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FESTA

Se fôssemos resumir em 
uma palavra a festa da 
Páscoa, com certeza a 
palavra seria alegria. 
Alegria imensa, que 

explode e contagia. Em todas as 
passagens da Escritura que falam 
da ressurreição de Jesus, duas 
ações acontecem: encher-se de 
alegria e sair para comunicar aos 
outros. Ou seja, diante da reali-
dade da ressurreição, alegro-me 
ao ponto de não conseguir reter 
esta felicidade, mas tenho como 
obrigação comunicá-la aos meus 
irmãos, que são também irmãos 
do Ressuscitado.

Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado, façamos festa no Senhor! O 
domingo de Páscoa é o dia mais 
alegre do ano, porque o Senhor 
da vida triunfa sobre a morte, so-
bre o pecado, sobre o mundo. E é 
tão intensa essa alegria, que per-
dura até a festa de Pentecostes. 
No tempo pascal, com efeito, a 
cada dia das sete semanas se vive 
a mesma alegria do domingo da 
ressurreição.

A ressurreição é a confirma-
ção que o Pai dá de que Jesus é 
verdadeiramente seu Filho, e Ele 
ressuscitou como primícia, como 
conquista e certeza da nossa res-
surreição. É também a confirma-
ção de nossa fé. Diz São Paulo: 
Se Cristo não ressuscitou, vazia é 
a nossa fé, e nós somos os mais 
dignos de pena (1Cor 15,17). 
Quem, de fato, pode crer e es-
perar em um morto? Mas Jesus 
está vivo! E nós somos os mais 
felizes, pois Aquele em quem de-
positamos nossa fé está vivo, res-
suscitado e ressuscitante.

Um coração e um espírito 
novos são dons eminentemente 
pascais, que capacitam o fiel a 
cantar o Aleluia, a associar-se à 
alegria da Igreja para o anúncio 
do Ressuscitado, pois também 
o cristão ressuscitou para viver 
em Cristo para a glória de Deus. 
Portanto, essa alegria não é co-
municada para nós apenas, mas 
deve ser proclamada, publicada, 
comunicada a cada homem e a 
cada mulher, a fim de que toda 
língua anuncie com alegria que 
Jesus ressuscitado é o Senhor (cf. 
Fl 2,9-11). E como comunicá-la? 
Através da palavra, sem dúvida, 
mas sobretudo através de nossa 
vida, da misericórdia encarnada 
em nossos gestos, da alegria que 
compartilhamos, da fidelidade 
incondicional ao Senhor, de nos-
sos atos solícitos…

Imbuídos deste espírito pas-
cal, que vive de uma forma par-
ticular nessas sete semanas, mas 
que deve perdurar e renovar-se a 
cada dia, o ano inteiro, façamos 
nossa a confissão de Charles de 
Foucauld: “Em vossa ressurrei-
ção, em vossa felicidade infinita 
e eterna, tenho fonte de felicida-
de inexaurível, base de felicida-
de que ninguém me pode tirar… 
possuo eternamente o essencial 
do que constitui minha felicida-
de… um bem que supera todo 
outro bem, o mais desejado dos 
meus desejos, o que é a substân-
cia da felicidade dos anjos e dos 
santos, o que fará da minha vida 
um céu… com a só e única condi-
ção de que eu vos ame!.”

▪ Artigo completo disponível 
em https://goo.gl/WAjhDb

A ressurreição é a confirmação que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, e Ele 
ressuscitou como primícia, como conquista e certeza da nossa ressurreição
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Oração e intercessão 
são a base do carisma 
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encontros para a 
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coração do Pai e dá sentido às 
nossas vidas. É o próprio Deus 
que se faz homem para nos en-
sinar que Ele é todo amor e mi-
sericórdia. Assim, quem somos 
nós para amar menos?

Aprendemos muito com a 
caminhada quaresmal. Ela veio 

Editorial
“Sendo ele de condição di-

vina, não se prevaleceu de sua 
igualdade com Deus, mas ani-
quilou-se a si mesmo, assumin-
do a condição de escravo e as-
semelhando-se aos homens. E, 
sendo exteriormente reconhe-
cido como homem, humilhou-
-se ainda mais, tornando-se 
obediente até a morte, e morte 
de cruz” (Filipenses 2, 6-8).

O que dizer da Páscoa, a fes-
ta das festas? Cristo ressusci-
tou e nossa alegria é completa! 
A pedra rolou, o sepulcro está 
vazio. Os panos de linho estão 
no chão. Cumpriram-se as es-
crituras. A vontade do Pai foi 
feita, e a humanidade, redimi-
da. Aleluia!

A paixão, morte e ressurrei-
ção de Jesus é a maior prova do 
amor de Deus à humanidade. É 
a maior verdade que brota do 

nos ensinar que é possível do-
minar as paixões, condicionar 
as vontades, buscar pouco a 
pouco a santidade, fazendo a 
vontade do Pai. Às vezes, damos 
dois passos à frente e um para 
trás. Outras vezes tropeçamos e 
caímos. Mas contamos com Sua 
graça infinita a nos amparar na 
caminhada de conversão.

Ao contemplar o ressuscita-
do, nosso coração se enche de 
esperança e confiança. Já não 
é possível guardar a Boa Nova; 
é preciso anunciá-la aos quatro 
cantos do mundo. Não sejamos 
cristãos pela metade, mas ver-
dadeiros discípulos-missioná-
rios de Cristo.

Desejo uma Feliz Páscoa a 
toda a comunidade da Paró-
quia Nossa Senhora da Glória! 

 
*Pe. Francisco de Assis, 

pároco

A maior verdade
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Agenda de Abril

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.

• 09 - Domingo de Ramos
• 13 - Ceia do Senhor (Lava-
pés)
• 14 - Paixão do Senhor
• 15 - Vigília Pascal

• 16 - Páscoa
• 23 - Festa da Divina 
Misericórdia, às 15h
• 23 - Páscoa das Pastorais, na 
missa das 8h

Galeria

Vigília pascal na Paróquia Nossa Senhora da Glória. A vigília pascal sempre foi con-
siderada a mãe de todas as vigílias e o coração do Ano litúrgico | Foto: Narcélio Barros
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Santo do Mês

Santo Apolônio – 18 de abril

Santo do século II, era uma 
figura pública, um senador. 
Pôde assistir e se deixar to-
car pelo testemunho de inú-
meros mártires no tempo de 
Nero. Ele percebia naqueles 
cristãos, que viviam den-
tro de um contexto pagão, 
o único e verdadeiro Deus 
presente naqueles martírios 
por amor a Cristo.

Já adulto, com a ajuda 
do Papa Eleutério, ele quis 
ser cristão e foi muito bem 
formado até chegar à gra-
ça do Batismo. Apolônio, 
como muitos, ao se deparar 
com a lei de Nero, teve que 
se dizer, pois também foi 
denunciado.

Ele não renunciou a Je-
sus, mesmo ocupando uma 
alta posição na sociedade. 
Seu amor a Deus foi concre-

to. Santo Apolônio é exem-
plo, para que sejamos tes-
temunhas do amor de Deus, 
onde quer que estejamos, 
na profissão que exerçamos, 
com a idade que tenhamos.

Santo Apolônio, rogai por 
nós! 

(Fonte: Canção Nova)
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Grupo Aurora abre seus 
encontros à comunidade

PASCOM

Oração e intercessão são a base do carisma do grupo de jovens Aurora, que já se 
reúne há três anos. Agora, seus encontros são abertos à comunidade | Foto: Aurora

A oração é um impul-
so do coração, é um 
simples olhar lança-

do para o céu, é um grito de 
gratidão e de amor, tanto no 
meio da tribulação como no 
meio da alegria” (Catecismo 
da Igreja Católica - 2558). 
Oração e intercessão são a 
base do carisma do grupo 
de jovens Aurora. O grupo, 
que já se reúne há três anos, 
abre seus encontros para a 
comunidade a partir do mês 
de abril.

Após se conhecerem em 
um serviço de adoração ao 
Santíssimo, os integrantes 
do Aurora não queriam dei-
xar toda a experiência vivi-
da durante o serviço para 
trás e sentiram o desejo de 
continuar com o grupo, que 
serviria como um espaço de 
partilha e de caminhada de 

Comunicar a Boa 
Nova através do fa-
zer teatral. Essa é 
a missão do grupo 
de teatro Glori’Art. 

Na quarta-feira de Cinzas (1º 
de março), que também mar-
cou a abertura da Campanha 
da  Fraternidade 2017, o Grupo 
apresentou uma performance à 
comunidade para refletir sobre 
o tema da Campanha, “Biomas 
brasileiros e defesa da vida”.

A performance foi compos-
ta por três cenas. Na primeira, 
foi retratada a vida original 
dos índios, convivendo harmo-
niosamente com toda a sua ri-
queza natural e cultural. Com a 
chegada dos portugueses, teve 
início a devastação cultural da-
quele povo, nossos ancestrais, 
e também da vegetação e dos 
minérios de nossa terra.

É nesse momento que o 
Glori’Art se volta ao presente, 
apresentando os seis biomas 
existentes no nosso País – Ama-
zônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampa 
– e os principais problemas 
enfrentados por cada um. Na 
Caatinga, por exemplo, o maior 

fé. Participam hoje do grupo 
oito jovens e um casal, mas 
esse número já foi maior, 
segundo Patrícia Silva, inte-
grante do Aurora: “algumas 
pessoas entraram e saíram, 
mas dez persistiram”. 

O nome “Aurora” foi es-
colhido como forma de re-
presentar um renascimen-
to, já que o termo significa a 
luz que precede o amanhe-
cer de um novo dia, explica 
Beatriz Almeida, membro 
do grupo. Durante os três 
anos de existência, o Auro-
ra foi convidado por outros 
grupos e movimentos da 
Paróquia para realizar, em 
seus encontros, momentos 
de oração e intercessão. 

Após um período de 
oração e discernimento, 
o grupo decidiu realizar 
encontros abertos a toda 
comunidade para que as 
partilhas e os momentos 

CF 2017: Performance 
do Glori’Art aponta 
esperança, apesar da 
devastação

problema são as queimadas. No 
Pantanal, a extinção de espécies 
é a principal preocupação. 

A terceira cena representou 
um futuro bem próximo. É a 
senhora que abre a torneira e 
se depara com a falta d’água. 
É o problema da urbanização 
crescente, que gera a devasta-
ção das matas. A verticalização 
das cidades, provocando ca-
lor excessivo. São os venenos 
(agrotóxicos) jogados sobre as 
plantações. 

É nesse cenário caótico que 
uma criança entra em cena, 
tendo uma muda de planta nas 
mãos. Ela rega aquela planti-
nha e afirma: “mesmo diante 
do caos, renasce a esperança”. 
E foi assim que o grupo de te-
atro Glori’Art fez o seu alerta. 
No final, a mensagem de que a 
mudança gera a esperança.

Saiba mais: As reuniões 
e ensaios do grupo de teatro 
Glori’Art acontecem às segun-
das e quartas-feiras, das 19h às 
21h. O grupo é aberto aos fiéis 
interessados. E-mail:  grupo-
gloriart@hotmail.com. Face-
book: grupo de teatro Glori´Art  

de oração, que aconteciam 
apenas entre os integran-
tes do grupo, pudessem ser 
compartilhados com todos 
que desejarem e se identifi-
carem com o carisma.

O grupo foi apresentado 
oficialmente em um encon-
tro do Pós-Crisma, no dia 
2 de abril, mas as reuniões 
abertas tiveram início no dia 
8 de abril. As reuniões acon-
tecerão sempre aos sábados, 
às 16h, na sala 15 do centro 
pastoral da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória.

O Aurora deixa o convi-
te para todos aqueles que 
buscam um grupo de ora-
ção que é também, segundo 
os integrantes, um grupo de 
amigos que buscam viver as 
vontades de Deus nas suas 
vidas. O grupo tem uma pá-
gina no Instagram, chamada 
“Sou Aurora”, para maiores 
informações.
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Kit Rainha do céu (Cód. 390003) 
No mês mariano, a Paulinas apresenta um material ideal para os momentos de oração e re� exão pessoal, 
para ser utilizado em grupos de oração ou para presentear quem você ama. O livro “Um mês com a Rainha do 
céu” traz, para cada dia do mês, uma re� exão baseada em uma expressão da Salve-Rainha. E como cantar é 
uma forma de orar, as seis canções do CD “Louvores à Rainha do céu” foram inspiradas nessa mesma oração, 
para aproximar seu conteúdo de nosso dia a dia e aprofundar a nossa meditação.

Reze e viva melhor com a Mãe de todos nós, a Rainha do céu. 

 

Vida, doçura, esperança nossa
Salve, Mãe de todos os povos
Reze e viva melhor com a Mãe de todos nós, a Rainha do céu.

para aproximar seu conteúdo de nosso dia a dia e aprofundar a nossa meditação.para aproximar seu conteúdo de nosso dia a dia e aprofundar a nossa meditação.

Reze e viva melhor com a Mãe de todos nós, a Rainha do céu.

Kit 
por apenas

 R$ 20,00

Av. Antônio Sales, 2.919 – Tel. (85) 3224-4229 – Fortaleza-CE 
Preços válidos até 31/5/2017. As promoções não são cumulativas e � carão suspensas no dia 15 de cada mês, quando há a “Promoção do dia 15”.
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Meus pecados mais le-
ves são perdoados na 
Santa Missa ou preciso 

ainda confessá-los? Costumo 
me confessar uma vez ao ano, 
mas gostaria de saber: quais 
pecados me impediriam de 
receber a Eucaristia, obrigan-
do-me a buscar a confissão o 
quanto antes para me reconci-
liar com o Senhor?”

Na Celebração Eucarística, 
contamos com um momento 
de contrição verdadeira em 
que, de coração puro e cons-
ciente, nos reconhecemos hu-
mildes, pecadores, e rogamos, 
por intermédio do Padre, que 
“Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida 
eterna”1. Não é uma fórmula de 
absolvição, mas um pedido para 
que a misericórdia do Pai nos 
alcance. Desta forma, o pecado 
confessado na missa nos ajuda 
a melhor vivenciar a Celebração 
Eucarística, que é “Fonte e Ápice 
da vida cristã”2, e que deve ser 
vivida com todo zelo e amor. As-
sim, o Ato Penitencial da missa é 
instrumento para que possamos 
reconhecer quem somos: Filhos 
amados por Deus, mas que fra-
gilmente pecamos e, por isso, 
necessitamos de Seu Amor, de 
Sua Misericórdia. Assim como 
lavamos as mãos para qualquer 
refeição, o Ato Penitencial nos 
prepara para nos alimentarmos 
d’Ele também de “mãos limpas”; 
prepara-nos, portanto, para o 
Grande Banquete.

É verdade que na luta diária 
pela santidade é preciso tomar 
cuidado com os pequenos peca-
dos que impossibilitam a união 
da alma com Deus e dispõem a 
alma para os pecados mais gra-
ves. Não é verdade, portanto, 
que todos os pecados são iguais. 
Algumas faltas extinguem, apa-

gam, matam imediatamente a 
chama de Amor e da Caridade, 
fazendo-nos perder a “Bem-
-aventurança” eterna (pecados 
graves); outros, embora sendo 
pecado, conservam a chama do 
Espírito de Amor; “conservam 
a ordenação para o último fim”3 
(pecados veniais). Assim, por 
exemplo, fica claro que um pe-
cado de Adultério é muito mais 
grave que um “palavrão”. É pre-
ciso, no entanto, ter a consciên-
cia de suas ações que levam ao 
pecado e de suas consequências. 
Embora lembre o Papa Francis-
co que “Deus não se cansa de 
perdoar”; que o Catecismo afir-
me que a “Misericórdia de Deus 
não tem limites, mas quem se 
recusa deliberadamente a aco-
lher a misericórdia de Deus 
pelo arrependimento rejeita o 
perdão de seus pecados e a sal-
vação oferecida pelo Espírito 
Santo”4, se faz necessário um 
arrependimento profundo e um 
comprometimento de afasta-
mento destas pequenas faltas, 
para que a misericórdia possa 
agir. Por isso é importante que 
saibamos que um Pecado Venial 
também é um ato de desamor 
a Deus e por consequência nos 
leva ao enfraquecimento das vir-
tudes de Amor e Caridade e que, 
sem o arrependimento sincero 
e propósito de mudança, nos 
conduz às vivências dos pecados 
graves.

Se as faltas veniais atrasam 
o nosso progresso na vida de 
santidade, não podemos ne-
gligenciá-las e, se somos con-
vidados a viver no céu, não 
devemos nos contentar, nos 
conformar com a ideia de re-
servar um “cantinho” no pur-
gatório. Pois como afirma o 
livro do Eclesiástico, “quem 
despreza as coisas pequenas, 
aos poucos cairá”5, e o que 
disse Jesus: “Quem é fiel nas 
pequenas coisas será fiel tam-
bém nas grandes, e quem é 

PERGUNTA DO MÊS

Meus pecados leves são perdoados na Santa Missa?
Pe. Alex de Brito

Não vale a pena se afastar da graça maior da Eucaristia por conta do pecado. Tenhamos 
consciência de nossas faltas e nos comprometamos a não repeti-las | Foto: divulgação

injusto nas pequenas será in-
justo nas grandes”6. Os santos 
também nos exortam a este 
cuidado. São Domingos Sávio 
repetia, “Antes morrer do que 
pecar”; Santo Agostinho diz: 
“Estes pecados, que chamamos 
leves, não os tenhais por in-
significantes”. Então de forma 
objetiva: Sim, pela fé e confian-
ça na ação da misericórdia de 
Deus, os pecados veniais são 
perdoados na oração sincera 
de contrição (Ato Penitencial 
da Missa), desde que nos com-
prometamos a um propósito 
de mudança e conversão e não 
voltemos a cometê-los. E os pe-
cados graves ou mortais só são 
perdoados mediante o sacra-
mento da reconciliação.

Os pecados graves são aque-
les que, quando os cometemos, 
expulsamos Deus de nós e per-
demos a graça santificante. É 
por isso que o pecado é conside-
rado a maior desgraça do mun-
do, pois significa atuar contra 
a graça de Deus, contra a sua 
glória; é ofender ao sumamen-
te bom e privar-se de sua gra-
ça; é renegar o céu e converte-

-se a candidato ao inferno. Ao 
pecado grave se dá o nome de 
mortal, porque ao privar a alma 
da graça, priva-a da vida sobre-
natural, sendo assim uma an-
tecipação da morte eterna. Por 
isso Deus nos ensina: “a pessoa 
que peca é a que morrerá”7; “o 
pecado que leva à morte”8. As-
sim como se deve fugir de uma 
cobra venenosa, porque se nos 
morde ela nos mata, assim de-
ve-se fugir do pecado: “foge do 
pecado como da serpente”9.

Embora a Igreja oriente que 
façamos uma confissão uma 
vez ao ano, ela não diz que 
tem que ser a única. Desta for-
ma, não vale a pena se afastar 
da graça maior da Eucaristia 
por conta do pecado. Tenha-
mos consciência de nossas 
faltas e nos comprometamos 
a nos afastar do pecado. En-
tão acreditemos na vontade 
de Deus de nos querer junto a 
Ele; acreditemos que somos a 
sua imagem e semelhança; que 
somos destinados ao Amor e a 
Liberdade, por isso “Caçai as 
pequenas raposas que destro-
em a vinha”10 e não pequemos 

mais. Busquemos o céu, a fide-
lidade ao amor de Deus, pois 
“enquanto houver apego a al-
guma coisa, por mínima que 
seja, é escusado poder pro-
gredir a alma na perfeição. 
Pouco importa estar o pássaro 
amarrado por um fio grosso 
ou fino; desde que não se li-
berte, tão preso estará por um 
como por outro”11. Ainda há 
tempo! Convertam-se e acredi-
tem no Evangelho.

▪ Pe. Alex de Brito é vigário 
em Caiçara (Canindé), fa-
cilitador na ESPAC e cola-

borador na Paróquia Nossa 
Senhora da Glória 

1 - CNBB. Missal Dominical: Missal 
da Assembleia Cristã. Paulus. São 
Paulo, 1995. p. 559.
2 - CIC. 1324
3 - AQUINO, Santo Tomás de. Suma 
Teológica, I-II, q.88, a.1.
4 - CIC. 1864
5 - Eclo 19,1
6 - Lc 16,10
7 - Ez 18,20
8 - Rm 6,16
9 - Eclo 21,2
10 - Ct 2,15
11 - CRUZ, São João da. Subida ao 
Monte Carmelo, I, 11,4
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“Fica conosco, pois já é tarde” (Lc 24,29)

PALAVRA DE VIDA

Foi esse o convite 
dirigido ao des-
conhecido que os 
dois companhei-
ros de viagem en-

contraram no caminho que ia 
de Jerusalém à localidade de 
Emaús. Eles “falavam e discu-
tiam” entre eles sobre o que 
tinha acontecido dias antes 
na cidade.

O homem dava a impres-
são de ser a única pessoa que 
não sabia de nada. Por isso os 
dois, aceitando a sua compa-
nhia, lhe falaram desse “pro-
feta poderoso em palavras 
e em obras diante de Deus e 
dos homens”, em quem eles 
tinham confiado totalmen-
te. Ele tinha sido entregue 
aos romanos pelos chefes 
dos seus sacerdotes e pelas 
autoridades judaicas, sendo 
depois condenado à morte 
e crucificado1. Uma tragédia 
terrível, cujo sentido eles não 
eram capazes de entender.

Ao longo do caminho o 
desconhecido ajudou os dois 
a compreender o significado 
daqueles acontecimentos, 
baseando-se na Escritura. E 
assim reacendeu no coração 
deles a esperança. Chegan-
do a Emaús, pediram que 
ele ficasse para jantar: “Fica 
conosco, pois já é tarde”. En-
quanto ceavam juntos, o des-
conhecido abençoou o pão 
e o repartiu com eles. Esse 
gesto fez com que eles o re-
conhecessem: o Crucificado, 
que estava morto, agora es-
tava ali, ressuscitado! Ime-
diatamente os dois mudaram 
de programa: voltaram a Je-
rusalém e procuraram os ou-
tros discípulos para dar-lhes 
a grande notícia.

Letizia Magri

Ao longo do caminho o desconhecido ajudou os dois a compreender o significado daqueles
acontecimentos. E assim reacendeu no coração deles a esperança | Foto: divulgação

Também nós podemos 
estar desiludidos, indigna-
dos, desencorajados diante 
de uma trágica sensação de 
impotência diante das in-
justiças que atingem pes-
soas inocentes e indefesas. 
Também na nossa vida não 
faltam a dor, a incerteza, a 
escuridão… E como gostarí-
amos de transformá-las em 
paz, esperança, luz, para nós 
e para os outros.

Queremos encontrar 
Alguém que nos com-
preenda profundamente 
e ilumine o caminho da 
vida?

Jesus, o Homem-Deus, 
aceitou livremente experi-
mentar, como nós, a escuri-
dão da dor, para ter a certeza 
de atingir no mais profun-
do a situação de cada um de 
nós. Aceitou a dor física, mas 
também a dor interior: desde 
a traição por parte dos seus 
amigos até a sensação de ser 
abandonado2 por aquele Deus 
que Ele sempre tinha cha-
mado de Pai. Por causa da 
sua confiança inabalável no 
amor de Deus, superou aque-
la imensa dor, confiando-se 
novamente a Ele3. E Dele re-
cebeu nova vida.

Ele conduziu também a 
nós, homens, por esse mes-
mo caminho e quer acom-
panhar-nos: “(…) Ele está 
presente em tudo aquilo que 
tem sabor de dor (…). Pro-
curemos reconhecer Jesus 
em todas as angústias, as 
aflições da vida, em todas as 
escuridões, as tragédias pes-
soais e dos outros, os sofri-
mentos da humanidade que 
nos rodeia. São Ele, porque 
Ele os tornou seus (…). Bas-
tará fazer algo de concreto 
para aliviar os ‘seus’ sofri-

mentos nos pobres (…), para 
encontrar uma nova plenitu-
de de vida”.4

Uma menina de sete 
anos conta: “Sofri muito 
quando meu pai foi pre-
so. Amei Jesus nele. As-
sim consegui não chorar 
diante dele quando fomos 
visitá-lo”.

E uma jovem esposa: 
“Acompanhei meu marido 
Roberto nos últimos meses 
de sua vida, depois de um 
diagnóstico sem esperança. 
Não me afastei dele nem por 
um instante. Eu via Roberto 
e via Jesus… Roberto estava 
na cruz, realmente na cruz.” 
O amor mútuo entre eles 
tornou-se luz para os seus 
amigos e eles se envolveram 

numa competição de solida-
riedade que nunca mais se 
interrompeu; pelo contrário, 
se estendeu a muitos outros, 
dando origem a uma associa-
ção de promoção social cha-
mada “Abraço Planetário”. 
“A experiência vivida com 
Roberto”, diz um amigo dele, 
“nos arrastou com ele numa 
verdadeira caminhada rumo a 
Deus”. “Muitas vezes nos per-
guntamos qual o significado 
do sofrimento, da doença, da 
morte. Creio que todos os que 
tiveram a sorte de fazer esse 
percurso ao lado de Roberto 
tenham agora a compreensão 
bem clara de qual seja a res-
posta”.

Neste mês todos os cristãos 
celebram o mistério da mor-

te e ressurreição de Jesus. É 
uma ocasião para reacender 
a nossa fé no amor de Deus 
que nos permite transformar 
a dor em amor; cada desa-
pego, separação, fracasso e 
a própria morte podem tor-
nar-se para nós fonte de luz 
e de paz. Na certeza de que 
Deus está perto de cada um 
de nós em qualquer situação, 
queremos repetir confiantes 
o pedido dos discípulos de 
Emaús: “Fica conosco, pois 
já é tarde”.
______________
1 - Cf. Lc 24,19ss.
2 - Cf. Mt 27,46; Mc 15,34.
3 - Cf. Lc 23,46.
4 - Cf. Chiara Lubich, Palavra 
de Vida, revista Cidade Nova, 
abril de 1999.
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SACRAMENTO

Para a Pastoral da Aco-
lhida, acolher bem 
deve ser um exercício 
constante. Foi por essa 
razão que a Pastoral 

realizou novo ciclo de formações 
nos dias 22 de fevereiro e 22 de 
março, voltadas a todos os agen-

PASCOM

Acolher não é só recepcionar, 
mas apontar caminhos

Vem aí o 4º enFÉ-
rias (Encontro de 
Fé nas Férias), que 
acontecerá nos 

dias 14, 15 e 16 de julho, uma 
oportunidade de vivenciar 
um momento único de fé e 
espiritualidade.

O enFÉrias é um retiro 
organizado pela Prioridade 
Juventude da Paróquia Nos-
sa Senhora da Glória para 
pessoas entre 18 e 35 anos 
que desejem viver essa expe-
riência com o amor de Deus.

O valor do retiro é de 
R$120,00, podendo ser pago 

Vem aí o 4º enFÉrias

tes da Pastoral da Acolhida da Pa-
róquia Nossa Senhora da Glória.

Como metodologia foram uti-
lizadas dinâmicas, encenações, 
roda de conversa e apresentação 
de slides. Na oportunidade, os 
agentes puderam tirar dúvidas 
sobre o acolhimento aos fiéis e en-
contrar alternativas para proble-
mas encontrados durante as cele-
brações eucarísticas da Paróquia. 

“Apesar de ser uma ativida-
de de rotina, a acolhida deve 
ser duradoura. Não se resume 
ao momento de chegada do fiel. 
Acolher não é só recepcionar, 
mas apontar caminhos, soluções. 
Por isso, a Pastoral da Acolhida é 
fundamental e envolve uma rede 
de relacionamentos”, destaca o 
casal Ênio e Juliana, coordena-
dores da Pastoral

Crianças e adolescen-
tes da Infância Mis-
sionária da Paróquia 
da Glória participa-
ram de 24 a 26 de 

março do ELMI / EFAIAM (En-
contro de Líderes Missionários 
Infantis e Encontro de Forma-
ção para Assessores da Infância 
Missionária). O objetivo dos en-
contros foi o aprofundamento, 
crescimento e formação dos mis-
sionários de nossa Arquidiocese. 
“É um momento de muita parti-
cipação, entrosamento e vivên-
cias, onde crianças e adolescentes 
evangelizam crianças e adoles-
centes”, explica Sueli Alves, coor-
denadora da IAM da Paróquia da 
Glória. “Participe conosco, venha 

Infância Missionária

fazer parte do nosso grupo mis-
sionário!”, convida. Os encontros 
acontecem aos sábados, a par-

• A Paróquia Nossa Senhora da Glória informa que as ins-
crições para o casamento comunitário estão abertas. O ca-
samento acontecerá no dia 5 de agosto, às 9h da manhã. 
Mais informações na Secretaria da Paróquia, de terça a 
sexta, das 14h às 19h.

• Ajude a Promoção Humana a realizar o seu tradicional ba-
zar doando objeto novos e semi-novos. O bazar acontecerá 
no dia 7 de maio, das 8 às 12h, e das 16h às 19h, em prol 
das mães carentes de nossa comunidade.

• A Pastoral da Comunicação (Pascom) é aberta à participa-
ção de todos os fiéis que desejam evangelizar através das 
diversas mídias de nossa Paróquia. Comunicadores, jorna-
listas, publicitários, designers, fotógrafos, todos são bem 
vindos. Contate-nos através do whatsapp (85) 98701.3110.

AVISOS

em até quatro parcelas (até 
07/07). O 4º enFÉrias acon-
tecerá no Seminário Arqui-
diocesano São José e terá 
início na sexta-feira, às 20h, 
e terminará no domingo à 
tarde.

As inscrições podem 
ser feitas pelo site: prio-
ridadejuventude.wixsite.
com/4enferias.  

Maiores informações 
com membros da Priori-
dade Juventude: Mayara 
- (85) 99612-3528; Tatiana 
- (85) 98147-8155; Luiz (85) - 
99938-5089

tir das 14h30. Podem participar 
crianças de 6 a 8 anos e jovens 
que já receberam a 1ª Eucaristia. 
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TESTEMUNHO

Eu estava terminando 
a faculdade quan-
do eu e meu esposo, 
Sampaio, programa-

mos o nosso terceiro filho, o 
Mateus. Quando eu estava com 
três meses de gravidez, tive um 
descolamento de placenta. Eu 
estava assistindo aula quando 
percebi o sangramento. Fiz os 
exames médicos, tomei as me-
dicações e fiquei em repouso. 
Tudo parecia bem.

Cerca de um mês depois 
a minha barriga começou a 
crescer acima do normal. Fiz 
novos exames e descobri que 
estava com polidrâmnio, que 
é excesso de líquido amnióti-
co. Eu abandonei a faculdade, 
para levar a gestação até o fim. 
A barriga continuava a crescer 
e comecei a perder peso. A im-
pressão que se tinha era a de 
que eu estava grávida de quín-
tuplos. Só barriga, pele e osso. 

Meu médico dizia que esta-
va tudo bem, mas eu continu-
ava definhando. Não andava 
três metros que eu caía. Mal 
conseguia falar. Apreensivo, o 
meu marido pediu para o meu 
irmão, que é médico, conver-
sar com o meu médico para ver 
o que fazer. “Se for para perder 
a mulher e o filho, que eu perca 
só o filho, porque ainda temos 
outros dois pra criar”, ele disse 
na época. 

Meu irmão ligou para o mé-
dico e ele me passou uma nova 
orientação. No outro dia fui à 
maternidade Escola para fazer 
uma pulsão, para retirar parte 
do líquido amniótico. Quando 
ele retirou aquele líquido, des-
cobriu que o feto estava em so-
frimento. Aí nos pediram um 
ultrassom, para ver como esta-

Iêda Albuquerque

“Luta pelo teu filho e ele viverá”
va o bebê. Estava tudo normal. 
Eu é que não estava bem. 

Quando eu cheguei em 
casa, entrei em trabalho de 
parto. Voltei para o hospital e 
o Mateus nasceu de parto nor-
mal (por incrível que pareça), 
no dia 5 de novembro de 1986, 
às 21h30. Ele estava com 3kg 
e 50cm – peso e tamanho de 
uma criança de nove meses, 
apesar de eu estar com apenas 
33 semanas de gravidez.

Mas o Mateus nasceu com 
insuficiência respiratória e 
teve que ser levado às pressas 
para a incubadora, onde ficou 
por cerca de 10 dias. À primei-
ra vista, ele tinha as feições de 
uma criança com Down, com 
os olhinhos afastados. No dia 
14 de novembro, eu encontrei 
a pediatra apreensiva. Ela me 
disse que Mateus havia pega-
do uma infecção hospitalar. 
Bactérias mortais ameaçavam 
a vida dele. Então, com nove 
dias de nascido, ele teria que 
passar por um procedimento 
chamado exsanguineotrans-
fusão, que é a substituição de 
todo o sangue do recém-nas-
cido pela mesma quantidade 
de sangue de um doador. Isso 
era necessário para combater 
a infecção. 

Naquela noite, meus dois 
irmãos que são médicos cha-
maram meu esposo para con-
versar. Um deles explicou o 
procedimento e disse que o 
Mateus só tinha 2% de chance 
de sobreviver. “Vai para casa e 
aguarda notícias”, disse um de-
les. Quando o Sampaio estava 
saindo da casa da minha mãe, 
ouviu uma voz: “Luta pelo teu 
filho que ele vive!”. Aí na mes-
ma hora ele ligou para os meus 
irmãos e disse: “Façam o que 
for possível, porque meu filho 

não vai morrer!”. Meus irmãos 
perguntaram o por que da-
quela convicção e ele falou da 
voz. O procedimento foi feito e 
Mateus sobreviveu, tendo que 
ficar mais 23 dias na incuba-
dora. Eu estava o tempo todo 
com ele. 

Antes de ele sair do hospi-
tal, o pediatra fez uma avalia-
ção e que disse que ele tinha 
todas as características de uma 
criança com Down. Em janeiro 
de 1987, fizemos o exame do 
cariótipo e deu negativo para 
Down. Fizemos uma tomogra-
fia do crânio e não apresentou 
nenhum problema aparente. O 
que ele tinha era massa ence-
fálica aumentada. 

O Mateus foi uma criança 
que veio segurar o pescocinho 
com sete meses e meio; se sen-
tou pela primeira vez com um 
ano e três meses, andou com 
um ano e oito meses e veio 
falar com três anos. Ele ficou 
sendo acompanhando de perto 
pelo pediatra, por um pedago-
go, fonoaudiólogo, psicopeda-
gogo... Quando ele completou 
três anos e meio, o pediatra 
disse: “Trate o filho de vocês 
como uma criança normal, 
porque ele é. Apenas ele terá 
as limitações dele”. Então nós 
o colocamos em um colégio 
regular e sempre procuramos 
tratá-lo dessa forma. 

Mateus é muito comunica-
tivo e educado, e hoje é for-
mado em Gestão de Recursos 
Humanos. Sempre foi muito 
participativo na Igreja e atu-
almente participa da Priori-
dade Juventude e da Pastoral 
da Acolhida. É pau pra toda 
obra! Ele também está noivo, 
da Amanda – outro testemu-
nho de vida. Aos sete anos, a 
Amanda teve paralisia cere-

bral quando estava passando 
por uma cirurgia e teve que 
aprender tudo de novo. Anos 
depois, ela perdeu o pai, a mãe 
e uma irmã em um acidente 
de carro. Mas apesar de tudo 
o que tiveram que enfrentar, 
o testemunho dessa família é 
belíssimo.

Sou sobrinha de padre e 
freira. Fui cruzada, fui Legio-
nária de Maria, e posso dizer 
que Deus sempre esteve muito 
presente na nossa vida. Desde 
a ameaça de sangramento, eu 
consagrei o Mateus aos cui-

dados da nossa Mãe. Hoje eu 
posso dizer que Mateus é mui-
to querido por onde ele passa. 
Ele é o nosso milagre.

Iêda Albuquerque é mi-
nistra extraordinária da Sagra-
da Comunhão (MESC)

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

Como Igreja, estamos 
vivendo um tempo 
muito especial em 
nossa Pátria: o Ano 

Mariano Nacional, em come-
moração aos 300 anos da devo-
ção a Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil. Providen-
cialmente, a data coincide com 
o jubileu centenário das apari-
ções de Nossa Senhora de Fá-
tima, reforçando assim o laço 
histórico que une os dois povos 
na profunda devoção a Mãe do 
Senhor.

Como os bispos do Brasil re-
cordam na carta de proclama-
ção do Ano Mariano Nacional, o 
Papa Francisco afirmou na sua 
visita àquele santuário maria-
no: “Em Aparecida Deus deu ao 
Brasil a sua própria Mãe”. Pa-
lavras que evocam o testamento 
de Jesus na cruz, ao consumar 
a oferta de sua vida ao Pai pela 
nossa salvação: “Eis a tua Mãe!” 
(Jo 19,27).

No Ano Mariano de 1954, em 
que se comemoravam os cem 
anos da proclamação do dog-
ma da Imaculada Conceição de 
Maria, o Padre José Kentenich, 
fundador do Movimento Apos-
tólico de Schoenstatt proferiu 
uma série de sermões maria-
nos, que foram recolhidos no 
livro “Maria, Mãe e Educado-
ra”. A partir de diversas pers-
pectivas, mostra a atualidade 
do testamento de Jesus que a 
Providência divina faz ecoar de 
várias formas no mundo atual: 
pelos ensinamentos dos Papas, 
pelo florescimento da mario-
logia, pelas aparições de Nossa 
Senhora em Lourdes, Fátima 
e La Salette. Conclui que nes-
ta hora decisiva para a história 
da humanidade, por desejo de 
Deus, Maria chama a atenção 
sobre si mesma e sobre sua mis-
são de Permanente e Oficial 
Auxiliar de Cristo na Obra 
da Redenção. 

O desafio do Ano Mariano Nacional
Ir. M. Neiva Pavlak

Chegou a hora de Maria! A humanidade clama pelo cuidado de uma mãe! | Foto: Divulgação

Por ocasião da sua primeira 
visita ao Brasil, em 1947, cujos 
setenta anos celebramos em 
março deste ano, já dissera em 
Santa Maria/RS: “... atualmen-
te parece que o bom Deus quer 
revelar a Mãe de Deus ao mun-
do. Pensemos em Fátima, em 
Lourdes, em Schoenstatt...” 

“O Deus vivo que governa 
e dirige a história do mundo”, 
afirma em 1954, “tem mani-
festamente o grande desejo de 
glorificar a sua Mãe. Quer con-
duzir através de instrumentos 
filiais, humildes, mas corajosa-
mente esperançosos sua mar-
cha de triunfo pelo campo de 
batalha do mundo atual, com 
todas as suas crises, para as-
sim restituir a paz ao mundo. 
Não se cansa por isso de repe-
tir o testamento de Jesus: ‘Ecce 
Mater tua!’”, pela boca dos pa-
pas e das aparições marianas 
do último século.”

Chegou a hora de Maria! A 
humanidade clama pelo cui-
dado de uma mãe! Chegou a 
hora de acolhermos, de todo 
coração, o testamento de Jesus 
e, como João, levar Maria para 
nossas casas, nossos ambientes 
de trabalho, mas, muito espe-
cialmente para a casa do nosso 
coração. 

Na simplicidade daqueles 
pescadores que acolheram a 
Mãe em suas vidas, recorde-
mos, nesta perspectiva, al-
gumas linhas históricas da 
devoção a Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida. Ela inicia 
em 1717, quando o Conde de 
Assumar e Governador da Pro-
víncia de São Paulo e Minas Ge-
rais, passava pela Vila de Gua-
ratinguetá, a caminho da atual 
cidade de Ouro Preto (MG). Os 
pescadores Domingos Garcia, 
Filipe Pedroso e João Alves fo-
ram incumbidos de buscar pei-
xes no Rio Paraíba para honrar 
o ilustre visitante. Depois de 
muitas tentativas infrutíferas, 
avançaram até ao Porto Itagua-

çu e lançaram novamente as 
redes. Também ali não apanha-
ram peixes. Mas recolheram na 
rede o tronco de uma pequena 
imagem sem cabeça e depois 
a cabeça que encaixava per-
feitamente no tronco. Quando 
em seguida tentaram de novo 
a sorte, as redes encheram-se 
de peixes – como na pesca mi-
lagrosa que narra o evangelista 
João (Jo 21,6).

Quem diria então, que da 
pequena imagem de terraco-
ta de origem desconhecida, 
enegrecida pelo tempo e pelas 
águas, brotaria uma poderosa 
corrente de devoção mariana, 
um imenso movimento de gra-
ças! Outros que não aqueles 
pobres pescadores, talvez mais 
esclarecidos intelectualmente, 
teriam possivelmente devolvido 
aqueles fragmentos às águas do 
Paraíba. Mas isso não aconte-
ceu. Deus escolhe os simples e 
pequenos, os corações humildes 
e abertos porque eles se deixam 
usar docilmente como instru-
mentos. No início da história da 
salvação, Maria foi escolhida e 
chamada entre os “pobres de Is-
rael”. Em Aparecida, Deus quis 
dar ao Brasil sua Mãe através 

dos humildes pescadores que 
na sua simplicidade acolheram 
a pequena imagem negra como 
sinal da proximidade de Maria. 
Por isso chamam seus vizinhos 
para a venerarem com eles. E a 
notícia das graças obtidas por 
intercessão daquela pequena 
imagem misteriosamente “Apa-
recida” das águas espalhou-se 
rapidamente. Um primeiro pe-
queno oratório foi substituído 
por uma Capela maior e em 
1834 iniciou-se a construção da 
atual Basílica Velha.

Em 1929, o Papa Pio XI de-
clarou Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida Padroeira do 
Brasil, “para o bem espiritual 
do povo e o aumento do número 
de devotos à Imaculada Mãe de 
Deus”. Em 1967, o beato Paulo 
VI concedeu ao Santuário de 
Aparecida a Rosa de Ouro como 
sinal de reconhecimento de seu 
caráter sobrenatural.

A pequena imagem recolhi-
da numa rede de pesca, resga-
tada pela fé de três pescadores, 
é agora venerada na esplendida 
basílica de Aparecida, o maior 
Santuário mariano do mundo. 
Grandes papas marianos ma-
nifestaram sua devoção por 

ela: Pio XI, o beato Paulo VI, 
São João Paulo II, Bento XVI 
e Papa Francisco. Dia por dia, 
hora por hora, Deus manifesta 
em Aparecida e em todos os de-
mais santuários marianos espa-
lhados pelo mundo o seu amor 
misericordioso, atendendo pela 
intercessão de sua e nossa Mãe 
os pedidos de grandes da ter-
ra e de filhos do povo, de ricos 
e de pobres. Para suas grandes 
obras, Deus escolhe como ins-
trumentos os mais pequenos, 
aqueles que, como Maria, se en-
tregam incondicionalmente ao 
plano de amor do Pai.

O que nos diz a história de 
Aparecida, como filhos da Igre-
ja “em saída”? O mundo clama 
pela Mãe e nós podemos ser 
sua voz que acalma, seus bra-
ços que acolhem, seus pés que 
vão ao encontro, seus ouvidos 
que saber escutar o próximo, 
seu coração que ama incondi-
cionalmente!

(Texto elaborado com base 
na palestra da Irmã Maria 

da Graças Sales Henriques – 
Instituto Secular das Irmãs de 

Maria de Schoenstatt, Santa 
Maria/RS, 2016)
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Campanha da Fraternidade alerta para o risco 
de destruição dos biomas brasileiros

A Campanha da Fra-
ternidade 2017 
aborda o tema “Fra-
ternidade, biomas 

brasileiros e defesa da vida” e 
traz, como lema, uma citação 
do livro do Gênesis: “Cultivar 
e guardar a criação” (Gênesis 
2,15). São biomas brasilei-
ros a Caatinga, o Cerrado, a 
Amazônia, a Mata Atlântica, 
o Pampa e o Pantanal. Nesta 
edição, com o objetivo de apro-
fundar o debate acerca da CF 
2017, O Mensageiro da Glória 
entrevistou o Padre Luís Sar-
torel, professor da Faculdade 
Católica e assessor das Pasto-
rais Sociais da Arquidiocese de 
Fortaleza.

Mensageiro: O que fazer 
concretamente para pre-
servar os biomas?

Pe. Luís Sartorel: Eu gos-
to de lembrar os preceitos 
ecológicos do Pe. Cícero que 
continuam atuais. Não cortar 

árvores, não queimar etc. De-
pois, as propostas que vêm da 
Campanha da Fraternidade do 
ano passado, como fazer em 
casa a coleta seletiva. Retomar 
as discussões sobre a realida-
de urbana e o esgotamento 
sanitário. Apoiar organizações 
de catadores de materiais re-
cicláveis.  Rever a política de 
distribuição da água, inclusive 
a que vem do Rio São Francis-
co. Fazendo eco as palavras do 
Papa Francisco: reduzir, reu-
tilizar e reciclar.

A Igreja Católica abor-
da continuamente a defe-
sa dos recursos naturais. 
Qual a contribuição da en-
cíclica do Papa Francisco, a 
Laudato Si?

Falo continuamente nas 
minhas homilias que temos 
que acrescentar aos 10 man-
damentos um 11º: toda a ofen-
sa e destruição da natureza é 
pecado. O Papa Francisco diz 
que o tempo para adiar as so-
luções estão chegando ao final. 
Dizem os estudiosos do clima 
e os do sistema de equilíbrio 
da natureza que estamos che-
gando a ponto que não vai ter 
mais retorno. Inclusive, em 
2006 a Campanha da Frater-
nidade foi ligada a temática da 
terra; em 2004, “Fraternidade 
e Água”. A questão natureza é 
abordada desde o Papa Paulo 
VI, o Papa João Paulo II... Em 
2007, a temática foi “Frater-
nidade e Amazônia”. Depois, 
em 2011, enfrentamos a te-
mática da mudança climática 
do planeta. Inclusive, no ano 
passado, a Campanha da Fra-
ternidade era ecumênica, en-
volvendo as igrejas que fazem 
parte do Conselho Nacional 
das Igrejas Cristãs.

Mas a luta pela defesa da 
natureza, por iniciativa da 
Igreja, é relativamente re-
cente. A que se deve?

Antigamente, a Igreja não 
se dava conta. Quando a Bíblia 
foi escrita não havia esse pro-
blema. De um tempo para cá, 
depois do mundo industrial e 
da mineração, deu-se início a 
um processo de destruição. Os 
papas, de Paulo VI para cá, já 
alertaram e convidaram os ca-
tólicos e os cristãos a essa to-
mada de consciência.

No contexto do estado 
do Ceará, quais as iniciati-
vas mais urgentes?

No Ceará, o mais útil seria 
investir na produção de energia 
solar. Mas há diversas outras 
iniciativas importantes, como 

apoiar e fortalecer os projetos 
de convivência com o semiári-
do brasileiro; não criminalizar 
a demarcação dos territórios 
indígenas e quilombolas; re-
vitalizar as comunidades tra-
dicionais, como as pesqueiras, 
próximas ao mangue. No Ceará, 
além da caatinga existem ou-
tros espaços como os mangue-
zais e a Mata Atlântica. Talvez o 
mais destruído seja o do Cerra-
do, que se reduz a 8% . 

O Centro de Estudos Bí-
blicos (Cebin) do qual o 
senhor participa prioriza 
quais questões?

Trabalhamos mais a ques-
tão da ecologia puramente 
dita, do ecofeminismo compa-
rando o corpo vivente da ter-
ra com o corpo violentado de 

uma mulher. Enquanto existir 
um regime machista patriarcal 
e dominador, que é o sistema 
capitalista, nós não poderemos 
diminuir esta violência sobre o 
corpo da terra.

Sobre o combate ao uso 
de agrotóxicos, o que gos-
taria de destacar?

Nós temos que aprovar leis 
contra a pulverização aérea de 
agrotóxicos, que está envene-
nando parte do nosso Estado 
e as águas. Não adianta fazer 
novena para sarar do câncer se 
todo dia comemos e bebemos 
câncer através dos agrotóxicos. 
Isso não é religião, não é fé. Te-
mos que lutar para prevenir, 
multiplicar os espaços de dis-
cussão, fazer convenções muni-
cipais e fóruns.

Padre Luís Sartorel é professor da Faculdade Católica e assessor das Pastorais 
Sociais da Arquidiocese de Fortaleza | Foto: Divulgação



12 MAR-ABR 2017
Ano XVIII |nº 160

www.paroquiagloria.org.br

O mensageiro da

Glória

Aleluia! Aleluia! Gló-
ria ao Pai pela pro-
messa cumprida 
através de seu Fi-
lho amado que nos 

presenteia com a esperança de 
alcançarmos um dia o seu Reino 
com o livre arbítrio para que fa-
çamos essa escolha definitiva.

A ressurreição de Cristo é 
a maior prova de Misericórdia 
para com a nossa humanidade 
pecadora, porque somente por 
nossos próprios méritos jamais 
acessaríamos o Reino do Pai.

A reflexão diante dessa infini-
ta compaixão por nossa miséria 
humana deve ser reconhecida 
com profundo arrependimen-
to, pela nossa falta de fé diante 
de tantos milagres realizados ao 
longo da trajetória do povo de 
Deus desde a escravidão do Egito 
até os tempos de Jesus.

E se pararmos para pensar 
que o Cristo foi enviado pelo Pai 
na condição humana para viven-
ciar nossa humanidade; que Ele 
só veio para fazer o bem, praticar 
a justiça e nos resgatar da mor-
te eterna pelo pecado; e mesmo 
assim fomos cegos ao ponto de 

escolhermos diante de Pilatos o 
assassino Barrabás para ser solto 
e decidimos pela crucificação do 
inocente e justo Jesus.

Somos indignos da infinita 
Misericórdia do Senhor Ressus-
citado, que nos acolheu na sua 
agonia de morte junto ao seu pei-
to dilacerado na cruz, perdoan-
do-nos por tão dolorosa paixão 
e morte, lavando-nos desse pe-
cado com seu sangue libertador.

Diante de tanta Misericórdia 
pela nossa pequenez humana, 
o que poderemos realizar como 
autênticos cristãos se não cum-
prirmos todos os ensinamentos 
de Jesus através da prática de 
seus exemplos aqui na terra?

Cabe a cada um de nós cele-
brarmos a Ressurreição de Cristo 
com atitudes de concretas, assu-
mindo a postura cristã de acolher 
e amar o nosso próximo – via de 
acesso ao Reino de Deus. É como 
nos ensina alguns versos de um 
dos mais inspirados hinos da 
Campanha da Fraternidade, que 
diz: “Onde está o teu irmão, eu es-
tou presente nele! Onde sofre o teu 
irmão, eu estou sofrendo nele...” 

Abençoada Páscoa! 

PARA REFLETIRA VOZ DO PASTOR

Ressurreição de Cristo: certeza 
de vida eterna para nós

PARA REFLETIR

“A Igreja não cessa de proclamar: Cristo 
ressuscitou!”, diz Papa na Missa de Páscoa

A VOZ DO PASTOR

PASCOM

A 
certeza na ressurrei-
ção, mesmo diante 
das dores, das tra-
gédias, daquilo que 
não entendemos. Na 

Missa presidida na Praça São 
Pedro no Domingo de Páscoa 
(16/4), o Papa Francisco exor-
tou os fiéis a repetirem em casa: 
“Cristo ressuscitou!”, mesmo 
diante das dificuldades da vida.

“O caminho em direção ao se-
pulcro é a derrota”, disse o Papa. 
E remetendo-se à cena de Pedro, 
João e as mulheres diante do se-
pulcro vazio, observou que “foram 
com o coração fechado pela tris-
teza, a tristeza de uma derrota. 
O Mestre, aquele que tanto ama-
vam, foi derrotado”. “Mas o Anjo 
diz a eles: ‘Não está aqui, ressus-
citou!’. É o primeiro anúncio, res-
suscitou!”

“Mas se o Senhor ressus-
citou, como acontecem tantas 
desgraças, doenças, tráfico de 

pessoas, guerras, destruições, 
mutilações, vinganças,  ódio? 
Onde está o Senhor?”.

“Hoje – reitera o Pontífice – a 
Igreja continua a dizer: ‘Pare! Je-
sus Ressuscitou!’. E isto não é uma 
fantasia, a Ressurreição de Cristo 
não é uma festa com muitas flores; 
é mais do que isto. É o mistério da 
pedra descartada que torna-se o 
alicerce da nossa existência. Cristo 
Ressuscitou, este é o significado”.

“E também nós, pedrinhas por 
terra, nesta terra de dor, tragédias, 
com a fé em Cristo Ressuscitado, 
temos um sentido, em meio a tan-
ta calamidade. O sentido de olhar 
além, o sentido de dizer: Olha, não 
existe uma parede; existe um hori-
zonte, existe a vida, existe a alegria, 
existe a Cruz com esta ambivalên-
cia. Olha em frente. Não se feche! 
Tu, pedrinha, tens um sentido na 
vida porque és uma pedrinha junto 
àquela pedra, aquela pedra que a 
maldade do pecado descartou”.

“O que nos diz a Igreja hoje 
diante de tanta tragédia? Simples-
mente isto. A pedra descartada não 
resulta descartada. As pedrinhas 
que creem e que se apegam àque-
la pedra não são descartadas, tem 
um sentido, e com este sentimento 
a Igreja repete, mas de dentro do 
coração: Cristo ressuscitou!”.

Ao concluir, o Papa Francisco 
pediu a cada um de nós: “Pense-
mos um pouco, cada um de nós, 
nos problemas cotidianos, nas 
doenças que temos e que alguns 
de nossos parentes têm, nas guer-
ras, nas tragédias humanas. E 
simplesmente, com voz humilde, 
sem flores, sozinhos, diante de nós 
mesmos:  ‘Não sei como vai acabar 
isto, mas estou certo de que Cristo 
Ressuscitou’. Eu aposto nisto! Ir-
mãos e irmãs, isto é o que me vem 
de dizer para vocês. Em casa hoje, 
repitam no coração de vocês, Cris-
to ressuscitou!”. 

(Fonte: Rádio Vaticano)


