realidade e pensar: como supe-
rar as situações iluminados pela 
palavra de Deus?”.

É necessário perceber que 
“não somos adversários, mas ir-
mãos, e inserir esse desejo den-
tro dos grupos, nas pastorais, 
nos encontros, e nos preocupar 
em partilhar a palavra de Deus”. 
Dentro desse processo, padre 
Alex informou que a Paróquia 
Nossa Senhora da Glória lançou o 
Projeto de Iniciação à Vida Cris-

tã (IVC), iniciado com algumas 
ações, como o Concerto de Natal, 
as missas de Natal, Ano Novo e, 
em conjunto, serão trabalhadas 
diversas iniciativas e momentos 
celebrativos. “Percebemos que a 
comunidade quer qualidade, mu-
dança na Igreja e pensamos em 
desenvolver a Campanha da Fra-
ternidade e nos inserir em uma 
cultura de paz, mostrando que to-
dos somos irmãos. Finalizo com 
um convite para esta Campanha 
da Fraternidade: desenvolvermos 
trabalhos voltados à unidade, 
aprendermos a oração da Campa-
nha e a música que foi elaborada 
com textos bíblicos. Nós precisa-
mos agir!”, conclamou.

Ao vivermos 
a esperança 
em Cristo, 

tudo pode ser 
transformado, 

inclusive os 
cenários de 

violência

No ato de lançamento da campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinzas, 
o grupo de Teatro Glori’Art apresentou esquete sobre o tema
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PERGUNTA DO MÊS

Ao falar da vinda 
de Cristo, São 
Bernardo de 
Claraval lembra-
-nos da vinda 

intermediária que se dá entre 
a primeira, aquela da Encar-
nação, e a segunda, aquela 
conhecida como Parusia. A 
vinda intermediária é a que 
se dá por meio dos sacramen-
tos, por meio da presença do 
Senhor em nós. De fato, diz 
as Escrituras: “Se alguém me 
ama, guardará a minha pala-
vra, meu Pai o amará, e nós 
viremos e faremos nele a nos-
sa morada” (cf. Jo 14,23).

Segundo São Bernardo, na 
vinda intermediária cada um 
percebe o Cristo em si mesmo 
e recebe a salvação. Diz ainda 
que, na primeira vinda, o Se-
nhor veio na fraqueza da car-
ne; na intermediária, vem es-
piritualmente, manifestando o 
poder de sua graça; na última, 
virá com todo o esplendor de 
Sua glória. Cabe a nós a refle-
xão sobre essa última, conhe-
cida como a segunda vinda de 
Cristo, aquela da Parusia, do 
esplendor de Sua glória.

O sentido de glória, aqui, 
não quer em nada diminuir o 
sentido da primeira vinda na 
Encarnação em humildade 
e na força de Seu amor, mas 
ressaltar a seguinte verdade: 
o Cristo que virá na glória é o 
mesmo no brilho de Sua hu-
mildade, bondade e justiça. 
O Cristo que virá na glória 
aparecerá com a mesma von-
tade de salvar a todos, o que 
não significa a aceitação de 
todos. Assim, a Parusia, de 
certa forma, é a consumação 
da Encarnação.

O que encontra-
mos nas Sagradas 
Escrituras sobre 
a segunda vinda 
de Cristo?

Para entramos neste 
tema, vamos pensar a cria-
ção. Entendamos que, ao fa-
lar de criação, isso não quer 
significar que o mundo teve 
origem no tempo, mas que 
o tempo passou a ter ori-
gem com o mundo. A cria-
ção é um evento para além 
do espaço e do tempo, e não 
podemos pensá-la apenas 
tendo em vista essas duas 
categorias que tornam pos-
sível a história humana. O 
mundo foi criado por Deus 
com o tempo e não no tem-
po. O mundo, o espaço e o 
tempo se originam da von-
tade eterna e criadora de 
Deus. Assim como na cria-
ção (cf. Gn 1,1s), a consuma-
ção (cf. Mc 13,4.24s.29ss) 
do mundo se dará também 
com o tempo e o espaço, e 
não no tempo e no espaço, 
portanto, não os devemos 
pensar nos limites de nossa 
forma de conhecer.

A consumação deste 
mundo se dará na expe-
riência da Ressurreição 
de Jesus e de cada um de 
nós, não mais de maneira 
presa às categorias deste 
mundo, será uma realida-
de que se dará no mundo, 
mas que estará para além 
dele. Ou seja, será uma re-
alidade histórica, mas que 
a transcenderá.

PERGUNTA DO MÊS

Como entender a segunda vinda de Jesus?

Pe. Edison de Oliveira

O que diz o Ca-
tecismo da Igreja 
Católica?

A volta gloriosa de Jesus 
é um evento ligado ao Juízo 
Final/Universal (cf. n. 1040-
1042). Sobre quando isso se 
dará, nem o Catecismo afir-
ma, apenas diz que “só o Pai 
conhece a hora e o dia desse 
Juízo”. Por meio do Filho, Ele 
pronunciará Sua palavra defi-
nitiva sobre toda a história.

O Catecismo ainda afirma 
que “a partir da Ascensão, a 
vinda de Cristo na glória é 
iminente, embora não nos 
‘caiba conhecer os tempos e 
os momentos que o Pai fixou 
com sua própria autoridade’ 
(At 1,7)… antes da vinda de 
Cristo, a Igreja deverá pas-
sar por uma provação final 
que abalará a fé de muitos. A 

PODEMOS ENTENDER A PARUSIA COMO PARTE 
ESSENCIAL DA NOSSA HISTÓRIA DE SALVAÇÃO

Vivamos este tempo em esperança e vigilância, na certeza de que a Igreja só entrará na 
glória do Reino por meio dessa derradeira Páscoa | Foto: divulgação

perseguição, que acompanha 
a sua peregrinação na Terra, 
porá a descoberto o ‘mistério 
da iniquidade’, sob a forma 
de uma impostura religiosa, 
que trará aos homens uma 
solução aparente para os seus 
problemas, à custa da aposta-
sia da verdade” (n. 674-675).

Nós, como cristãos, viva-
mos este tempo em esperança 
e vigilância, na certeza de que 
a Igreja só entrará na glória do 
Reino por meio dessa derradei-
ra Páscoa, em que seguirá o seu 
Senhor em Sua Morte e Ressur-
reição. O triunfo de Deus sobre 
a revolta do mal assumirá a 
forma do Juízo Final depois do 
derradeiro abalo cósmico deste 
mundo que passa, como afirma 
o Catecismo (n. 677).

Assim, podemos entender 
a segunda vinda de Cristo 
como parte essencial da nos-
sa história de salvação. En-
quanto Ele não vem, temos de 

escolhê-Lo todos os dias, sem 
negar Sua graça em nós, para 
não nos tornarmos “juízes” de 
nós mesmos, negando a graça 
de Cristo em nós, o que seria 
algo terrível e triste. O que 
queremos são as alegrias da 
vida eterna em Deus.

Referências: BERNARDO 
DE CLARAVAL. Sermo 5 in 
Adventu Domini, 1-3: Opera 
omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 
188-190 apud LITURGIA das 
Horas I, Ofício das leituras 
da quarta feira da primeira 
semana do Advento.

CATECISMO DA IGREJA 
CATÓLICA, São Paulo: Edi-
ções Loyola.

Padre Edison de Oliveira 
é membro da Comunidade 
Canção Nova, formado em 
Filosofia e Teologia, ordena-
do em 28 de agosto de 2016 
na Diocese de Lorena-SP.
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“A quem tiver sede, eu darei, de graça, da 
fonte da água vivificante” (Ap 21,6)

PALAVRA DE VIDA

O apóstolo João es-
creveu o Livro do 
Apocalipse para 
consolar e encora-
jar os cristãos do 

seu tempo, diante das persegui-
ções que naquele período se ha-
viam multiplicado. Esse livro, rico 
de imagens simbólicas, revela na 
realidade a visão de Deus sobre a 
história e a consumação final: a 
Sua vitória definitiva sobre todo o 
poder do mal. Esse livro é a cele-
bração de uma meta, de um final 
pleno e glorioso destinado por 
Deus para a humanidade.

É a promessa da libertação de 
todo sofrimento: O próprio Deus 
“enxugará toda lágrima (…) e não 
haverá mais morte, nem luto, 
nem grito, nem dor” (cf. Ap 21,4).

“A quem tiver sede, eu 
darei, de graça, da fonte da 
água vivificante.” 

Esta perspectiva vale também 
na atualidade, para todo aquele 
que já começou a viver na procu-
ra sincera de Deus e da sua Pa-
lavra que nos manifesta os Seus 
projetos; para quem sente arder 
em si a sede de verdade, de jus-
tiça, de fraternidade. Diante de 
Deus, sentir sede, estar à procu-
ra, é uma característica positiva, 
um bom início; e Ele promete até 
mesmo a fonte da vida.

A água que Deus promete é 
oferecida gratuitamente. Por-
tanto, é oferecida não só a quem 
procura ser agradável a Ele por 
meio de seus próprios esforços, 
mas a todo aquele que, sentindo 
o peso da própria fragilidade, se 
abandona ao Seu amor, na certe-
za de ser curado e de encontrar 
assim a vida plena, a felicidade.

Letizia Magri

“Cada momento no qual procuramos viver o Evangelho é uma gota daquela água viva que bebemos. 
Cada gesto de amor ao nosso próximo é um gole daquela água” | Foto: divulgação

Perguntemo-nos então: nós 
temos sede de quê? E qual a fon-
te onde vamos matar a sede?

“A quem tiver sede, eu 
darei, de graça, da fonte da 
água vivificante.”

Talvez tenhamos sede de ser 
aceitos, de termos um lugar na 
sociedade, de realizar os nossos 
projetos… Aspirações legítimas 
que, no entanto, podem nos le-
var aos poços poluídos do ego-
ísmo, do fechamento nos inte-
resses pessoais, chegando até à 
prepotência diante dos mais fra-
cos. As populações que sofrem 
pela escassez de poços com água 
potável conhecem muito bem as 
consequências desastrosas da 
falta desse recurso, indispensá-
vel para garantir vida e saúde.

E, no entanto, cavando mais 
a fundo no nosso coração, en-

contraremos outra sede, que o 
próprio Deus colocou ali: viver 
a vida como um dom recebido e 
que deve ser doado. Procuremos, 
então, a água na fonte pura do 
Evangelho, libertando-nos da-
queles detritos que talvez a este-
jam cobrindo e, da nossa parte, 
deixemo-nos transformar em 
mananciais de amor generoso, 
acolhedor e gratuito para os ou-
tros, sem nos refrearmos diante 
das inevitáveis dificuldades do 
caminho.

“A quem tiver sede, eu 
darei, de graça, da fonte da 
água vivificante.”

Ainda mais: quando, entre 
cristãos, vivemos o mandamen-
to do amor mútuo, estamos per-
mitindo uma intervenção toda 
especial de Deus, como escreveu 
Chiara Lubich: 

“Cada momento no qual pro-
curamos viver o Evangelho é uma 
gota daquela água viva que bebe-
mos. Cada gesto de amor ao nosso 
próximo é um gole daquela água. 
Sim, porque aquela água tão viva 
e preciosa tem isso de especial: 
jorra no nosso coração cada vez 
que o abrimos ao amor para com 
todos. É uma fonte – a fonte de 
Deus – que libera água na mesma 
medida em que seu veio profundo 
serve para saciar a sede dos outros, 
com pequenos ou grandes atos 
de amor. (…) E se continuarmos 
a doar, esta fonte de paz e de vida 
dará água cada vez mais abundan-
te, sem jamais se esgotar. Existe 
também outro segredo que Jesus 
nos revelou, uma espécie de poço 
sem fundo onde podemos nos abe-
berar. Quando dois ou três se unem 
em seu nome, amando-se com o 
próprio amor de Jesus, Ele está no 

meio deles (cf. Mt 18,20). É então 
que nos sentimos livres, plenos de 
luz; e torrentes de água viva jor-
ram do nosso seio (cf. Jo 7,38). É 
a promessa de Jesus que se realiza, 
porque é Dele mesmo, presente em 
nosso meio, que jorra aquela água 
que sacia por toda a eternidade.”[1]

[1] Cf. C. Lubich, Fonte de 
água viva, Revista Cidade Nova 
nº 3/2002. Chiara Lubich (1920-
2008) é a fundadora do Movi-
mento dos Focolares (do italia-
no: focolare: lareira, lar, casa). 
Também chamado “Obra de Ma-
ria”, o Movimento foi fundado 
em 1943, em Trento, Itália. É um 
movimento laico de inspiração 
cristã-católica, que ressalta, en-
tre outros princípios, a unidade.

Artigo disponível 
em www.focolare.org

DIANTE DE DEUS, SENTIR 
SEDE, ESTAR À PROCURA, 
É UMA CARACTERÍSTICA 
POSITIVA, UM BOM INÍCIO
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SANTO ANTONIO

LAVA JATO
SANTO ANTONIO
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OAB/CE 26877

lariibiapina@hotmail.com
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CARISMA

“O amor é a única luz que ilumina um 
mundo às escuras”

Obra Bene Ha IahwehHain

ESSE É O CONVITE FEITO 
PARA CADA UM DE NÓS: 
AMAR E ACOLHER

Nós da Obra Bene 
Ha IahwehHain, 
temos como vo-
cação o chamado 
de “Amar” e como 

carisma “acolher para a santifi-
cação das almas”. Neste mês, 
gostaríamos de refletir com os 
demais paroquianos sobre o 
grande desafio que é falar de 
amor e de acolhimento em tem-
pos nos quais somos induzidos 
a olhar para o outro, mas não 
o enxergar; a perguntar se está 
tudo bem, mas não esperar uma 
resposta sincera; a estar próxi-
mo fisicamente, mas raramente 
próximo emocionalmente.

O Senhor nos convida a dar-
mos passos concretos para a vi-
vência do amor e da comunhão 
fraterna entre os irmãos. Para 
tanto, apresentamos 3 passos 
para viver o acolhimento em 
nosso dia-a-dia.

Vamos meditar sobre a pas-
sagem João 4, 5-15 para obser-
var como o Senhor nos ensina a 
viver o que Ele nos pede.

“Assim, chegou a uma cida-
de de Samaria, chamada Sicar, 
perto das terras que Jacó dera a 
seu filho José. Havia ali o poço 
de Jacó. Jesus, cansado da via-
gem, sentou-se à beira do poço. 
Isto se deu por volta do meio-
-dia. Nisso veio uma mulher 
samaritana tirar água. Disse-
-lhe Jesus: ‘Dê-me um pouco 
de água’. A mulher samaritana 
lhe perguntou: ‘Como o senhor, 
sendo judeu, pede a mim, uma 
samaritana, água para beber?’ 
Jesus lhe respondeu: ‘Se você 
conhecesse o dom de Deus e 
quem está pedindo água, você 
lhe teria pedido e dele receberia 
água viva’. Disse a mulher: ‘O 
senhor não tem com que tirar 

água, e o poço é fundo. Onde 
pode conseguir essa água viva? 
Acaso o senhor é maior do que 
o nosso pai Jacó, que nos deu 
o poço, do qual ele mesmo be-
beu, bem como seus filhos e seu 
gado?’ Jesus respondeu: ‘Quem 
beber desta água terá sede outra 
vez, mas quem beber da água 
que eu lhe der nunca mais terá 
sede. Ao contrário, a água que 
eu lhe der se tornará nele uma 
fonte de água a jorrar para a 
vida eterna’.

A mulher lhe disse: ‘Senhor, 
dê-me dessa água, para que eu 
não tenha mais sede, nem preci-
se voltar aqui para tirar água’”.

O primeiro passo a que so-
mos chamados a viver é olhar. 
Percebamos aqui que foi ne-
cessário Jesus direcionar o seu 
olhar para a mulher, para que 

Quantas vezes, em nosso cotidiano, passamos despercebido o nosso olhar 
por aqueles que precisam de nós, que precisam também da água viva que vem de 
Cristo? | Foto: Divulgação

assim pudesse perceber que ela 
era uma samaritana e que preci-
sava da água viva que somente 
Ele poderia dar. 

Quantas vezes, em nosso 
cotidiano, passamos desperce-
bido o nosso olhar por aqueles 
que precisam de nós, que preci-
sam também da água viva que 
vem de Cristo?

O segundo passo é demorar-
-se. Nessa passagem, era meio-
-dia quando a samaritana che-
gou e, mesmo diante do calor e 
da sede, Jesus sentou-se e esco-
lheu falar com ela pacientemen-
te. Mesmo quando a mulher 
duvidou e questionou, o Senhor 
escolheu demorar-se. Gastar 
tempo com ela. Afinal, era a sal-
vação dela que estava em jogo.

Em nossa vida corrida e cansa-
tiva, temos a paciência de nos de-

morar com aqueles que precisam? 
Sentamos e deixamos que falem? 
Ou apenas dizemos que estamos 
apressados e vivemos a postergar 
a doação de tempo para o irmão?

Por fim, o terceiro passo é 
amar. O Senhor saciou a ver-
dadeira sede da samaritana, 
preenchendo o vazio do coração 
dela com a água viva que desce 
dos céus. Ele escolheu amá-la e 
acolhê-la, da forma como ela se 
encontrava.

É esse o convite feito para 
cada um de nós: AMAR E 
ACOLHER.

Rezemos para que o Senhor 
nos dê a graça de olhar,demorar-
-nos e amar os irmãos que mais 
precisam de nós, para que, assim, 
acolhendo-os, possamos ajudar a 
dissipar a escuridão de um mun-
do tão necessitado de luz.

Conheça 
a Obra Bene

A Obra Bene Ha Iahweh 
Hain surgiu em 1995, há 22 
anos. Somos uma comuni-
dade da Renovação Caris-
mática Católica (RCC), mo-
vimento da Igreja Católica. 
Buscamos, como comunida-
de, viver a santidade atra-
vés do aprofundamento na 
vivência dos dons, busca da 
Palavra de Deus, vivência 
da oração e testemunho e 
anúncio de Jesus ao mundo. 
Nossa vocação é o amor e o 
nosso carisma é acolher para 
a santificação das almas!

Atualmente possuímos 
oito ministérios, sendo eles 
acolhimento, ação social, 
acompanhamento pessoal, 
artes, comunicação social e 
eventos, crianças, interces-
são e pastoreio. Além disso, 
a Obra Bene possui quatro 
grupos de perseverança, para 
aqueles que já estão engaja-
dos, e dois grupos abertos, 
Colo de Maria e Benezinho.

- Colo de Maria: grupo 
para jovens e adultos que 
buscam viver uma experi-
ência profunda e verdadeira 
com o amor de Deus. Os en-
contros acontecem todos os 
domingos, às 17h, no Salão 
Paroquial.

- Benezinho: grupo para 
crianças a partir de 7 anos, 
cujo objetivo é cultivar a es-
piritualidade dos nossos pe-
quenos e ajudá-los a desco-
brir as maravilhas do amor 
de Deus! Acontece todos os 
domingos às 17h, na sala 14.

Quer participar? Estare-
mos esperando por você!

Eu sou Bene porque meu 
Cristo quer!
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TESTEMUNHO TESTEMUNHO

Durante a orientação 
de um retiro espi-
ritual de diáconos 
permanentes e es-
posas, partilhei com 

eles a seguinte experiência que 
tinha vivido no domingo, cujo 
evangelho propunha: “Quem não 
renunciar a si mesmo não pode 
ser meu discípulo”:

“Antes de ir para a celebra-
ção, vi que a pia da cozinha es-
tava cheia de louças. Lavar a 
louça faz parte do dia-a-dia da 
nossa comunidade sacerdotal; 
mas, daquela vez, apoiando-me 
em um pouco de cansaço, senti-
-me inclinado a não enfrentar a 
pia. Deixei, porém, o Evange-
lho interpelar-me: ‘Como é que 
você vai pregar ao povo que é 
preciso renunciar-se a si mes-
mo para ser discípulo... ten-
do tempo para lavar a louça e 
deixá-la para outro? Decidi dar 
um passo interior. Lavei toda a 
louça. Também dessa vez senti 
uma grande liberdade enquanto 
proclamava o Evangelho e fazia 
a homilia, porque havia experi-
mentado com mais profundida-
de o que a Palavra pode realizar 
na nossa vida”.

Logo após o retiro, um dos 
diáconos participantes escre-
veu-me essa carta em estilo de 
crônica:

“Na noite de domingo, logo 
depois da conclusão do retiro, 
cheguei em casa e, diante da pia, 
comecei a rir. Decidi, como o se-
nhor falou, padre: ‘dar um pas-
so’. Lavei toda a louça. No dia 
seguinte também.

TESTEMUNHO I TESTEMUNHO II

Quero divulgar 
para os quatro 
cantos do mundo 
os três milagres 
que já consegui 

por intercessão dessa maravi-
lhosa filha de Deus: Santa Rita 
de Cássia, minha madrinha, 
pois no dia do meu batismo a 
senhora que seria minha ma-
drinha não compareceu, então 
minha mãe pediu ao padre 
para Santa Rita ser a minha 
madrinha intercessora, e o pa-
dre consentiu.

Na minha adolescência 
aconteceu o primeiro mila-
gre. Éramos humildes, poucas 
condições. Eu estava pronto 
para ir ao colégio, então fui 
pegar algo para lanchar. Pe-
guei, portanto, duas bananas 
que estavam abafadas para 
amadurecerem e comi com 
farinha. De repente, me deu 
uma dor grande no estômago, 
juntamente com falta de ar. 
Mamãe, quando me viu, ficou 
desesperada, pois eu já estava 
mudando de cor, já deitado e 
sem forças para respirar. Foi 
quando ela se apegou a Santa 
Rita de Cássia para que inter-
cedesse, e me curasse. De re-
pente, minha mãe apareceu 
com uma colher com leite de 
magnésia, que não sei de onde 
saiu, e me deu na boca bem de-
vagar, pois já estava totalmen-
te desvalido. Foi quando voltei 
a respirar aos poucos, até vol-
tar ao normal. Já no mesmo 
dia iniciamos uma novena em 
agradecimento. Amém!

O segundo milagre foi aos 
meus 55 anos. Em meio a exa-
mes periódicos, foi constatado 
C.A. na próstata. Fiquei meio 

Antonio Nelson Vasconcelos 
Mariano

Pe. Ricardo Pinto

Santa Rita, madrinha 
e intercessora

desesperado, me apeguei no-
vamente a ela fazendo nove-
nas. A próstata foi retirada e, 
após exames, o médico me 
informou de minha cura, pois 
não enraizou. Amém!

O terceiro milagre foi no 
mês de setembro de 2017. O 
médico retirou dois linfono-
dos axilares, e encaminhei 
para biópsia. O resultado foi o 
laboratório sugerindo “imuno-
histoquímica”, mais seis tipos 
de exames, já para saber que 
tipo de tratamento iria me sub-
meter. Novamente me apeguei 
com minha madrinha, Santa 
Rita. Comecei novamente a 
fazer novenas. Estava muito 
tenso. Quando estava no 2º dia 
da segunda novena, recebi o se-
gundo resultado e, mostrando 

Diante da pia

Diariamente chego do trabalho 
por volta das 22h. Os filhos já estão 
indo dormir. Àquela altura, todo 
mundo já jantou e eu devo ainda 
jantar. Daí, depois, a PIA. Ah! A PIA!

Ela sempre foi um martírio 
para todos da casa. Diante dela 
eu sempre passei indiferente e 
fingindo que não a enxergava. 
Só quando percebia que a minha 
esposa estava ultra-cansada era 
que eu me aproximava da PIA 
murmurando, reclamando... 

Depois do retiro a PIA conti-
nuou lá... com aquele terrível as-
pecto que sempre me fez desviar 
o olhar. Agora, porém, eu sou 
um dos que não a ignora. Todos 
os dias, pela manhã, sem muito 
esforço e com alegria, vou ao en-
contro da PIA.

Penso no amor de Deus por 
mim; na família que Ele me con-
cedeu; na dedicação, na simplici-
dade e na perseverança da minha 
esposa e mãe dos meus filhos; na 
nossa convivência durante todos 
esses anos; na misericórdia que é 
poder viver por eles e por ter sido 
ordenado diácono permanente 
para servir o Povo de Deus...

Diante de tudo isso fico 
achando a PIA tão singela que 
me ponho a rir e a agradecer a 
Deus por esse bendito exercício 
espiritual. Não posso me fechar e 
viver somente para mim mesmo.

Acho até, pedindo perdão 
pela comparação, que teologica-
mente a PIA não é FAMILIAR, 
mas SANTA! Santa PIA, padre! 
Santa PIA!” 

(extraído da revista Cidade 
Nova, maio 2006)

ao médico, este ficou um pouco 
estático, olhou pra mim e disse: 
“rapaz, Nelson, não deu nada, é 
benigno”. Então não me con-
tive, me emocionei neste mo-
mento e agradeci a ela por mais 
esse milagre. Ela sempre me 
ajudou nos momentos difíceis 
da minha vida. Amém!

“Santa Rita, advogada 
dos casos impossíveis, rogai 
por nós!”

>>> Para compartilhar 
o seu testemunho com a 
nossa comunidade, entre 
em contato com a Pastoral 
da Comunicação através da 
Secretaria da Paróquia ou 
do e-mail omensageiro@
paroquiagloria.org.br

“Santa Rita sempre me ajudou nos momentos 
difíceis da minha vida”
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Nar-Anon na Paróquia 
da Glória

O Grupo Familiar 
Nar-Anon é essen-
cialmente para você, 
que tem ou já teve um 
sentimento de deses-
pero relacionado ao 
problema de depen-
dência química de al-
guém muito próximo.

O que aprende-
mos?  Que o uso de 
drogas é uma doen-
ça; a compartilhar 
nossos problemas; 
focalizar nossa energia em nós mesmos; a melhorar a nossa 
autoestima; a substituir o desespero pela esperança e viver 
um dia de cada vez

Qual o nosso propósito? Prestar ajuda a familiares e 
amigos de dependentes químicos. Quando você chega a um 
Grupo Nar-Anon você não está mais sozinho, mas entre 
companheiros com igual dificuldade que compreendem o 
seu problema, como poucas pessoas podem fazê-lo.

Se você sofre ou conhece alguém que sofra pelo uso de 
drogas de um familiar ou amigo, indique o Nar-Anon. Na 
Paróquia da Glória, as reuniões acontecem no Salão Paro-
quial aos sábados, às 8h30.

Encontro de Namorados 
e Noivos

Nova turma do En-
contro de Namorados 
Firmes e Noivos (EN-
FIN) teve início no dia 
28 de janeiro e pros-
segue até o dia 20 de 
maio, totalizando dez 
reuniões. Os encontros 
buscam fortalecer o 
relacionamento dos 68 
casais inscritos, com 
muitas formações, 
dinâmicas, louvores, 
partilhas e muitos mo-
mentos construídos 
para auxiliar o namoro a ser firme e cristão. Nos dias 09 e 
10 de junho será realizado o encerramento com um retiro, 
com formações que visam auxiliar e esclarecer o projeto fu-
turo de cada casal. O ENFIN é promovido pela equipe de 
preparação remota da Pastoral Familiar.

 IGREJA CURTAS

Sonho de toda uma 
comunidade, a Cape-
la Nossa Senhora de 
Lourdes está pres-
tes a sair do papel. 

O projeto, de autoria intelec-
tual da arquiteta Daisy Porto 
Lima, já foi aprovado pela Ar-
quidiocese de Fortaleza. Uma 
dedicada equipe se mobiliza, 
desde o início, para resolver 
os trâmites junto aos órgãos 
municipais. A comunidade 
vem aderindo, cada vez mais, à 
campanha “Eu sou da Imacu-
lada”, voltada à primeira eta-
pa da construção. Já o pároco, 
Pe. Francisco de Assis Filho, 
é só expectativa: “Queremos 
dar início às obras da Capela o 
quanto antes”, afirma o padre.

Pascom

OS SURDOS PODEM SE 
INTEGRAR ÀS DIVERSAS 

ATIVIDADES DA IGREJA E 
ATUAR NAS PASTORAIS

Os fiéis interessados em 
ajudar deverão fazer um pe-
queno cadastro, onde apon-
tarão o valor mensal que que-
rem doar durante o período 
de seis meses. Os valores va-
riam de R$ 5,00 a R$ 100,00, 
mas é possível doar quantias 
maiores, através de depósi-
to identificado: Caixa (104), 
agência 3418, conta poupan-
ça 6040-5, operação 13, Mitra 
Arquidiocesana de Fortaleza 
- CNPJ 07.210.925/0023-11 
- Paróquia Nossa Senhora da 
Glória.

 Pe. Francisco convida 
todos os fiéis da Paróquia a 
aderirem à campanha “Eu 
sou da Imaculada”, e não so-
mente a própria comunidade 
que mora no entorno. “Eu 
sou testemunha da genero-
sidade do nosso povo, que 
sempre atendeu prontamente 
às necessidades da Paróquia. 
A comunidade vem crescendo 
e precisa ser bem acolhida”, 
destacou.

Saiba mais
A comunidade Nossa Se-

nhora de Lourdes, localizada 
próxima ao Parque Del Sol, foi 
criada na área pastoral da Pa-
róquia Nossa Senhora da Gló-
ria, de modo oficial, em feve-
reiro de 2010, conjuntamente 
com as comunidades do Lago 
Jacarey e Cambeba. Muito 
antes dessa data, os fiéis já se 
reuniam em torno da gruta de 
Nossa Senhora de Lourdes, na 
Rua Rita Bezerra (antiga Rua 
NS 01) onde rezavam o terço 
e era celebrada a santa missa 
uma vez por mês. Em seguida, 
as celebrações foram transferi-
das para a praça localizada no 
interior do condomínio Parque 
Del Sol, até obter terreno cedi-
do por uma organização reli-
giosa, com o aval da Prefeitura.

Hoje, as celebrações na 
comunidade Nossa Senhora 
de Lourdes acontecem aos 
domingos, às 19h, no terre-
no localizado na Rua NS 06 
(Rua Nossa Senhora 06).                     

Campanha para construção da capela 
Nossa Senhora de Lourdes ganha força
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Entrevista

Desde os primórdios 
do Cristianismo a 
Quaresma marcou 
para os cristãos 

um tempo de graça, oração, 
penitência e jejum, afim de 
obter a conversão. Esses qua-
renta dias que precedem a 
Semana Santa são colocados 
pela Igreja para que cada 
um de nós se prepare para a 
maior de todas as Solenida-
des litúrgicas do ano, a Pás-
coa, a grande celebração da 
Ressurreição de Jesus, a vitó-
ria Dele e nossa sobre o Mal, 
sobre o pecado e sobre a mor-
te. Mas como podemos viver 
uma santa Quaresma, rumo 
à Páscoa do Senhor? Quem 
nos responde a esta e outras 
perguntas sobre o tema é o 
nosso vigário paroquial, Pe. 
Júlio César:

O Mensageiro: A Igreja, 
neste tempo quaresmal, 
une-se ao mistério de Je-
sus no deserto. Podemos 
dizer que a quaresma é o 
retiro dos cristãos?

Pe. Júlio: A cada ano a 
Igreja nos oferece um tempo 
especial de graça de Deus para 
rever nossas atitudes como 
cristãos e discípulos de Cristo. 
Este tempo litúrgico se chama 
Quaresma, que é um tempo 
especial de preparação para 
celebrarmos de uma forma 
mais digna o mistério da Pás-
coa do Senhor. Esse tempo, 
com certeza, é um grande reti-

PASCOM

“Somos todos 
chamados à 
conversão”

ro espiritual para o nosso cres-
cimento na fé e o nosso amor 
incondicional a Jesus Cristo e 
sua palavra. Somos todos cha-
mados neste tempo, de uma 
forma mais forte, à conversão.

A cada ano, a caminha-
da quaresmal nos pro-
põe, de modo mais inten-
so, o jejum, a oração e a 
caridade (esmola). Quais 
os frutos destes exercí-
cios espirituais para os 
cristãos?

Este tempo quaresmal 
apresenta para nós elementos 
espirituais para ajudar neste 
processo de conversão e santi-
ficação: oração, jejum e carida-
de. Seus frutos são a intimidade 
e a unidade com Deus, através 
da oração; o desapego às coisas 
materiais, através do jejum, e a 
solidariedade com aqueles que 
nada têm, com a caridade.

Também a confissão 
é fundamental neste 
período? 

Uma das coisas que mais 
atrapalha o nosso processo 
de conversão é o pecado do 
orgulho e da soberba. Ele faz 
com que as pessoas não se 
reconheçam como pecadoras 
e não se arrependam de seus 
pecados – e o mais grave é 
que ficam julgando e apon-
tando os defeitos dos outros. 
A grande maneira de nos li-
vrarmos dos nossos pecados 
é através do sacramento da 

reconciliação (confissão), em 
que a pessoa, numa atitude 
humilde, se reconhece peca-
dora e se arrepende verdadei-
ramente de seus pecados.

A conversão exige sa-
crifícios e mudança de 
vida. Em um mundo mar-
cado pelo individualis-
mo, como podemos avan-
çar em nossa caminhada 
de conversão?

Ninguém se converte da 
noite para o dia, como num 
passe mágica. A conversão 
é um processo lento e às ve-
zes doloroso, mas é necessá-
rio que aconteça. É uma luta 
constante. Só com muita força 
de vontade e a graça de Deus 
se consegue a conversão.

Que roteiro o senhor 
sugere para a vivência 
de uma santa Quaresma, 
rumo à Páscoa do Senhor?

Sugiro que os fiéis bus-
quem o sacramento da con-
fissão, pratiquem a caridade 
para aqueles que precisam e 
cultivem uma maior intimi-
dade com Deus através da 
oração. Tudo isso ajuda na 
nossa santificação. Desejo a 
todos uma feliz quaresma!

Arrependendo-me de 
meus pecados e confes-
sando-me

Pensar em quê eu ofendi 
a Deus, Nosso Senhor, se me 
dói tê-lo ofendido, se estou 
realmente arrependido. Este 
é um bom momento do ano 
para realizar uma confis-
são preparada e de coração. 
Revise os mandamentos de 
Deus e da Igreja para poder 
fazer uma boa confissão. Sir-
va-se de um livro para estru-
turar sua confissão. Busque 
tempo para realizá-la.

Lutando para mudar:
Analise sua conduta 

para conhecer em quê esta 
falhando. Faça propósitos 
para cumprir dia a dia e re-
vise à noite se os alcançou. 
Lembre-se de não colocar 
muitos propósitos porque 
será muito difícil cumpri-los 
todos. Deve-se subir as es-
cadas de degrau em degrau, 
não se pode subir toda ela 
de uma só vez. Conheça qual 
é o seu defeito dominante e 
faça um plano para lutar 
contra ele. Teu plano deve 

Como viver a Quaresma 
ser realista, prático e concre-
to para poder cumpri-lo.

Fazendo sacrifícios:
A palavra sacrifício vem do 

latim sacrum-facere, significa 
“fazer sagrado”. Então, fazer 
um sacrifício é fazer alguma 
coisa sagrada, quer dizer, 
oferecê-la por amor a Deus, 
porque o ama, coisas que dão 
trabalho. Por exemplo, ser 
amável com um vizinho com 
quem você não simpatiza ou 
ajudar alguém em seu traba-
lho. A cada um de nós há algo 
que nos custa fazer na vida de 
todos os dias. Se oferecemos 
isto a Deus por amor, estamos 
fazendo sacrifício.

Oração:
Aproveite estes dias para 

rezar, para conversar com 
Deus, para dizê-lo que o ama 
e que quer estar com Ele. 
Pode ser útil um bom livro 
de meditação para Quares-
ma. Você pode ler na Bíblia 
passagens relacionadas com 
a quaresma.

Fonte: www.catequisar.com.br
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O lema da Campanha 
da Fraternidade de 
2018 nos convoca 
a refletirmos sobre 
a nossa filiação a 

um mesmo Pai, que gerou seu 
Filho e nosso irmão Jesus Cristo 
através da virgem Maria. Fun-
damentado na palavra de Deus, 
que diz “Vós sois todos irmãos 
(Mt23,8)”, o lema escolhido para 
a CF 2018 se constitui no único 
caminho capaz de nos oferecer 
um convívio fraternal para su-
perarmos a violência e criarmos 
um ambiente social onde a paz se 
tornará realmente possível.

Dentro de um contexto social 
de violência sem limites, nossa 
Igreja, inspirada pelo Espírito 

Santo, vem nos apon-
tar uma solução con-
creta e definitiva para 
superarmos todos os 
conflitos humanos que 
estão nos destruindo. 

Até quando conti-
nuaremos cegos para 
não compreendermos 
que Cristo está presen-
te em cada irmão que é 
injustiçado e excluído? 
Quando iremos desco-
brir que o nosso conta-
to com Deus não se rea-
liza de forma individual 
e isolada, mas sim em 
comunhão com os nos-
sos irmãos? Somente 
através desse canal é 
que entraremos em 
intimidade com Deus, 
sintonizando um vín-

culo de amor incondicional entre 
filhos de um mesmo Pai.

Realmente não é fácil amar, 
perdoar e ajudar a quem nos 
machuca e prejudica. Mas com a 
força do Espírito Santo seremos 
capazes de projetar o nosso amor 
autêntico por Deus na pessoa 
desse irmão, sem esperar reco-
nhecimento ou compensação por 
parte dele. 

Portanto, nessa quaresma as-
sumamos uma postura fraterna 
em todos os nossos relaciona-
mentos em busca da verdadeira e 
duradoura paz de Cristo, que tan-
to necessitamos no seio da nossa 
família, no trabalho e na comu-
nidade. Agindo assim, transfor-
maremos e libertaremos a nossa 
humanidade escravizada pe

Como entender e 
aceitar que em Cristo 
somos todos irmãos?

“Porque se multiplicará a iniquidade, 
vai resfriar o amor de muitos” (Mt 24, 12)

Para o papa Francisco, 
a Quaresma é “sinal 
sacramental da nos-
sa conversão”, que 
anuncia e torna pos-

sível voltar ao Senhor de todo 
o coração e com toda a nossa 
vida. Este ano, em sua mensa-
gem para a Quaresma, o Sumo 
Pontífice deixou-se inspirar pela 
seguinte afirmação de Jesus, 
que aparece no evangelho de 
Mateus: “Porque se multiplicará 
a iniquidade, vai resfriar o amor 
de muitos” (24, 12).

“Esta frase situa-se no discur-
so que trata do fim dos tempos, 
pronunciado em Jerusalém, no 
Monte das Oliveiras, precisa-
mente onde terá início a paixão 
do Senhor. Dando resposta a 
uma pergunta dos discípulos, 
Jesus anuncia uma grande tri-
bulação e descreve a situação em 
que poderia encontrar-se a co-
munidade dos crentes: à vista de 
fenômenos espaventosos, alguns 
falsos profetas enganarão a mui-
tos, a ponto de ameaçar apagar-
-se, nos corações, o amor que é 
o centro de todo o Evangelho”, 

alertou o Papa.
Dentre os falsos profetas, 

“uns assemelham-se a encan-
tadores de serpentes, aprovei-
tam-se das emoções humanas 
para escravizar as pessoas e 
levá-las para onde eles querem. 
Outros são aqueles charlatães 
que oferecem soluções simples 
e imediatas para todas as afli-
ções, mas são remédios que se 
mostram completamente inefi-
cazes: a quantos jovens se ofe-
rece o falso remédio da droga, 
de relações passageiras, de lu-
cros fáceis, mas desonestos!”, 
refletiu Francisco. 

Continua o Papa: “Interrogue-
mo-nos então: Como se resfria o 
amor em nós? Quais são os sinais 
indicadores de que o amor cor-
re o risco de se apagar em nós? 
O que apaga o amor é, antes de 
mais nada, a ganância do dinhei-
ro, “raiz de todos os males” (1 Tm 
6, 10); depois dela, vem a recusa 
de Deus e, consequentemente, 
de encontrar consolação n’Ele, 
preferindo a nossa desolação ao 
conforto da sua Palavra e dos 
Sacramentos. Tudo isto se per-

muta em violência que se abate 
sobre quantos são considerados 
uma ameaça para as nossas “cer-
tezas”: o bebé nascituro, o idoso 
doente, o hóspede de passagem, 
o estrangeiro, mas também o 
próximo que não corresponde às 
nossas expectativas”, afirmou.

E o que fazer diante dessa re-
alidade? “Se porventura detec-
tamos, no nosso íntimo e ao nos-
so redor, os sinais que acabamos 
de descrever, saibamos que a 
Igreja, nossa mãe e mestra, nos 
oferece, neste tempo de Quares-
ma, o remédio doce da oração, 
da esmola e do jejum. Dedican-
do mais tempo à oração, possi-
bilitamos ao nosso coração des-
cobrir as mentiras secretas, com 
que nos enganamos a nós mes-
mos, para procurar finalmente a 
consolação em Deus. Ele é nos-
so Pai e quer para nós a vida. A 
prática da esmola liberta-nos da 
ganância e ajuda-nos a desco-
brir que o outro é nosso irmão: 
aquilo que possuo, nunca é só 
meu. Por fim, o jejum tira força 
à nossa violência, desarma-nos, 
constituindo uma importante 
ocasião de crescimento. O jejum 
desperta-nos, torna-nos mais 
atentos a Deus e ao próximo, re-
anima a vontade de obedecer a 
Deus, o único que sacia a nossa 
fome”, disse o Papa.

E conclui: “Convido, sobre-
tudo os membros da Igreja, a 
empreender com ardor o cami-
nho da Quaresma, apoiados na 
esmola, no jejum e na oração. 
Se por vezes parece apagar-se 
em muitos corações o amor, 
este não se apaga no coração de 
Deus! Ele sempre nos dá novas 
ocasiões, para podermos reco-
meçar a amar”.

PASCOM


