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As surpresas Domingo de Ramos 
Era domingo de Páscoa e as mulheres 

foram ao túmulo do Senhor para colocar 
mais perfumes e com saudade do Mes-
tre acalmar o coração entristecido por 
sua morte. Mas um anjo as surpreende e 
lhes dá a maior e melhor notícia de 
todos os tempos:- “Ele não está aqui! 
Ressuscitou! Ide contar aos discípulos e 
a Pedro”! E as mulheres, movidas a ale-
gria, foram aos discípulos e lhes disse-
ram tudo conforme o anjo lhes instruíra. 

Ouvimos também o anúncio do anjo, 
o mesmo que ressoou no coração das 
mulheres na madrugada da ressurrei-
ção; da mesma forma somos feitos após-
tolos, enviados a proclamar a alegria, a 
surpresa boa de Deus que ressuscita 
Jesus e entusiasmar os irmãos que 
podem ter se desanimado ao longo do 
tempo. A morte foi vencida por Cristo 
que ressuscita e nos dá o seu Espírito de 
vida nova; a morte que enchia as pesso-
as de medo, já não tem poder sobre nós. 
Entretanto, não basta só saber disso 
tudo, dessa verdade que envolve nossa 
vida; é preciso vencer todas as manifes-
tações de morte que ainda estão pre-
sentes em nosso mundo. Assim, se a 
morte não nos domina mais, não preci-
samos temer o mal e nem as suas inves-
tidas como a mentira, a fofoca, as intri-
gas, as chantagens emocionais, ciúme e 
inveja que são sentimentos próprios de 
quem ainda não se deu conta da feição 
de morte que tais sentimentos causam 
ou se acostumaram a eles...

Anunciar a Ressurreição de Cristo é 
também nos deixar iluminar pela sua 
Luz que destrói toda treva e escuridão, 
que desmascara as mentiras e as artima-
nhas dos que praticam violência e cor-
rupção subtraindo a vida dos mais sim-
ples, pequenos e pobres. É agora o 
momento de incentivar nossos leigos e 

leigas para que em nossas comunidades 
e na sociedade façam refletir a Luz 
potente do Senhor que vence a escuri-
dão do mal e não nos deseja associados 
a nenhum tipo de quadrilha que mente 
e engana, explora e humilha os seme-
lhantes.

Movidos pelo Espírito do Cristo Res-
suscitado temos a responsabilidade de 
desmontar as minas de violência gera-
das por notícias falsas, mentiras deslava-
das que deixam um ar de insegurança e 
de desconfiança entre as pessoas. É pre-
ciso renovar diariamente o nosso amor à 
Verdade, pois somente os que “são da 
verdade” é que conhecem e sabem 
escutar a voz do Ressuscitado. É urgente 
proclamar a alegria da ressurreição e 
transformar o mundo num imenso e 
belo jardim.

Contudo, como já afirmou o Papa 
Francisco, “há pessoas que vivem uma 
quaresma sem páscoa”, essas insistem 
em não ressuscitar, continuam no desâ-
nimo da morte, do comodismo, da para-
lisia doente de quem não enxerga o 
amor que faz nossa vida ser diferente a 
cada dia.

“Se ressuscitamos com Cristo”, nossa 
vida precisa mostrar urgentemente que 
em nós a vida, o amor, a alegria e a espe-
rança enfrentam as dificuldades, agres-
sões, abraçam a cruz, nos levam a res-
ponder ao mal com o bem. O amor é o 
único remédio contra as manifestações 
de violência e da morte. Deixemos arder 
o coração com o amor de Cristo que nos 
fortalece na caridade para vivermos a 
unidade e construirmos a sociedade de 
justiça e fraternidade.

                  Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI 

Com amor e muita devoção, a Celebração do Domingo de Ramos, 
reuniu os fiéis no dia 25/03/2018, relembrando a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém, onde inicialmente ocorreu a benção dos ramos 
e após a procissão até a Igreja Matriz, acolhendo a Jesus Cristo como 
Rei humilde e servidor, deixa claro que só a partir de sua humildade 
e morte na cruz alcançamos o perdão dos nossos pecados.  Acolher 
a Cruz de Jesus significa denunciar tudo aquilo que gera ódio, vio-
lência, divisões, ideologias, significa aprender com Jesus entregar a 
vida por amor.

                                                                                   Marcos e Mariluce

Terço dos Homens

A primeira saudação a Maria foi feita pelo anjo Gabriel quando Ele 
anunciou que Ela seria a Mãe do Salvador “alegre-se cheia de graça! 
O senhor está com você”( Lc 1,28). A segunda saudação foi quando 
Maria entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Quando Isabel ou-
viu a saudação de Maria, a criança se agitou no Seu ventre, e Isabel 
ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: “você 
é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! Como 
posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que 
a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria 
no meu ventre. Bem aventurada aquela que acreditou, porque vai 
acontecer o que o Senhor lhe prometeu”( Lc 1,40-45).

Na Segunda-feira Santa, o Terço dos Homens juntamente com o Pe. 
João Paulo, Pe. Sebastão, Legião de Maria, Irmandade da Imaculada 
Conceição e Marianos, meditaram os Mistérios Dolorosos na Igreja 
com a presença de muitos fiéis. Convidamos a todos, todas as segun-
das-feiras o Terço dos Homens é rezado na Igreja Matriz as 19h30. 

                                                                                 Dirceu de Cássio Frizo
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Batizados  31/03

Agatha  Chrispin Fantini

Arthur Crochichi Contessoto

Heloísa Bovi de Oliveira

João Heitor Lanzi Lopes 

Nossos irmãos mais novos

Jesus pediu à Santa Faustina, religiosa polonesa, a missão de pro-
clamar ao mundo a mensagem da Sua Misericórdia. Jesus pediu à 
Santa Faustina a Festa em honra à Divina Misericórdia e que esta 
fosse celebrada no 2º domingo da Páscoa, festa Divina Misericórdia.

Jesus fez revelações extraordinárias a esta religiosa polonesa. Nos-
so Senhor assim se expressou: “as almas se perdem, apesar da Minha 
amarga Paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a 
Festa da Minha Misericórdia...”(Diário, 965). “Essa festa saiu do mais 
íntimo da Minha Misericórdia e está aprovada nas profundezas da 
Minha compaixão”. (Diário, 420). 

O Senhor promete graças abundantes. Deseja com essa Festa al-
cançar sobretudo aqueles que estão mergulhados no pecado.

“Toda alma que crê e confia na Minha Misericórdia irá alcançá-la. 
”(Diário, 420).

Jesus deseja que os corações se abram à confiança na sua infinita 
bondade, sendo para isso, auxiliados pela pregação do Sacerdote e 
pela imagem da Misericórdia Divina: “Nesse dia, os sacerdotes de-
vem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. ” 
(Diário, 570).

Apostolado da Oração – Festa da Divina Misericórdia
Para que as graças possam produzir frutos em nossas vidas é ne-

cessário o nosso sincero arrependimento dos pecados, a confissão 
sacramental, participar da Festa no 2º Domingo da Páscoa, receben-
do com todo amor e devoção, a Comunhão Eucarística. No cotidiano 
da vida venerar a imagem de Jesus Misericordioso; implorar a Mise-
ricórdia Divina para o mundo; divulgar com ardor a mensagem de 
Jesus misericordioso e praticar obras de misericórdia em favor do 
próximo.

Somos convidados a agradecer ao Senhor por Sua bondade para 
conosco. São Joao Paulo II no Regina Caeli do Domingo da Miseri-
córdia de 1995: “toda a oitava da Pascoa é como um único dia”, mas 
o domingo da oitava é compreendido como um dia de “ação de gra-
ças pela bondade que Deus mostrou ao homem em todo o mistério 
pascal”.

Em seu último texto, para o final da celebração do Domingo da 
Misericórdia, São João Paulo II: “A humanidade, que por vezes parece 
estar perdida é dominada pelo poder do mal, do egoísmo e do medo, 
o Senhor ressuscitado oferece como dom Seu amor que perdoa, re-
concilia e volta a abrir o espirito à esperança”. 

Avisos:

•Reunião do Apostolado da Oração – 1ª sexta-feira do mês às 13h30 na 
Igreja Matriz: 8º Dia da Novena da Divina Misericórdia 

•Oração das mil Misericórdias dia 19/04 – 5ª F às 15h00

10/03

Mário Augusto de Souza Teixeira e 

Regiane de Sousa Ribeiro

 

Casamentos
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Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, mem-
bros de Cristo, participantes da Igreja e defensores da fé católica.

Ao levarmos os ramos sagrados para nossas casas, após a Missa, reafirmamos 
que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta ár-
dua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à 
Ressurreição. Com muita alegria presenciamos a participação alegre e atenta das 
crianças de nossa catequese neste início da Semana Santa. 

“Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas”
                                                                                                                                           Geneci

Via Sacra da Cruz

Todo ano a Catequese se compromete com essa devoção secular, que nos 
faz relembrar os sofrimentos de Maria junto a seu filho Jesus.

As catequistas Madu e Geneci, ensaiaram alguns catequizandos seus que 
encenaram as “7 Dores de Maria”.

Parabéns às catequistas pela dedicação.

                                                                                                                                               

As Dores de Maria

Domingo de Ramos

Iniciamos a Semana Santa, antecipando a Via Sacra da Catequese no dia 23 de 
março.

Participaram as catequistas com seus catequizandos e familiares, relembrando 
os passos de Jesus até a morte na Cruz.

NOTÍCIAS DA CATEQUESE

Pe. Sebastião celebrou com as crianças  da Catequese o Lava pés, foram escolhi-
dos 12 catequizandos para que o Pe. Sebastião lavasse e beijasse seus pés. Gesto 
de humildade e de serviço que Jesus Cristo nos deixou.

Exemplo dado por Jesus, para que façamos o mesmo com nossos irmãos. Que 
sejamos pessoas semeadoras da paz.

Lava pés com as crianças

Catequistas e Catequizandos vivenciaram a Campanha da Fraternidade com o 
tema: “Fraternidade e superação da violência” e o lema: “Vós sois todos irmãos”.

Valorizamos e exaltamos a paz que deve ser responsabilidade de cada um de 
nós. As crianças fizeram mensagens de como devemos viver a união, a igualdade 
e o amor, colocaram em um painel com as pombas da paz.

Queremos ver a humanidade como uma grande família, onde todos cuidam de 
todos. Somos todos irmãos.

Vivamos a paz!!!                                                                                                              Inês 

Hora Santa 
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ESPAÇO   CRIANÇA

ABRIL,

CRISTO É NOSSA PÁSCOA!!  

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Enfeite o cordeiro com algodão
e uma bela pintura!

Pinte o quadro que mostra quando 
Jesus morreu

Pinte o quadro que mostra quando 
Jesus ressuscitou

Judas traiu seu amigo Jesus 
entregando-o aos soldados!

Descubra quantas moedas ele 
recebeu encontrando o 
caminho até o dinheiro.

15    Maria Clara Oliveira Vitizin
19    Manuela Sigrist Caveanha
23    Eloá Bruno de Campos
24    Pedro Henrique de Moares Duarte
25    Giovanna Gabriele dos Santos 
30    Pedro Henrique Ramos 
        Eugênio de Oliveira

02    Homero Mário de Oliveira Lima Neto
06    Maria Eduarda Bovi de Oliveira
07    Yasmim Carolayne da Silva Caetano
09    João Pedro Chabregas Rubim
12    Vitor Luiz M. Ferreira 
13    Shirley Hildebrand de Araújo (Catequista)



encontre as sete diferenças

JESUS é 
nossa 

Páscoa!!

JESUS é 
nossa 

Páscoa!

INRI

O Gustavo desenhou a música que ele 
gosta da igreja, veja que lindo ficou:

Há uma luz lá na estrada, 
uma luz lá na montanha, 

uma luz no mar...
É Jesus que ilumina meu 

caminho, 
é Jesus a me guiar!

Desenhe uma música da missa,
que você gosta e 

entregue para sua catequista!!

Gustavo Brentegani

Agora pinte a cena!!! 
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Tríduo Pascal

Quinta-feira Santa.-
É o dia em que se celebra a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial. 

Também neste dia se repete o grande gesto de serviço e amor de Jesus com seus 
discípulos, o Lava-Pés.

Na homília desta Missa, padre João Paulo disse que: “iniciando a celebração 
da Páscoa do Senhor, Oração e Eucaristia são a força de todo cristão. A Eucaristia 
ensina para nós o amor que não tem limites. Tendo amado os seus, amou os até 
o fim. Amar é doar a vida. Amar os amigos é natural. Se não nos dispomos a amar 
os inimigos é porque ainda não amamos. O gesto do Lava-pés é o grande desafio 
hoje, não se supera a violência se não nos dispomos a lavar os pés de nossos 
irmãos. A Eucaristia é este amor que não cobra, que não reclama. Aproveitemos 
este tempo e repartamos com os outros a felicidade de amar.”

 Faz-se a transladação do Santíssimo para a Capela da Reposição, para ado-
ração. O Santíssimo não é transladado em ostensório como na festa de Corpus 
Christi, mas em uma âmbula fechada. Portanto, não se trata de deixar o Santíssi-
mo exposto, mas velado até ser reposto. Esta é uma celebração que termina no 
silêncio representando o gesto de como devemos atravessar estes dias.

O tríduo pascal tem início na noite da quinta-feira com a Ceia do Senhor e se encerra com a Vigília Pascal, no sábado a 
noite, véspera do Domingo da Ressurreição.

Sexta-feira Santa.-
A sexta-feira santa é o único dia do ano em que a Igreja não celebra missas e 

nenhum Sacramento. Assim, no dia em que o sacrifício de Jesus Cristo está mais 
central do que nunca, a liturgia não celebra o sacrifício da Missa, mas uma evoca-
ção de sua morte cruel e violenta.  É o dia da Paixão do Senhor.

Padre João Paulo, na homilia “Jesus, o servo de Javé carrega sobre si o peso dos 
pecados. O texto da Paixão surpreende a todos: a quem procurais? Hoje também 
podemos nos perguntar: a quem procuramos? Temos muitas respostas sobre 
quem é Jesus em nossa vida, mas são nossas atitudes que vão demonstrar esta 
verdade. Se buscamos um Jesus glorioso, não o encontraremos sem a cruz, por-
que Ele mesmo disse: quem quiser me seguir renuncie a sim mesmo e tome a sua 
cruz. Quem é de Cristo escuta a verdade e testemunha esta verdade, anunciando 
a sua Palavra. A Palavra que conclui a nossa vida é o Amor, porque estamos com 
Jesus.”

                                                                                                                                 

Sábado Santo.-
A vigília realizada nesta Noite Santa é a Mãe de todas as vigílias, nos tira da 

escuridão, nos arranca da escravidão, clareia a realidade para superação do mal e 
da violência. Nesta celebração acontece a benção do Fogo Novo,  Luz que ilumina 
a escuridão, pois Cristo ressuscitou.

Padre João Paulo disse nesta noite santa que “a noite da Páscoa é um convite 
para despertar em todos nós a Esperança. Muitas vezes não se supera a violência, 
porque nada se faz a não ser lamentar. Se não nos convertermos a Jesus o mundo 
não se transforma. Não nos acomodemos à morte, à violência, não fomos criados 
para isso, mas sim para a vida. Se nossa sociedade quer fraternidade é preciso que 
não se omita diante da violência. Vivamos o nosso Batismo e testemunhemos a 
Ressurreição. Ressuscitar para a vida, anunciando a vida nova do Ressuscitado, é 
isso que a Igreja propõe sair e anunciar Cristo Ressuscitado, fazendo nascer um 
mundo novo. ”

Esta noite esteve em festa, porque 4 crianças: Heloisa, Ágata, João Heitor e Ar-
thur receberam a graça da vida nova no Batismo.

DOMINGO DE PÁSCOA
Cristo Ressuscitou, Aleluia!
Celebrando este dia, Padre João Paulo disse que “Jesus nos convida cada vez 

mais a ser semelhantes a Ele. Este é o momento de observar as maravilhas que 
Deus faz em nossa vida. O Ressuscitado está presente, caminhando conosco. 
Lendo as Escrituras vemos o que Deus quer de nós. Ele sempre nos surpreen-
de e nos diz que está sempre no nosso meio. Os dois discípulos de Emaús, do 
Evangelho de hoje, somos todos nós. Ressuscitar é também ajudar a socieda-
de à nossa volta, sair da morte, voltar para Cristo. É o nosso empenho e atitude 
que vão transformar a realidade. Vivamos a nossa fé e deixemos o ressuscitado 
abrir nossos olhos, aquecer o nosso coração, tirar a nossa preguiça para viver 
a fé, mudar as miúdas coisas à nossa volta para nos ressuscitar. Aproveitemos 
hoje o Jesus que nos provoca  e não nos deixemos ao desânimo e voltemos 
para o Cristo que mantem em nós a chama da fé da esperança e da caridade.”

Uma gostosa e festiva confraternização aconteceu na praça após a Missa, 
momento este para desejar uns aos outros  uma FELIZ E SANTA PÁSCOA!

                                                                                                                                             Lurdinha
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No dia 14 de março, nós  das comuni-
dades Santa Isabel e São João Paulo II fi-
zemos a Via Sacra com início  na casa da 
Regina e do Nestor.

 Caminhada de fé conduzida pelo Padre 
João Paulo onde pudemos meditar o so-
frimento de Jesus e refletir sobre a Cam-
panha da Fraternidade e nos colocar em 
comunhão com tantos irmãos nossos que 
sofrem a ponto de perder a dignidade de 
filhos de Deus.

 A Via Sacra terminou na casa da Durva-
lina com a Santa Missa. 

Que este tempo de Quaresma traga em 
nós compreensão para criar um mundo 
tolerante e justo onde reine o amor e o 
perdão que nos aproxima de Deus e dos 
irmãos.

                                                     Sônia Godoy

Beata Pierina Morosini (Santa Maria 
Gorethi dos nossos tempos)

Pierina Morosini era a mais velha dos 
nove filhos de humildes camponeses 
da Diocese de Bérgamo, ao norte da Itá-
lia. Nasceu no dia 7 de janeiro de 1931. 
À medida que foi crescendo, sua boa 
mãe ensinou-lhe as principais verda-
des da Fé e incutiu-lhe o santo temor 
de Deus. Como a mãe recitasse com os 
filhos as orações da manhã e da noite, e 
os elementos do Catecismo, aos 4 anos 
Pierina já sabia  muitas orações, os Atos 
de Fé, Esperança, Caridade e Contrição, 
além dos Mandamentos e das Obras 
de Misericórdia. Assim preparada, fez a 
Primeira Comunhão e o Crisma com 7 
anos. Desde cedo mostrou aptidões para 
a vida religiosa, desejando ser missioná-
ria franciscana. Participava com alegria 
e entusiasmo nas atividades apostólicas 
da paróquia e  fez parte  da pia associa-
ção das Filhas de Maria e da Ordem Ter-
ceira Franciscana. Modesta, prudente, 
simples e, principalmente disciplinada. 
Renunciou, no entanto, prosseguir os 
estudos, para auxiliar o pai no sustento 
da numerosa família. A renúncia mais 
dolorosa, porém, consistiu em retardar a 
entrada para o convento, pois a invalidez 
do pai devido a um acidente obrigou-a 
a tornar-se o arrimo da família. Sonho 
que nunca realizou  sendo  apenas leiga. 
Aos 15 anos empregou-se numa fábrica 
de tecelagem e era muito estimada pe-
los superiores e respeitada pelos outros 
operários e  sempre amável no trabalho, 
sem contudo ceder nada em matéria 
de moral e de costumes. Aos 16 anos, 
com licença do confessor, fez voto de 
castidade e depois acrescentou os vo-
tos particulares de pobreza e obediên-
cia. Tendo que caminhar cerca de três 
horas diariamente para ir ao trabalho, 
Pierina preenchia este tempo rezando o 

Rosário. Uma parte do trajeto rezava-o 
com as companheiras de trabalho e o 
restante, sozinha. Uma vez que suas as 
companheiras a rezarem, embora algu-
mas tivessem respeito humano. “Aqui, 
no meio de todos dá vergonha!”, dizia 
uma. Mas ela: “Eu rezo aqui e não penso 
mais nisso”. “Riem de você, Pierina. O es-
pírito apostólico nela era inato. Enquan-
to trabalhava rodeada dos irmãozinhos 
e das outras crianças, contava para eles 
episódios do Evangelho e da vida dos 
Santos, ou rezava com eles em voz alta. 
Pierina falava muito pouco, mas o que 
dizia vinha sempre muito a propósito, de 
maneira simples e sem rebuscamentos. 
No dia 4 de abril de 1957, quinta-feira, 
Pierina saiu da fábrica onde trabalhava, 
em Cedrina, dirigindo-se a sua casa, em 
Albino, distante uma boa hora de cami-
nhada.  Chegando a um trecho mais des-
povoado da estrada, foi abordada por 
um jovem que de há muito pretendera, 
em vão, manter conversa com ela. Pieri-
na acelerou seus passos e rezou mais fer-
vorosamente. O rapaz, no entanto, a al-
cançou, passando a fazer-lhe propostas 
indecorosas em tom de ameaça. Pierina 
procurou correr, mas o rapaz segurou-a. 
Ela, porém, lutou valentemente contra 
aquele jovem lúbrico. Desvairado, o ra-
paz apanhou uma grande pedra e por 
oito vezes atingiu violentamente o seu 
crânio. Pierina ainda caminhou vinte 
passos, mas depois caiu por terra desfa-
lecida. Em sua casa todos a aguardavam 
com impaciência. Seu irmão, Santo, pres-
sentindo alguma tragédia, saiu à procu-
ra da irmã. Depois de muito a procurar, 
encontrou-a caída sob algumas árvores 
do caminho, a cabeça mergulhada numa 
poça de sangue, o rosário junto às mãos. 
Conduzida agonizante a um hospital 
de Bérgamo, veio a falecer 40 horas de-
pois do crime, no dia 6 de abril de 1957, 
primeiro sábado do mês. Em janeiro de 
1976, o bispo de Bérgamo, anunciou a 
abertura do processo de beatificação 
dessa nova mártir da pureza, morta aos 
vinte e cinco anos de idade. A fama do 
martírio, que correu por toda parte, foi 
finalmente confirmada pela Santa Sé em 
junho de 1987, depois de rigoroso pro-
cesso. Pierina foi beatificada pelo santo 
papa João Paulo II em 4 de outubro de 
1987, e é comemorada pela Santa Igre-
ja no dia 6 de abril. Neste ano dedicado 
ao leigo a vida da beata é uma homena-
gem a todos que servem nossa igreja.                                                                                                                                          
                        

                        Maria Angela Vedovello

Via Sacra

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Via Sacra nas Comunidades  João Paulo I e João XXIII 

Via Sacra na Praça Rui Barbosa

Via Sacra nas Comunidades  João Paulo II e Santa Isabel 

Neste tempo quaresmal , numa demonstração de amor e fé a Jesus, nosso Sal-
vador, os fiéis das comunidades do setor Frei Galvão,  reviveram na noite chuvosa 
de 21 de março , p. passado,  a  via  percorrida por Jesus até o calvário. Após 
percorrerem as  ruas do bairro  meditando as quinze estações   que contemplam 
os sofrimentos de Jesus, a via sacra culminou com a celebração da Santa missa, 
realizada na casa da Dona Olga Camassari.  Que o Senhor abençoe nosso querido 
Padre João Paulo que presidiu a Santa missa e sempre a frente, caminhou conos-
co rezando pelas ruas. Vivenciamos  horas Santas que nos uniram mais a Jesus 
e aos irmãos,  firmando-nos como comunidade  e preparando nossos corações 
para o grande banquete da Páscoa do Senhor.

 No dia 28/03/2018 foi realizada a Via Sacra da Paróquia Imaculada Conceição,  
na Praça  Rui Barbosa . Com muita devoção foi conduzida pelo Padre João Pau-
lo, onde em cada estação meditando e vivendo a Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, fomos também convidados por meio da Campanha da Fraternidade 2018, 
a refletir sobre os problemas da violência, nos despertando para o espírito comu-
nitário e voltando nossas orações para como superá-las. A paz e a superação da 
violência deve ser construída por cada um de nós.

                                                                                                                      Marcos e Mariluce 
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Tempo Pascal

Após o domingo de Páscoa a Igreja 
vive o Tempo Pascal; são sete semanas 
em que celebra a presença de Jesus 
Cristo Ressuscitado entre os Apóstolos, 
dando-lhes as suas últimas instruções 
(At1,2). Quarenta dias depois da Res-
surreição Jesus teve a sua Ascensão 
ao Céu, e ao final dos 49 dias enviou o 
Espírito Santo sobre a Igreja reunida no 
Cenáculo com a Virgem Maria. É o co-
roamento da Páscoa. O Espírito Santo 
dado à Igreja é o grande dom do Cristo 
glorioso.

 O Tempo Pascal compreende esses 
cinquenta dias (em grego = “pentecos-
tes”), vividos e celebrados “como um 
só dia”. Dizem as Normas Universais do 
Ano Litúrgico que: “os cinquenta dias 
entre o domingo da Ressurreição até 
o domingo de Pentecostes devem ser 
celebrados com alegria e júbilo, “como 
se fosse um único dia festivo”, como um 
grande domingo” (n. 22).

É importante não perder o caráter 
unitário dessas sete semanas. A pri-
meira semana é a “oitava da Páscoa”. 
Ela termina com o domingo da oitava, 
chamado “in albis”, porque nesse dia 
os recém batizados tiravam as vestes 
brancas recebidas no dia do Batismo.

Esse é o Tempo litúrgico mais forte 
de todo o ano. É a Páscoa (passagem) 
de Cristo da morte à vida, a sua exis-
tência definitiva e gloriosa. É a Páscoa 
também da Igreja, seu Corpo. No dia 
de Pentecostes a Igreja é introduzida 
na “vida nova” do Reino de Deus. Daí 
para frente o Espírito Santo guiará e as-
sistirá a Igreja em sua missão de salvar 
o mundo, até que o Senhor volte no 
Último Dia, a Parusia. Com a vinda do 
Espírito Santo à Igreja, entramos “nos 
últimos tempos” e a salvação está de-
finitivamente decretada; é irreversível; 
as forças o inferno vencidas pelo Cristo 
na cruz, não são mais capazes de barrar 
o avanço do Reino de Deus, até que o 
Senhor volte na Parusia.

A Igreja logo nos primórdios co-
meçou a celebrar as sete semanas do 

Tempo Pascal, para “prolongar a alegria 
da Ressurreição” até a grande festa de 
Pentecostes. É um tempo de prolonga-
da alegria espiritual. Esse tempo deve 
ser vivido na expectativa da vinda do 
Espírito Santo; deve ser o tempo de um 
longo Cenáculo de oração confiante.

Nestes cinquenta dias de Tempo 
Pascal, e, de modo especial na Oitava 
da Páscoa, o Círio Pascal é aceso em to-
das as celebrações, até o domingo de 
Pentecostes. Ele simboliza o Cristo res-
suscitado no meio da Igreja. Ele deve 
nos lembrar que todo medo deve ser 
banido porque o Senhor ressuscitado 
caminha conosco, mesmo no vale da 
morte (Sl 22). É tempo de renovar a 
confiança no Senhor, colocar em suas 
mãos a nossa vida e o nosso destino, 
como diz o salmista: “Confia os teus 
cuidados ao Senhor e Ele certamente 
agirá” (Salmo 35,6).

Os vários domingos do Tempo Pas-
cal não se chamam, por exemplo, “ter-
ceiro domingo depois da Páscoa”, mas 
“III domingo de Páscoa”. As leituras da 
Palavra de Deus dos oito domingos 
deste Tempo na Santa Missa estão vol-
tados para a Ressurreição. A primeira 
leitura é sempre dos Atos dos Apósto-
los, as ações da Igreja primitiva, que no 
meio de perseguições anunciou o Se-
nhor ressuscitado e o seu Reino, com 
destemor e alegria.

Portanto, este é um tempo de gran-
de alegria espiritual, onde devemos 
viver intensamente na presença do 
Cristo ressuscitado que transborda so-
bre nós os méritos da Redenção. É um 
tempo especial de graças, onde a alma 
mais facilmente bebe nas fontes divi-
nas. É o tempo de vencer os pecados, 
superar os vícios, renovar a fé e assumir 
com Cristo a missão de todo batizado: 
levar o mundo para Deus, através de 
Cristo. É tempo de anunciar o Cristo 
ressuscitado e dizer ao mundo que so-
mente nele há salvação.

Então, a Igreja deseja que nos oito 
dias de Páscoa (Oitava de Páscoa) viva-
mos o mesmo espírito do domingo da 
Ressurreição, colhendo as mesmas gra-
ças. Assim, a Igreja prolonga a Páscoa, 
com a intenção de que “o tempo espe-
cial de graças” que significa a Páscoa, se 
estenda por oito dias, e o povo de Deus 
possa beber mais copiosamente, e por 
mais tempo, as graças de Deus neste 
tempo favorável, onde o céu beija a 
terra e derrama sobre elas suas Bên-
çãos copiosas.

Mas, só pode se beneficiar dessas 

graças abundantes e especiais, aque-
les que têm sede, que conhecem, que 
acreditam, e que pedem. É uma lei de 
Deus, quem não pede não recebe. E só 
recebe quem pede com fé, esperança, 
confiança e humildade.

As mesmas graças e bênçãos da Pás-
coa se estendem até o final da Oitava. 
Não deixe passar esse tempo de graças 
em vão! Viva oito dias de Páscoa e co-
lha todas as suas bênçãos. Não tenha 
pressa! Reclamamos tanto de nossas 
misérias, mas desprezamos tanto os 
salutares remédios que Deus coloca à 
nossa disposição tão frequentemente.

Muitas vezes somos miseráveis sen-
tados em cima de grandes tesouros, 
pois perdemos a chave que podia abri-
-lo. É a chave da fé, que tão maternal-
mente a Igreja coloca todos os anos em 
nossas mãos. Aproveitemos esse tem-
po de graça para renovar nossa vida 
espiritual e crescer em santidade.

O Círio Pascal

O Círio Pascal estará acesso por qua-
renta dias nos lembrando isso. A gran-
de vela acesa simboliza o Senhor Res-
suscitado. É o símbolo mais destacado 
do Tempo Pascal. A palavra “círio” vem 
do latim “cereus”, de cera. O produto 
das abelhas. O círio mais importante 
é o que é aceso na vigília Pascal como 
símbolo de Cristo – Luz, e que fica so-
bre uma elegante coluna ou candela-
bro enfeitado. O Círio Pascal é já desde 
os primeiros séculos um dos símbolos 
mais expressivos da vigília, por isso ele 
traz uma inscrição em forma de cruz, 
acompanhada da data do ano e das le-
tras Alfa e Ômega, a primeira e a última 
do alfabeto grego, para indicar que a 
Páscoa do Senhor Jesus, princípio e fim 
do tempo e da eternidade, nos alcança 
com força sempre nova no ano concre-

to em que vivemos. O Círio Pascal tem 
em sua cera incrustado cinco cravos de 
incenso simbolizando as cinco chagas 
santas e gloriosas do Senhor da Cruz.

O Círio Pascal ficará aceso em todas 
as celebrações durante as sete sema-
nas do Tempo Pascal, ao lado do am-
bão da Palavra, até a tarde do domingo 
de Pentecostes. Uma vez concluído o 
tempo Pascal, convém que o Círio seja 
dignamente conservado no batistério. 

O Círio Pascal também é usado durante 
os batismos e as exéquias, quer dizer 
no princípio e o término da vida tem-
poral, para simbolizar que um cristão 
participa da luz de Cristo ao longo de 
todo seu caminho terreno, como ga-
rantia de sua incorporação definitiva à 
Luz da vida eterna.

No Vaticano, a cera do Círio Pascal do 
ano anterior é usada para a confecção 
do “Agnus Dei” (Cordeiro de Deus), que 
muitos católicos usam no pescoço; é 
um sacramental valioso para nos pro-
teger dos perigos desta vida, pois é 
feito do Círio que representa o próprio 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo. Ele é confeccionado de cera 
branca onde se imprime a figura de um 
cordeiro, símbolo do Cordeiro Imolado 
para reparar os pecados do mundo.

Esses “Agnus Dei” são mergulhados 
pelo Papa em água misturada com bál-
samo e o óleo Sagrado Crisma. O Sumo 
Pontífice eleva profundas orações a 
Deus implorando para os fiéis que os 
usarem com fé, as seguintes graças: 
expulsar as tentações, aumentar a pie-
dade, afastar a tibieza, os perigos de 
veneno e de morte súbita, livrar das 
insidias, preservar dos raios, tempesta-
des, dos perigos das ondas e do fogo 
– impedir que qualquer força inimiga 
nos prejudique – ajudar as mães no 
nascimento das crianças.

    Pesquisa Selma 
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