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

Páscoa e as Crianças

Certa noite as vacas do vizinho
entraram na minha plantação de
feijão e destruíram tudo. Não era a
primeira vez que isso acontecia. Por
essa razão, fazia meses que nós não
nos falávamos. Mas dessa vez
estávamos determinados a fazer com
que o vizinho pagasse o prejuízo. Era
o momento certo para que ele
entendesse quanto mal estava nos
causando. Eu, minha esposa e meus
filhos, cada um tomou um bom
pedaço de madeira e nos
encaminhamos para a casa dele. Mas,

Por Padre Pires
Quando eu era criança e frequentava o
catecismo tinha às vezes dúvidas e
perplexidades sobre algumas coisas da
história da salvação. Mas naquele tempo
não era de bom tom fazer perguntas
demais porque ou demonstrava
desrespeito ou então dúvidas, o que era
pior ainda. Hoje, quando a maneira de
educar as crianças mudou, eu imaginei
essa cena em um lar moderno.
Eduardo e Maristela são um casal de
católicos regulares. Não perdem a missa
dominical, pagam o dízimo, ajudam na
festa do padroeiro e não são omissos
quanto à educação cristã de seus filhos.
Patrícia, a mais velha, já fez a primeira
comunhão e já se crismou. Rodrigo, o
mais novo, tem sete anos, está na
escolinha e no ano que vem começa o
catecismo. É um menino muito curioso e
quer saber tudo:
- Papai, por que nós fomos à Igreja
hoje, se não é domingo?
- É Quinta-feira santa, meu filho, um
dia especial.
- Por que especial?
- Foi quando Jesus instituiu a
Eucaristia.
- O que é Eucaristia?
- É quando Jesus deixou para nós o seu
corpo e o seu sangue, porque ele ia para
o Pai. Quando comungamos comemos o
corpo de Jesus e bebemos o seu sangue;
- Igual àqueles vampiros do ECLIPSE?
- Não, meu filho, que bobagem. É em
outro sentido, no sentido de Cristo estar
presente no meio de nós. Quando você
for ao Catecismo vai entender melhor
isso.
- Papai, por que o padre lavou os pés
daqueles velhinhos?
- Para dar o exemplo, pois se
queremos mostrar que gostamos uns

tendo dado os primeiros passos,
lembrei-me da Palavra e disse:
“Parem! Nós não podemos ir lá dessa
forma”. Na semana passada recebi
um folheto que diz para perdoar os
nossos inimigos, e, daqui a poucos
dias, eu tenho que ir a Comunidade.
“O que vou contar se agora estamos
indo para punir o nosso vizinho com as
próprias mãos?”. “Mas as vacas vão
continuar soltas”. Voltemos para casa
e sentemo-nos. Não nos parecia certo
deixar passar aquela situação como
se nada fosse. Então, decidimos ir ter

com ele, não com uma atitude
ameaçadora, mas para conversar.
Explicamos ao nosso vizinho o que
tinha acontecido e pedimos para que
ele prestasse mais atenção às suas
vacas. O nosso vizinho ficou sem
palavras. Ele pediu perdão várias
vezes. Desde então, passamos a nos
cumprimentar, e posso dizer que nos
tornamos amigos. Fazia meses desde
a última vez que tínhamos nos falado!
A minha casa foi preenchida com uma
nova alegria.
Fonte: Via Sacra CNBB “Ele vai à frente”

Tráfico Humano
Por Márcio Padilha
Estamos em pleno século 21 e
infelizmente ainda há escravidão. O
tráfico humano que levam pessoas
para diversos lugares, longe de sua
terra natal. Muitas destas enganadas
com promessas de ganhar dinheiro
(Bom Salário, regalias,...), muitas
vezes a pessoa é enganada por
aqueles que parecem próximos
inclusive até com grau de parentesco.
Podemos citar aqui uma passagem
bíblica que converge a isto, como foi o
caso de José (Gn 37,12-36).
Onde fica o Amor ao próximo?

Muitas pessoas só visam lucrar e
acabam, por ganância, destruindo
famílias, levando ao sofrimento a
pessoa levada e sua família que ficou.
Jesus também passou por isso.
Alguns podem se perguntar! Como?
Ele Também foi vendido por Judas.
(Mt 26,14-16), Jesus também teve
que fazer trabalho forçado (Jo 19,1617), mas logo à frente aconteceu algo
que mudo tudo para todos nós,
através da sua subida ao calvário,
com a crucificação e morte, e
vencendo a morte Jesus ressuscitou,
libertando-nos do pecado.

Uma Vida Singular
Por Lucia Cega
Nasceu numa obscura aldeia, filho
de uma camponesa. Cresceu em
outra simples aldeia, onde trabalhou
como carpinteiro até os 30 anos.
Nunca escreveu um livro. Nunca
freqüentou uma universidade, nem
um seminário.
Nunca fez alguma coisa que
pudesse aparentar grandeza.
Suas credenciais eram sua própria
personalidade. Nunca desfrutou de
ampla popularidade, nem foi
carregado em triunfo.
Foi somente quando tinha 33 anos
que o ímpeto da opinião pública se
voltou contra ele.
Seus amigos o abandonaram. Foi
traído e levado à presença de seus

inimigos, passando pela farsa de um
julgamento simulado.
Foi pendurado na madeira entre
dois ladrões.
Enquanto morria, seus executores
lançaram sortes sobre sua túnica.
Hoje ele é a figura central da raça
humana, líder do cristianismo.
To d o s o s e x é r c i t o s q u e j á
desfilaram por este mundo, todas as
frotas que já singraram os mares,
todos os parlamentos que já se
reuniram, todos os monarcas que já
reinaram... Todos juntos não
influíram tão poderosamente na vida
da humanidade neste planeta como
fez esta vida singular.

dos outros temos de lavar os pés uns
dos outros.
- Mas eu gosto do senhor e nunca lavei
o seu pé. Nem o da mamãe. Mas ela lava
os meus e eu acho que é quando menos
gosta de mim, pois enxuga meus
dedinhos com muita força.
- Lavar os pés também é um exemplo,
mas há outras maneiras de mostrar que
queremos servir e respeitar o próximo.

Sexta-feira Santa, a família participa
da cerimônia litúrgica das 15 horas e na
volta para casa o diálogo continua:
- Papai, por que Jesus estava dentro
do caixão.
- Porque ele morreu meu filho.
- Mas morreu de verdade?
- Morreu de verdade, mas depois
ressuscitou.
- O que é ressuscitar?
- É uma pessoa morta volta a viver.
- Igual naquele filme...
- Filhinho, cinema é uma coisa, religião
é outra.
Sábado Santo. À noite a família

participa da celebração da Páscoa.
- Papai, por que o padre benzeu a
fogueira?
- Porque o fogo é símbolo de luz, que
aquece e nos ilumina.
- E por que ele benzeu a água também.
- Á água é símbolo de vida nova,
renascimento.
- E por que a Igreja ficou no escuro?
- Porque estávamos recordando a
morte de Jesus. Depois as luzes se
acenderam porque ele ressuscitou.
- Foi hoje que ele ressuscitou?
- Sim.
- Mas não foi ontem que ele morreu?
- Foi.
- Mas não foi no terceiro dia que ele
ressuscitou? Ontem foi sexta e se hoje é
sábado...
- Ele ressuscitou no domingo de
Páscoa, mas celebramos na véspera.
- Domingo de Páscoa é dia da
ressurreição de Jesus?
- Sim meu filho, foi num domingo que
ele ressuscitou.
- Papai, porque tem chocolate no dia
que Jesus ressuscitou?
- Hum... Bem... Chocolate tem todo
dia.
- Papai, coelho bota ovo?
- Claro que não, quem bota ovo é
galinha.
- Então por que tem ovo de páscoa?
- Essa é outra história.
- Papai, quando Jesus ressuscitou ele
foi para onde?
- Para junto do Pai.
- E quem é o pai dele?
- O pai dele é Deus.
- Mas Jesus não é Deus?
- MARISTELA!!!!!! Você precisa
matricular este menino na catequese
com urgência!!!!!!

Fotos: Retiro do Crisma 2014

FELIZ PÁSCOA!!!

Hugo Pelegrini
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Avisos

Expresso de Santo Antônio

Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados,
À semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn 1,27)
Na cruz de Cristo, foram todos resgatados
Pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Gl 5,1)

Ele não está aqui, Ele ressucitou. (Lc 24,6)

Há tanta gente que, ao buscar nova alvorada,
Sai pela estrada a procurar libertação;
Mas como é triste ver, ao fim da caminhada,
Que foi levada a trabalhar na escravidão!

Cristo Ressucitou

E quantos chegam a perder a dignidade,
Sua cidade, a família, o seu valor.
Falta justiça, falta mais fraternidade
Pra libertá-los para a vida e para o amor!

NOVOS HORÁRIOS DE MISSA:
Comunidade Menino Jesus de Praga:
Toda quarta-feira às 19:30 h
(Menos na 5ª quarta-feira)
Comunidade São Sebastião :
Toda 1ª quinta-feira do mês às 19:30 h
Capela Nossa Senhora do Carmo:
Toda 4ª quinta-feira do mês às 19:30 h

Que abracemos a certeza da esperança, (Cf. Hb 6,11)
Que já nos lança, nessa marcha em comunhão.
Pra novo céu e nova terra da aliança, (Cf. Ap 21,1)
De liberdade e vida plena para o irmão… (Cf. Jo 10,10)

É para a liberdade que Cristo nos libertou!
(Gl 5,1)

Quaresma Tempo de Penitência e Reconciliação
Por Márcio Padilha
É um tempo para nós buscarmos o
perdão de Deus, fazer uma ‘faxina’
em nosso coração.
“Não só buscar o perdão de Deus,
mas também perdoar as pessoas
que muitas vezes nos machucaram e
nos ofenderam” Mateus 05, 23-25.
Perdoar é um ato de amor e livrase de um peso que muitas vezes
carregamos em nosso coração
(quando não perdoamos). O Perdão
também liberta a pessoa, e quando
perdoamos alguém, passamos a
rezar por essa pessoa.

Assim Deus também vai agir no
coração dela, e ela também vai
querer experimentar o amor de
Deus em sua própria vida.
Em Lucas 17, 03-04 Jesus fala do
perdão; em João 08, 01-11
aprende a perdoar. Jesus nos
perdoa e nos ensina a perdoar.
Pode-se dizer que o
confessionário é o único tribunal do
mundo onde se assume seus erros
(pecados) e sai livre (perdoado), já
nos tribunais da lei dos homens,
quando se assume os erros, sai de
lá condenado...
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Na noite da Vigília Pascal, vemos
que no começo da cerimônia reina
no templo uma escuridão total, é a
imagem das trevas em que a
humanidade jaz sem Cristo, sem a
revelação de Deus. Pouco depois, o
celebrante proclamará a
comovedora e feliz notícia: Eis a luz
de Cristo! Durante três vezes, na
terceira por sinal, todas as luzes da
Igreja se acendem: é a luz que
vence as trevas, a liberdade que
vence a escravidão, a vida que
vence a morte. Da chama do círio
pascal, que simboliza Cristo, todos
os fiéis recebem dessa luz, a única
fonte de luz capaz de nos fazer feliz,
e o templo fica iluminado. É esta a
luz que faz a diferença em nossas
vidas, é esta luz que resplandece o
brilho do Senhor em nossas vidas, é
a luz que anuncia que a Igreja está
viva, porque o Ressuscitado está
vivo N'Ela e continua fazendo
maravilhas acontecerem.
Eu vos anuncio uma grande
alegria: Cristo Ressuscitou,
Aleluia! Diga a Pedro e aos
discípulos que eu ressuscitei, que
não fiquem tristes e nem tenham
medo. “Diga à Igreja. Não chore
mais, venceu o leão da tribo de
Judá!” (Ap. 5,5).
“No primeiro dia da semana, bem
de madrugada, as mulheres foram
ao túmulo de Jesus... Mas ao entrar,
não encontraram o corpo do Senhor
Jesus... Por que estais procurando
entre os mortos aquele que está
vivo? Ele não está aqui.
Ressuscitou!... « Procurais Jesus, o
Crucificado. Não está aqui:
ressuscitou » (Mc 16, 6).
Então as mulheres se lembraram
das palavras de Jesus. Voltaram do
túmulo e anunciaram aos onze e a
todos os outros (Lc 24,1-12). As
mulheres falavam ao mesmo tempo
e estavam tão assustadas,
emocionadas que os apóstolos
tiveram, talvez, de lhes dizer que se
acalmassem e dissessem
claramente do que se tratava. Tudo
que se podia entender de sua
gritaria eram aclamações

desconexas, acompanhadas de
gestos: Vazio, vazio: o sepulcro está
vazio! Anjos, anjos: vimos anjos!
Vivo, vivo: o mestre está vivo.
Tudo isso não é uma ampliação
retórica de minha parte: antes é um
pálido reflexo do que, de fato,
aconteceu. A notícia era grande
demais para que os meios humanos
disponíveis a pudessem conter.
No momento decisivo, quando
Jesus foi preso e justiçado, os
discípulos não nutriam nenhuma
expectativa de uma ressurreição.
Eles fugiram e deram por terminado

o caso de Jesus. Deve, pois, ter
acontecido alguma coisa que, em
pouco tempo, não só provocou a
mudança radical em seu espírito,
mas os levou também a uma
atividade totalmente nova.
Que é que aconteceu? Que coisa
determinou tanta mudança na vida
desses homens, que agora
testemunham a fé em público,
fundam Igrejas em nome de Jesus e
deixam com a maior tranqüilidade
que os aprisionem, flagelem e
matem por Ele? Eles mesmos nos
dão a resposta em coro: Ele
ressuscitou!
São Paulo diz: “Ele apareceu
também a mim!” (1 Cor 15,8);

Quando se sentou à mesa com eles,
tomou o pão, abençoou, partiu-o e
lhes distribuía. Nisso os olhos dos
discípulos se abriram e eles
reconheceram Jesus (Lc 24,30-31);
Então Jesus disse: Maria! Ela
voltou-se e exclamou em hebraico:
Raboni... Então Maria Madalena foi
anunciar aos discípulos: Eu vi o
Senhor! (Jo 20, 16.18).
Aqui está o núcleo da fé. Apareceu
(em grego: ophthe) no sentido de
mostrou-se. Deste termo pode
apenas deduzir que as testemunhas
estão convencidas da identidade
entre o crucificado que deixaram no
Gólgota, e o que, em seguida,
a p a r e c e u . Tr a t a - s e d e u m a
experiência fortíssima,
concretíssima, da qual “não
podemos não falar” (At 4,20).
Quem a fez está certo de se ter
encontrado pessoalmente com Ele,
Jesus de Nazaré, e não com um
fantasma.
A Ressurreição do Senhor é uma
realidade central da nossa fé
católica, e como tal foi pregada
desde os começos do cristianismo.
A importância deste milagre é tão
grande que os Apóstolos são, antes
de mais nada, testemunhas da
Ressurreição de Jesus. Este é o
núcleo de toda a sua pregação, e
isto é o que, depois de vinte
séculos, nós anunciamos ao
mundo: Cristo vive!
Santo Agostinho nos exorta:
“pudéssemos uma vez também nós
sentir o calafrio da ressurreição!
Pudesse deixar-nos sem palavra e
inundar-nos, de amor e temor,
fazendo-nos arder e estremecer ao
mesmo tempo”.
Que Cristo tenha morrido, todos
acreditam, até os pagãos; que
tenha ressuscitado, só os cristãos o
crêem, portanto “a fé dos cristãos é
a ressurreição de Cristo” (Santo
Agostinho).
A todos vocês queridos irmãos
(as), aos seus familiares, aproveito
pra lhes desejar uma Feliz e Santa
Páscoa!
Pe. Tarlei Navarro
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