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Uma Páscoa cheia de luz
Páscoa é renascimento, é passagem,
É mudança e transformação,
É ser de novo um mesmo ser
Que recomeça pela própria libertação.
Fica para trás uma vida cheia de poeira
E começa agora um novo caminhar
Cheio de luz, de fortalecimento,
Esperanças renovadas.
Um arco-íris rasga o céu e parece
Balbuciar que Jesus ressurgiu para nos
Provar que o amor incondicional existe,
Assim como a vida eterna.

Feliz Páscoa!

E

Feliz Páscoa!

sta é uma época em que todos devemos lembrar
de coisas tão importantes como a amizade, a
bondade e a fraternidade, a PARTILHA. Partilha
como a família ou os amigos merecem ser lembrados em
todos os momentos.
É fundamental relembrar que a Páscoa é mais do que a
fé na palavra de Deus e na ressurreição de Jesus. Celebre
a felicidade, o carinho e a humildade
em todos os momentos desta linda
Páscoa.
Entramos na Semana Santa, tempo
em que celebramos a paixão, morte e
ressurreição de Jesus. Ao reviver os
passos de Cristo da morte para a vida,
da treva para a luz, somos igualmente convidados a uma transformação
profunda. É como um processo de
evolução pessoal, do qual sairemos
melhores do que entramos.
São João Paulo II nos recorda a força transformadora
da Páscoa:
“A fé garante-nos que essa passagem de Cristo ao Pai, ou
seja, a Sua Páscoa, não é um acontecimento que diga respeito só a Ele; também nós somos chamados a tomar parte
nela: a Sua Páscoa é a nossa Páscoa” (Carta da Quinta-feira
Santa de 1999)
Vamos ver alguns passos para deixar a alegria da Páscoa
invadir nossos corações?
Criou-se toda uma tradição ao redor da páscoa o almoço em família, a troca de ovos de chocolate e a entrega das
lembrancinhas temáticas são gestos frequentes desta data
mas, o que não deve ser esquecido é que a páscoa vai muito além, das confraternizações, ela possuí um significado
lindíssimo principalmente para os que temos uma vida
religiosa, afinal de contas ela representa a ressurreição de
Cristo após ser crucificado em nossa vida!
E para dar mais ênfase a esta data, é bom enviar uma
mensagem de páscoa neste 2022 para seus amigos e familiares nesta Semana da reflexão? Até porque está é uma
data que simboliza paz, fraternidade, amor e renovação,
solidariedade com o próximo. Sim você for uma pessoa
que não leva muito jeito com as palavras, enviar uma mensagem ou um gesto de amor; pode ser uma ótima dica, já
que através dela será possível expressar muita coisa.
A CNBB todos os anos no tempo da Quaresma, período
de 40 dias que antecede a Páscoa, nos convida por meio
da Campanha da Fraternidade, ainda neste ano 2022 tem
com o tema: “Fraternidade e Educação”. A Mensagem de
Francisco para a Igreja no Brasil e todos os fiéis brasileiros.
Para a ocasião o Papa Francisco enviou aos fiéis brasileiros uma mensagem para o início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade 2022.
Eis o texto integral:
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Ao iniciarmos a caminhada quaresmal de conversão
rumo à celebração do Mistério Pascal de Cristo, nos dispomos a ouvir o chamado de Deus que deseja conduzir-nos,
através das práticas penitenciais do jejum, da esmola e da
oração, ao encontro pessoal e renovador com o Ressuscitado, em quem temos a verdadeira vida e do qual devemos
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ser fiéis testemunhas.
Para auxiliar os fiéis nesse percurso de encontro, a Igreja no Brasil propõe à reflexão de todos, na Campanha da
Fraternidade deste ano, o importante tema da relação entre “Fraternidade e Educação”, fundamental para a valorização do ser humano em sua integralidade, evitando a
“cultura do descarte” – que coloca os mais vulneráveis à
margem da sociedade – e despertando-o para a importância do cuidado da criação.
Efetivamente, ao olhar para a sociedade hodierna, percebe-se de maneira muito clara a urgência em adotar
ações transformadoras no âmbito
educativo a fim de que tenhamos uma
educação promotora da fraternidade
universal e do humanismo integral,
como recordado no convite para um
Pacto Educativo Global: “Nunca,
como agora, houve necessidade de
unir esforços numa ampla aliança educativa para formar
pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma
humanidade mais fraterna” (Mensagem, 12/09/19).
Ao mesmo tempo que se reconhece e valoriza a responsabilidade dos governos na tarefa de auxiliar as famílias
na educação dos filhos, garantindo a todos o acesso à escola, deve-se igualmente reconhecer e valorizar a importante missão da Igreja no âmbito educativo: “As religiões
sempre tiveram uma relação estreita com a educação,
acompanhando as atividades religiosas com as educativas,
escolares e acadêmicas. Como no passado, também hoje
queremos, com a sabedoria e a humanidade das nossas
tradições religiosas, ser estímulo para uma renovada ação
educativa que possa fazer crescer no mundo a fraternidade
universal” (Discurso, 5/10/21).
Desejo de todo o coração que a escolha do tema “Fraternidade e Educação” torne-se causa de grande esperança
em cada comunidade eclesial e de efetiva renovação nas
escolas e universidades católicas, a fim de que, tendo como
modelo de seu projeto pedagógico a Cristo, transmitam a
sabedoria educando com amor, tornando-se assim modelos desta formação integral para as demais instituições
educativas.
Desejo igualmente, queridos irmãos e irmãs, que o itinerário quaresmal, iluminado pela reflexão proposta, seja
ocasião de verdadeira conversão e que as sementes lançadas ao longo deste caminho encontrem nos corações dos
fiéis a boa terra onde possam frutificar em ações concretas
a favor de uma educação integral e de qualidade.
Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora
Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes
que auxiliem as iniciativas nascidas a partir da Campanha
da Fraternidade, concedo de bom grado a todos os filhos e
filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham por uma educação mais fraterna, a
Bênção Apostólica, pedindo que continuem a rezar por
mim.
Roma, São João de Latrão, 10 de janeiro de 2022
Feliz Páscoa!
Padre Fernando Noriega, MSA - Padre Jorge Mendiola, MSA
Ir. Rodrigo Almeida - Padre Adilson Vieira
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Quaresma e Semana Santa

A

quaresma começa todos os anos na Quarta-feira de
cinzas, com a Imposição das Cinzas e Abertura da
Campanha da Fraternidade. Dois atos simples, mas
de grandes significados. Será quarenta dias que a
Igreja nos propõe, como um grande retiro espiritual, a trilhar no
caminho da conversão, buscando pelas observâncias quaresmais
da penitência, jejum e oração alcançar juntamente com Cristo
sofredor a redenção dos nossos pecados.
A imposição das cinzas no lembra que somos pó e ao pó voltaremos. Não como um ato mágico, ou sacramental, mas que traz
diante dos olhos a nossa insignificância e nossa
limitação miserável. Que somente em Deus temos a nossa plena realização.
A Campanha da Fraternidade é um caminho
prático da Igreja no Brasil que nos ajuda em diversas áreas a trilhar aquilo que a própria quaresma no lembra: a Caridade! Essa caridade de
forma real e concreta, não somente teórica.
A CF também deve ser vivenciada durante ao longo do ano,
de forma clara e segura. E esse ano de 2022 o Texto-Base da CF
nos convida, por meio do tema e do lema escolhidos – “Fraternidade e Educação”; “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr
31,26) -, a refletir sobre a indispensável relação entre fraternidade e educação, nos recordando que educar não é um ato isolado,
mas, sim, o encontro no qual todos são educadores e educandos.
Este texto da CF nos inspira na missão educacional de cada pessoa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade.
A Quaresma é sempre cinco semanas intensas voltadas para
a oração profunda e arrependimentos dos pecados, culminando na Semana Santa, ou seja, a Semana das semanas. Durante
as cinco semanas a liturgia quaresmal nos convida, a partir dos
Evangelhos, a mergulhar num tempo forte e de preparação, para
juntamente, com Cristo Jesus, entrar triunfante em Jerusalém,
no Domingo de Ramos.

Jesus tomando a firme decisão vai para Jerusalém e lá entra
montado num jumentinho, sendo aclamado pelo povo, que com
ramos nas mãos o louva: “Hosana, o Filho de Davi”! Esse mesmo
povo, incitado pelos Doutores da Lei e pelos Fariseus, depois de
uma semana vão dizer: “Crucifica-o, crucifica-o”!
No período quaresmal a Igreja nos convida a refletirmos sobre
as Tentações de Cristo no primeiro domingo, sobre a Transfiguração no segundo domingo, sobre a Figueira no terceiro domingo, sobre o Filho Pródigo no quarto domingo e sobre a Mulher
adúltera no quinto domingo, encerrando assim esse ciclo quaresmal e iniciando a Semana Santa com a celebração da Paixão
do Senhor e Benção dos Ramos.
Chegando ao ponto alto da vida de todos os
cristãos, a Semana Santa deve ser vivida com
eficácia e muito carinho, pois é a Semana das
semanas, a mais importante da vida de todos
os cristãos. Na Semana Santa celebramos o
Tríduo Pascal: Quinta feira Santa, Sexta feira
Santa e o Sábado Santo, ou Vigília Pascal para
ser mais liturgicamente correto.
O Tríduo Pascal é uma única celebração dividida em três momentos específicos: Quinta feira Santa com o Lava - pés e a Instituição da Eucaristia, a Sexta feira Santa com a celebração da
Paixão e Morte do Nosso Senhor e no Sábado Santo a grande
Vigília Pascal na expectativa da Ressurreição do Senhor.
De uma forma breve, elencamos os passos que estamos dando,
juntamente com Jesus em direção a Sua Paixão, Morte e Ressurreição. Todo cristão deve tomar sua cruz e seguir a Jesus. Só
assim, alcançaremos nossa Salvação, mediante Aquele que se entregou por nós para morrer crucificado e ressuscitar depois de
três dias.
Que tenhamos uma Santa Quaresma e vivenciemos nossa fé
no Cristo Ressuscitado!
Maria, Mãe da Igreja! Rogai por nós!
Padre Adilson Vieira - MSA

