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Palavra de Vida “Amai os vossos inimigos” (Mt 5,44)

Paróquia Santo Antônio                                                                                                  3

A cruz não é um enfeite
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Papa Francisco
"Não há cristianismo sem a cruz”. O 

pontífice destacou que "não há 
possibilidade de sairmos do nosso 
pecado por conta própria" e reiterou que 
a cruz não é um enfeite para colocarmos 
no altar, e sim o mistério do amor de 
Deus.

Caminhando no deserto, o povo se 
lamuriava contra Deus e contra Moisés. 
Mas, quando o Senhor enviou 
serpentes, o povo admitiu o seu pecado 
e pediu um sinal de salvação. O Santo 
Padre se referiu à primeira leitura, 
tomada do Livro dos Números, para 
refletir sobre a morte no pecado. Em 
seguida, constatou que Jesus, no 
Evangelho de hoje, admoesta os 
fariseus dizendo: "Morrereis em vosso 
pecado".

"Não há possibilidade de sairmos 
sozinhos do nosso pecado. Não há. 
Aqueles doutores da lei, aquelas 
pessoas que ensinavam a lei, não 
tinham uma ideia clara sobre isso. Eles 
acreditavam, sim, no perdão de Deus, 
mas se sentiam fortes, autossuficientes, 
sabiam todo. E, no fim das contas, eles 
tinham feito da religião, da adoração a 
Deus, uma cultura com valores, 
reflexões, certos mandamentos de 
conduta para ser educados, e 
pensavam, sim, que nosso Senhor pode 
perdoar; eles sabiam disso, mas tudo 
era muito distante".

No deserto, mais tarde, Deus ordena 
que Moisés faça uma serpente e a 
exponha em uma vara: quem for picado 
pelas serpentes e olhar para esta, 
viverá. Mas o que é a serpente? "A 
serpente é o símbolo do pecado", como 
vemos no Livro do Gênesis quando "foi a 
serpente que seduziu Eva ao lhe propor 
o pecado". E Deus manda levantar o 

"pecado como uma bandeira da vitória". 
Isto, explicou Francisco, "não pode ser 
compreend ido  d i re i to  se  não  
entendermos o que Jesus nos diz no 
Evangelho". Jesus diz aos judeus: 
"Quando tiverdes levantado ao Filho do 
homem, então conhecereis que sou eu". 
No deserto, prosseguiu o papa, foi 
levantado o pecado, "mas é um pecado 
que procura a salvação, porque ele é 
curado ali mesmo". O que é elevado, 
destacou Francisco, é o Filho do homem, 
o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo.

"O cristianismo não é uma doutrina 
filosófica, não é um programa de vida 
para sobrevivermos, para sermos 
educados, para fazermos as pazes. 
Estas são as consequências. O 
cristianismo é uma pessoa, uma pessoa 
levantada na cruz, uma pessoa que 
aniquilou a si mesma para nos salvar; 
Ele se fez pecado. E, assim como o 
pecado foi levantado no deserto, aqui foi 
levantado Deus feito homem e feito 
pecado por nós. E todos os nossos 
pecados estavam lá. Não se entende o 
cristianismo sem se entender esta 
profunda humilhação do Filho de Deus, 
q u e  h u m i l h o u  a  s i  m e s m o  

transformando-se em servo até a morte 
e morte de cruz, para servir".

“Não temos nada de que nos 
gloriarmos”, observou o pontífice: “esta 
é a nossa miséria”. Mas, “por 
misericórdia de Deus, nos gloriamos em 
Cristo crucificado”, como São Paulo. E 
por isso "não há cristianismo sem a cruz 
e não há cruz sem Jesus Cristo". O 
coração da salvação de Deus "é o seu 
Filho, que tomou sobre si todos os 
nossos pecados, as nossas soberbas, as 
nossas seguranças, as nossas vaidades, 
os nossos desejos de ser como Deus". 
Por isso, "um cristão que não sabe se 
gloriar em Cristo crucificado não 
entendeu o que significa ser cristão". As 
nossas chagas, "as chagas que o pecado 
deixa em nós, só podem ser curadas 
com as chagas do Senhor, com as 
chagas de Deus feito homem, 
humilhado, aniquilado. Este é o mistério 
da cruz".

"Não é um enfeite, que tem que ser 
colocado sempre nas igrejas, no altar. 
Não é um símbolo que nos diferencia dos 
outros. A cruz é o mistério, o mistério do 
amor de Deus, que se humilha, que se 
transforma em 'nada', que se faz 
pecado. Onde está o teu pecado? 'Eu 
não sei, eu tenho muitos'. Não, o teu 
pecado está ali, na cruz. Vai buscá-lo ali, 
nas chagas do Senhor, e o teu pecado 
será curado, as tuas chagas serão 
sanadas, o teu pecado te será perdoado. 
O perdão que Deus nos dá não consiste 
em eliminar uma conta que temos com 
Ele: o perdão que Deus nos dá são as 
chagas do seu Filho na cruz, levantado 
na cruz. Que Ele nos atraia para si e que 
nós nos deixemos sanar".

Fonte: Cidade do Vaticano, 08 de 
Abril de 2014 ( ) Zenit.org Redacao

 Dom Pedro Carlos Cipollini
A compreensão de Maria entre nós 

cristãos depende muito do diálogo. 
Quando falamos em diálogo, falamos 
em escuta, respeito e entendimento 
entre as pessoas. O que não quer 
dizer que ao dialogar todos precisam 
concordar com todos e com tudo. O 
diálogo supõe diferença. Só é 
possível dialogar com diferentes, em 
busca de comunhão. As religiões 
devem sempre buscar o diálogo para 
não se isolarem umas das outras ou o 
q u e  é  p i o r :  l e v a d a s  p e l o  
desentendimento, colocarem-se 
umas contra as outras. 

Nesse sentido, é necessário 
começar por buscar os pontos em 
comum. Debruçar-se sobre o que 
une, para daí construir um diálogo 
que favoreça a colaboração e o 
entend imento. Desta forma, 
propiciando que se trabalhe pela 
defesa da vida, justiça e paz, valores 
que sinalizam a presença do Reino de 
Deus. 

O Papa Paulo VI em sua encíclica 
Ecclesiam Suam ao abordar o diálogo 
que a Igreja deve ter com o mundo 
assim se expressa: “Não é em vão 
que a Igreja se diz católica. Não é em 
vão que está encarregada de 
promover no mundo a unidade, o 
amor e a paz” (ES 53). No número 60 
deste mesmo documento, coloca o 
diálogo inter-religioso como o 
segundo círculo do diálogo, anterior 
ao terceiro que seria o diálogo entre 
os cristãos. Com esta inspiração do 
papa, o Vaticano II vai ter a 
preocupação de impulsionar o 
diálogo entre os cristãos e entre as 
religiões. A paz no mundo vai 
depender muito da paz entre as 
religiões, mas também de um 
testemunho de concórdia entre os 
cristãos.

A abordagem de Maria no diálogo 
entre as várias denominações cristãs 
é necessária e essencial, ao contrário 
do que possa parecer. Nelas a figura 
de Maria tem uma presença forte e 
marcante em algumas como na 
Igreja Católica, a Ortodoxa, e uma 
presença mais marginal em outras, 

como no luteranismo e entre os 
evangélicos. Onde reside a fonte das 
divergências na visão de Maria? Não 
reside na leitura diferente do Novo 
Testamento, embora existam 
variantes, mas, sim, no fato de que 
as várias denominações, avaliam de 
modo diferente cada um dos 
elementos e textos do Novo 
Testamento referentes a Maria.

Apesar disso, cada vez se torna 
mais clara e aceitável, a partir de 
estudos e reflexões desapaixonadas, 
que o Novo Testamento apresenta 
uma evolução na compreensão da 
imagem e do papel de Maria. Tais 
linhas buscam a sua apresentação 
cada vez mais positiva como virgem-
mãe e discípula por excelência, 
modelo de vida na fé. Existem grupos 
ecumênicos de estudo sobre Maria, 

como o Grupo de Dombes (cf. Maria 
no desígnio de Deus e na comunhão 
dos  san tos ,  Ed .  San tuá r i o ,  
Aparecida, 2005) que oferecem 
contribuições valiosas para o diálogo 
entre os cristãos sobre Maria. Neste 
sentido muito se tem caminhado.

No livro citado acima, assim 
escrevem os componentes do Grupo 
de Dombes: “Nosso percurso 
histórico nos mostrou que a divisão 
entre nós aparece no momento em 
que Maria é isolada da fé do Cristo e 
da comunhão dos santos, e em que a 
d e v o ç ã o  s e  c o n c e n t r a  
exageradamente nela. Assim, do 
lado católico, a “mariologia” foi 
i ndev idamente  sepa rada da 
cristologia e da eclesiologia. É por 
isso que a decisão do Vaticano II 
inserindo o texto sobre Maria na 

Constituição sobre a Igreja é um 
gesto de grande significação para 
nossa reconciliação ecumênica. A 
eclesiologia permite reintegrar Maria 
no povo de Deus. Do lado 
protestante, se reconhece que uma 
justa confissão do Cristo exige uma 
palavra sobre Maria, em nome 
mesmo da encarnação”(cf. p. 155). 

De fato, Maria não é o centro da fé, 
o centro é Jesus Cristo, porém, Maria 
faz parte deste centro porque esteve 
e está intimamente ligada a Cristo de 
forma ímpar, não só como mãe, mas 
como a primeira entre os seus 
seguidores, a bem-aventurada 
porque acreditou (Lc 1,45). Os 
bispos da América Latina em Puebla 
deixaram escrito: “Sem Maria 
desencarna-se o Evange lho, 
desfigura-se e transforma-se em 
i d eo l og i a ,  em ra c i ona l i smo  
espiritualista” (P. 301).

Enfim, ao falarmos de Maria no 
diálogo entre os cristãos, devemos 
considerar o valor da Palavra de Deus 
que é a alma de toda reflexão 
teológica. Ao mesmo tempo 
considerarmos que na Tradição 
cristã, Maria tem muitos títulos e um 
deles é Mãe da Humanidade, mãe dos 
homens. A partir da encarnação de 
Jesus Cristo e estando ligada a Ele, 
Maria ocupa um lugar especial na 
ordem da criação. Ela pode fazer 
muito pela Igreja da qual é membro, 
e n f im  pe l o s  c r i s t ã o s ,  p e l a  
humanidade toda. Como disse não é 
o centro, mas faz parte dele por 
vontade de Deus que olhou a 
humildade de sua serva e a exaltou. 

Considerando Maria relacionada a 
Jesus Cristo e na comunhão dos 
Santos (Igreja) podemos progredir 
na compreensão de sua missão, 
dando a devida importância ao papel 
de Maria na história da salvação e da 
humanidade. Ela certamente poderá 
unir mais e melhor os cristãos, como 
no Cenáculo foi ponto de união entre 
os seguidores de Jesus no início da 
missão.

Fonte: www.diocesedeamparo.org.br

Fotos: Semana Santa (Procissão Encontro e Lava Pés)
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Maria, a mais bela flor de Deus
Chegada a plenitude dos tempos, 

Deus enviou o seu Filho, nascido de 
mulher (Gal 4,4). Esta Mulher, 
mencionada em diversas passagens 
da Sagrada Escritura, foi querida 
desde toda eternidade. Nenhuma 
outra obra da criação foi cuidada por 
Deus com maior esmero, com maior 
amor e sabedoria do que Aquela que, 
com o seu consentimento livre, seria 
a sua Mãe. 

Nossa Senhora foi anunciada já 
desde os começos como a vencedora 
da serpente que simbolizava a 
entrada do mal no mundo, como a 
virgem que daria á luz o Emmanuel, 
que é Deus conosco; e foi 
prefigurada na arca da aliança, na 
casa de ouro e na torre de marfim... 
Deus escolheu-a entre todas as 
mulheres antes de todos os séculos, 
amou-a mais do que a todas as 
criaturas juntas, com um amor tão 
intenso que pôs nEla, de um modo 
único, todas as suas complacências: 
cumulou-a de todas as graças e 
dons, mais do que os anjos e os 
santos, preservou-a de toda mancha 
de pecado ou imperfeição, de tal 
maneira que não se pode conceber 
uma criatura mais bela e mais santa 
do que aquela que foi escolhida para 
Mãe do Salvador.

Os teólogos estabeleceram um 
raciocínio lógico para esse cúmulo de 
graças, para essa impossibilidade de 
estar sujeita a satanás: convinha, 
Deus podia faze-lo, logo o fez. É a 
grande prova, a prova mais clara de 
que Deus rodeou a sua Mãe de todos 

os privilégios, desde o primeiro 
instante. E assim é: formosa, e pura, 
e limpa em alma e corpo!

São Tomás de Aquino ensina que 
Maria “é a única que junto com Deus 
Pai, pode dizer ao Filho divino: Tu és 
meu Filho.” Maria, consciente de que 
é a sua Mãe, chama familiarmente 
Filho a essa mesma soberana 
majestade diante de quem se 
prostram os anjos. E Deus não se 
ofende quando lhe chamam por 
aqui lo que E le qu is ser. É 
verdadeiramente o Filho de Maria. 

No Céu, os anjos e santos 
contemplam com assombro o 
altíssimo grau de glória de Maria e 
sabem que tão excelsa dignidade lhe 
advém do fato de ter sido e continuar 
a ser sempre a Mãe de Deus.  

Deus colocou os olhos na pureza e 
santidade desta mulher e se 
encantou, por isso tomou a carne 
dela e desta carne, nas entranhas 
puríssimas desta Senhora, Jesus 
assumiu a natureza humana. 
Portanto Jesus aparece mais do que 

nunca unido a Maria. Por isso 
podemos dizer, como melhor dos 
louvores, estas palavras que 
expressam, a sua mais alta 
dignidade: Mãe de Deus.

Com a sua solicitude de Mãe, Nossa 
Senhora continua a prestar ao seu 
Filho os cuidados que lhe oferecia 
aqui na terra. Presta-os através de 
nós, pois somos membros do Corpo 
Místico de Cristo: Maria vê Jesus em 
cada cristão, em cada homem.

Ela será sempre a grande ajuda 
para vencermos as dificuldades e 
tentações e a grande aliada na ação 
apostólica que, como cristãos no 
meio do mundo, temos que levar a 
c a b o  n o  l u g a r  o n d e  n o s  
encontramos: invoca a Santíssima 
Virgem; não deixes de pedir-lhe que 
se mostre sempre tua Mãe e que te 
alcance, com a graça de seu Filho, luz 
de boa doutrina na inteligência, e 
amor e pureza no coração, a fim de 
que saibas ir para Deus e levar-lhe 
muitas pessoas.

Os teólogos e santos chegaram 
dizer, com toda razão, que Deus 
podia fazer um mundo melhor, mas 
não uma Mãe mais perfeita do que 
sua Mãe. Que a Virgem Santíssima, a 
flor que perfuma nossas vidas, 
continue a perfumar todo nosso 
redor, pois cada ave-maria rezada, 
meditada é uma rosa entregue nas 
mãos da Virgem, que não perde 
tempo em perfumar o mundo com o 
amor de seu Filho.
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Convite

Deus enviou o seu Filho, nascido de
uma Mulher. (Gal 4,4)

Amor de Mãe

Ordenação Sacerdotal
Diácono Bruno Roberto Rossi

É com grande alegria que convidados a todos para 
participarem da Ordenação Sacerdotal do Diácono Bruno 
Roberto Rossi, que será realizada no Santuário do Senhor 
Bom Jesus, no município de Monte Alegre do Sul, no dia 09 de 
Maio de 2014, sexta-feira, às 19h:00.
Endereço do Santuário do Senhor Bom Jesus: Praça Bom 
Jesus, 10, Centro, Cep: 13910-970, Monte Alegre do Sul, SP.

Por Márcio Padilha
Talves a primeira palavra que 

aprendemos a falar! Mãe que nos 
carrega por meses em seu ventre com 
amor e carinho.

Mãe que não mede esforço para 
cuidar de seus filhos, muitas vezes 
fica noites sem dormir para cuidar do 
filho doente, e mesmo assim no dia 
seguinte esta lá com um belo sorriso 
no rosto dizendo que está tudo bem!

Na Bíblia vemos uma Mãe que se 
humilha em busca da cura para sua 
filha, e nos mostra um grande 
exemplo de fé (Mt 15, 21-28).

Aos pés da cruz Jesus antes de sua 
morte nos dá Maria sua Mãe para ser 
nossa Mãe, mostrando assim que Ele 
nos ama tanto. Naquele momento 
João representa a todos nós.

Amor de Mãe, é dar a vida sem pedir 
nada em troca, somente quer a 
felicidade de seus filhos.

A todas as Mães nosso muito 
obrigado por tanto amor que nos dão, 
e que Deus abençoe todas vocês!.

Tenham um feliz dia das 
Mães!

Fotos: Semana Santa (Sábado Ressurreição e Domingo Páscoa)

Deus Criou as Mães
Enviado Por Lúcia Sega

No dia que Deus criou as mães, um 
anjo apareceu-lhe e disse:-

-Porque esta criação está lhe 
deixando tão inquieto Senhor? 

E o Senhor lhe respondeu:-
-Voce já leu as especificações desta 

encomenda? Deve ter 180 partes 
móveis e substituíveis, ter um colo 
macio que sirva de travesseiro para as 
crianças. Um beijo que tem o dom de 
curar qualquer coisa, desde um 

ferimento até as dores de uma 
paixão.

E o Senhor disse ao Anjo:-
-Já tenho um modelo que se cura 

sozinha quando adoece, que 
consegue alimentar uma família de 
seis pessoas com meio quilo de carne 
moída e consegue convencer uma 
criança de 9 anos a tomar banho.

O Anjo analisando melhor a criação 
observa: -Há um vazamento ali 
Senhor...

-Não é um simples vazamento, é 
uma lágrima! E esta serve para 
expressar alegrias, tristezas, dores, 
s o l i d ã o ,  o r g u l h o  e  o u t r o s  
sentimentos.

-Vós sois um gênio, Senhor! –disse 
o Anjo entusiasmado com a criação.

Disse o Senhor:  -Isso não fui eu 
que coloquei. Apareceu assim...E, 
sorriu com a sua criação.

Um Feliz e Santo Dia das Mães.
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