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A Quaresma

"Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome." (Mt 4,2)

. A comunidade cristã com a
celebração da Quarta-feira de
Cinzas dá início como todos os
anos, ao tempo da Quaresma. Este
período litúrgico é instituído na
Igreja desde seu começo por duas
grandes razões: inicialmente em
função da preparação dos adultos,
os chamados catecúmenos para receberem o batismo na noite da Páscoa (através de uma serie de ritos,
escrutínios e exorcismos davam os
últimos passos para entrar na piscina batismal que simbolizava o
útero da Igreja, para renascerem
na fé), e finalmente, em função dos
fiéis que faziam penitência pública
vestidos de cinza, depois de terem
pecado, e que, portanto, deviam reparar o escândalo causado no meio
da comunidade cristã. A Igreja tinha consciência de ser instrumento
da salvação no meio dos homens,
por isso um pecado cometido por
um membro do seu corpo (adultério, homicídio ou apostasia) era
considerado um pecado da própria
Igreja de Cristo. Antes da Páscoa

os penitentes eram acolhidos pelo
bispo, para serem readmitidos na
comunhão e revestidos com a veste batismal do Cristo ressuscitado
que tinham manchado.
A data da Quaresma, desde
os primórdios é determinada pela
celebração da Páscoa (que ocorre
sempre no domingo mais próximo
da lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte, entre
os meses de março e abril). Da
mesma forma, a data pascal determina também o chamado carnaval
(em latim “carnis levale”, indicando particularmente o “adeus à carne”), já que começava o tempo penitencial dos cristãos. Por isso, as
pessoas comiam esse alimento em
abundância e celebravam em festivas comemorações culturais o fim
dessa licença, e então começava a
sobriedade através da abstinência e
o jejum proposto pela Igreja.
2. A Quaresma é formada
por quarenta dias que precedem a
Semana Santa na qual comemoramos a nossa salvação nos mistérios
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da Páscoa do Senhor, isto é, a paixão, morte e ressurreição de nosso
Senhor Jesus Cristo. Quarenta é
um número simbólico que faz parte dos acontecimentos mais importantes da história sagrada do povo
de Israel, e significa um tempo de
preparação, de grandes transformações e mudanças, conforme vemos em várias passagens bíblicas.
Quarenta dias permaneceu
numa arca comandada por Noé,
um pequeno “resto” selecionado
para dar continuidade à sobrevivência da humanidade, enquanto
as águas cobriam a terra no dilúvio
universal (Gn 7,17), no fim deste
período Deus se manifesta através
do sinal do arco íris como expressão da aliança; Noé, porém, espera
outros quarenta dias depois do dilúvio, antes de tocar a terra firme,
salva da destruição (Gn 7,4.12;
8,6). Durante quarenta dias esteve
Moisés – escolhido por Deus para
ser o guia do povo – no monte Sinai para receber, no fim dessa teofania, as tábuas da lei (os dez man-
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damentos) como sinal do amor de Deus (Ex 24,18).
Quarenta anos perambulou Israel pelo deserto numa
árdua e longa caminhada para, no fim de uma geração,
tomar posse da terra que Deus gratuitamente tinha
prometido aos patriarcas do passado (Ex 16,35). Quarenta dias demoraram os 12 emissários de cada uma
das tribos de Israel na exploração da terra prometida
(Nm 13,25). Quarenta são os anos de paz de que Israel goza sob o comando dos Juízes (Jz 3,11.30), mas
transcorrido este tempo, começa o esquecimento dos
dons de Deus e o retorno ao pecado. Quarenta são os
dias durante os quais os cidadãos de Nínive fazem penitência para obter
o perdão de Deus
(Jn 3,4). Quarenta são também os
anos dos reinos de
Saul (At 13,21), de
David (2 Sm 5,45) e de Salomão (1
Rs 11,41), os três
primeiros reis de
Israel.
Quarenta
dias esteve escondido e meditando
no monte Horeb o
profeta Elias, para
no fim desse período enfrentar o
mal através da figura dos profetas
de Baal (1Rs 19,8).
Também os Salmos
apresentam o significado bíblico dos quarenta anos,
como, por exemplo, o Salmo 95, do qual ouvimos um
trecho: “Se ouvísseis hoje a sua voz: “Não endureçais
os vossos corações como em Meribá, como no dia de
Massá no deserto… Durante quarenta anos essa geração desgostou-me, e Eu disse: é um povo de coração
obstinado, que não compreendeu os meus caminhos!”
(7c-10).
Por último, Jesus Cristo na plenitude dos tempos, após a consagração no batismo no rio Jordão,
entra no deserto onde permanecerá durante quarenta
dias, para preparar-se através do silêncio, da oração,
do jejum e da penitencia. Neste período crucial o Filho de Deus na extrema fraqueza enfrenta o maligno,
porém, na humildade e apoiado em Deus Pai, sai vitorioso. À partir daquele momento, o Senhor pode dar
início a seu ministério público, para levar a termo a
salvação da humanidade no altar da cruz – onde aparece por última vez a tentação definitiva: “o momento
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oportuno” (Lc 4,13; 22,3. 41-44. 53) – consumando a
vontade do Pai.
3. O evangelho da Quarta-feira de Cinzas nos
apresenta no contexto do sermão da montanha, as três
armas (jejum, esmola e oração) que a Igreja nos entrega, numa dimensão nova e fora completamente da
práxis farisaica caracterizada pela hipocrisia. Os fariseus utilizavam estes gestos da piedade religiosa para
procurar-se a si mesmos, ganhar a recompensa dos
homens e julgar, ou seja, condenando os que não os
realizavam. Para Jesus estes gestos devem ser praticados no silêncio do coração, sem chamar a atenção dos
outros e por amor a
Deus.
Na espiritualidade cristã nos privamos de algo para
mortificar o nosso
homem velho que
só quer conforto e
prazer. No jejum a
renúncia é fundamentalmente da comida, mas também
se pode estender
às bebidas, ao cigarro, à música, a
certas diversões, ao
celular, à internet
(redes sociais...) e
hobbies pessoais,
etc. O jejum denuncia a nossa pouca
capacidade para sofrer com pequenas privações do
nosso corpo, e nos ajuda a exercitar o autodomínio, e
colocar limites aos nossos instintos naturais e gostos
pessoais que nos podem escravizar.
Na esmola exercemos a misericórdia com os
pobres que nos pedem ajuda, e combatemos o amor e
o apego ao dinheiro. A esmola nos ajuda a sensibilizar-nos pelos mais necessitados, e seguindo o espírito
do evangelho e de tantos santos vermos neles o próprio Cristo sofredor. A esmola deve ser feita a quem
não conhecemos, e a quem não tem como retribuir,
por isso nos adverte o Senhor: “Que a tua mão direita
não saiba o que faz a esquerda”. Também não podemos perder de vista o que diz a Sagrada Escritura a
este respeito: “A esmola livra da morte e purifica de
todo pecado” (Tb 12,9); “A água apaga a chama, a esmola expia os pecados” (Eclo 3,30) e, por último, “a
caridade [esmola] cobre multidão de pecados” (1Pd
4,8).
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Finalmente, na oração procuramos a intimidade com Deus e restabelecemos a sintonia com nosso
Pai afetada por tantas interferências e barulhos. Na
oração percebemos quantas distrações povoam nosso espírito e quantos ídolos deste mundo ocupam o
lugar do Criador. Por isso, nesta Quaresma é preciso
recuperar o silêncio na meditação
pessoal, na oração
oficial da Igreja
através da Liturgia das Horas, na
oração em família, e na “Lectio
divina” (leitura
orante da Palavra de Deus), que
nutrem o nosso
espírito,
exortam e chamam à
conversão para
podermos fazer a
vontade de Deus.
O nosso homem
velho nos divide e escraviza, porque nos leva sempre
a obedecer aos nossos caprichos e vontades egoístas.
Não podemos desistir já que a oração requer tempo
e paciência. Na escola dos santos aprendemos, por
exemplo, com santa Teresa de Ávila, a lutar contra
a “imaginação”, que ela sabiamente denominava “a
louca da casa”, e colocar-nos sempre na presença de
Deus que nos ama e perdoa.
Desta forma, o jejum, a esmola e a oração se
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apresentam como três formas de penitência que visam
restabelecer a harmonia do homem consigo mesmo,
através do autodomínio (o jejum), com os outros (a
esmola) e com Deus (a oração). Nestas três formas de
negar-se a si mesmo, de exercer a compaixão com os
pobres e relacionar-se intensamente com Deus, nos
preparamos para
a festa da Páscoa
com um espírito
contrito e humilhado.
Apesar do seu
teor penitencial,
a Quaresma não
é um tempo triste,
lúgubre e muito
menos de luto,
muito pelo contrário. A Igreja,
com uma sabedoria imensa, nos
ajuda a fortalecernos na luta contra o pecado e o
maligno, para podermos celebrar a Páscoa do Senhor
completamente renovados. Na consciência de rever
as nossas vidas e assumir as fraquezas que geram tantas incoerências e divisões no nosso interior, nos dispomos a deixar que a força do Espírito Santo opere no
meio de nós através dos canais da graça que a Igreja
nos entrega à partir deste dia.
Que o Senhor nos conceda, na companhia de
Maria Santíssima, uma santa e boa Quaresma a todos!
Pe. Carlos F. H. Sánchez.

Você sabia?

Que na Quaresma não se canta o Glória nem o Aleluia nas Missas?
Estes dois cânticos são omitidos, pois os dois recordam a alegria da Ressureição de
Jesus Cristo. Porém, na Quaresma, nós nos preparamos para a festa da Páscoa, para que
cheguemos com os corações purificados e cheios de júbilo na certeza da transformação
das nossas vidas que passarão pela Cruz e ressuscitarão com Nosso Senhor. Cristo vence a morte! Os cânticos desaparecem para voltarmos o coração para o nosso interior e
relembrar que Ele nos chama à santidade. Este é o tempo favorável. Por isso, nós esperamos para cantar com uma tamanha alegria, de uma forma mais intensa
e mais profunda, a plenitude da Celebração da Ressureição.
Obs.: nas Solenidade de São José e da Anunciação, canta-se apenas o Glória.
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uitos membros da Igreja, o Corpo de Cristo, vivem, expressam e testemunham a sua fé, na riqueza fecunda dos carismas através das diversas realidades eclesiais suscitadas pelo Espírito Santo, para glória de Deus Pai.
Na Atual nomenclatura teológico-pastoral, após o evento fundamental do Concílio
Vaticano II, estas realidades são formadas por: Movimentos, Comunidades, Grupos, Pastorais e Serviços.
Todo mês, apresentaremos aqui algumas destas Realidades, presentes na
nossa Paróquia, para que todos possam conhecê-las. Para mais informações sobre
qualquer uma destas Realidades, é só entrar em contato com a secretaria da Paróquia.
"Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os
membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também."
(1 Coríntios 12,12)

ÁGAPE DE CASAIS

Realidades

Uma Comunidade de Amor

Seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que todos
tinham um só coração e uma só alma, o Ágape, uma Comunidade de Amor, visa evangelizar
casais para que se voltem para a participação na Santa Igreja e vivam, em comunidade, a alegria do evangelho!
“Perseveravam eles na doutrina dos Apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações” (Atos
2, 42-44 ), este é nosso lema.
O Ágape de Casais é um movimento arquidiocesano, fundado em 1996 e que está presente na Paróquia
São Pio desde 2014. Hoje somos 75 casais e buscamos viver os sacramentos e ser sinal do reino de Deus no
mundo secular.
Fascinados por este modelo de evangelização dos primeiros cristãos, buscamos inserir-nos a fundo
na sociedade, partilharmos a vida com todos, ouvirmos suas preocupações, colaborarmos material e espiritualmente nas suas necessidades, alegrarmo-nos com os que estão alegres, chorarmos com os que choram e
comprometermo-nos na construção de um mundo novo, lado a lado com os outros. (Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium, 269). Assim, movidos pelo Espírito Santo, procuramos nos manter no amor de Deus,
buscando viver, todos os dias, a caridade, a unidade, a partilha, a fidelidade e a obediência. “E o Senhor a cada
dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação” (Atos 2, 47).
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
(REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA)

“O Apostolado da Oração é o grande Tesouro do Coração do Papa e do Coração de Cristo”,
(São João Paulo II.)
O Apostolado da Oração é conhecido também como rede mundial de oração do Papa. É um movimento
religioso composto por leigos católicos, que começou na França, em 1844, pelo Pe. Jesuíta Francisco Xavier
Gautrelet. E no Brasil teve início em julho de 1867, em Recife-Pe. O Apostolado da Oração tem aproximadamente 50 milhões de associados no mundo, sendo de 6 a 7 milhões no Brasil e está presente em 70 países.
A espiritualidade do Apostolado da Oração vive-se a partir de quatro propostas: 1. Oferecer diariamente, pela manhã, pondo-se à disposição para que o Espírito Santo atue em cada momento do dia e leve à realização os valores do Evangelho. 2. Aprofundar a vida de oração, criando intimidade com o Coração de Jesus,
vivendo no silêncio a inspiração da novidade do Evangelho, e o crescimento na fé. 3. Alimentar uma profunda
devoção à celebração da Eucaristia, como o Sacramento que resume e inspira a
vida cristã. 4. Viver em união com o Santo Padre mediante as
intenções por Ele propostas mensalmente, saindo dos horizontes cotidianos e abrindo-se aos problemas da
grande família humana.

Eclesiais

CAMINHO
NEOCATECUMENAL

O Caminho Neocatecumenal é uma proposta de iniciação cristã inspirada
		
no catecumenato (processo de formação catequético-litúrgico-vivencial da Igreja primitiva). Esta realidade eclesial era uma resposta ao paganismo na expansão do cristianismo dos primeiros séculos.
Atualmente a Igreja exerce a sua missão no contexto de uma sociedade secularizada, e com uma forte influência do neopaganismo, por isso, tornou-se necessário repropor – conforme a inspiração do Concílio Vaticano
II – um novo catecumenato, visando preparar progressivamente todos os que se afastaram da Igreja ou se
aproximam da fé para redescobrir as riquezas do batismo.
Os iniciadores do Caminho Neocatecumenal são os leigos Kiko Arquello e Carmen Hernández (†).
Este carisma surge no inicio dos anos sessenta numa favela em Madrid, na Espanha e hoje esta presente em
mais de cem países. Como frutos desta realidade no seio da Igreja, surgiram as famílias em missão que colaboram na chamada "implantatio ecclesiae", e os Seminários Missionários diocesanos “Redemptoris Mater”,
que com vocações destas comunidades ajudam as diversas Igrejas locais na Nova Evangelização.
O Caminho é constituído por pequenas comunidades no seio da paróquia, formando uma estrutura
molecular, “comunidade de comunidades”, para reviver por etapas o sacramento do batismo. Este carisma
esta fundamentado num tripé: a celebração da Palavra de Deus que ilumina, purifica e denúncia a realidade
humana; a celebração da Eucaristia dominical, sacrifício, presença e banquete pascal que alimenta e sustenta
no percurso da vida; e finalmente, a Comunidade, o espaço vital onde se concretiza a convivência fraterna dos
irmãos que crescem na fé, no mistério da Igreja e para a evangelização da sociedade.
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A Via Sacra

"Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo,
mas é Cristo que vive em mim." (Gl 2,19)
Por: André Gonçalves.

O

tempo da Quaresma é um
tempo de conversão. Converter-se, mudar de rota,
mudar de vida, transformar-se. Ou
seja, a Quaresma sempre é uma
proposta para sair do lugar. São
Josemaria Escrivá dizia que “não
podemos considerar a Quaresma
como uma época mais, repetição
cíclica do tempo litúrgico; este
momento é único; é uma ajuda divina que é necessário aproveitar.
Jesus passa ao nosso lado e espera
de nós - hoje, agora - uma grande
mudança”.
Um espelho côncavo converge todos os raios da luz para um
mesmo ponto; para o foco. Participar deste tempo é compreender,
entender que nossa vida deve estar
voltada para Deus. Não simplesmente ser católico, professar a fé,
mas ter Cristo Ressuscitado em
todos os momentos do cotidiano,
seja na escola, na faculdade, no
trabalho, ou em casa. São aspectos
próprios do cristão refletir o rosto
de Nosso Senhor onde estiver.
A Sexta-feira da Paixão é
um dos momentos essenciais da
Semana Santa. Nós nos unimos à
Paixão de Cristo, o seu caminho
até o Gólgota, ou Calvário. Há uma
prática antiga na Igreja chamada
Via Sacra, ou Via Crucis, que nos
permite vivenciar este instante tão
forte e apaixonante em que Cristo
se entregou por nós e nos trouxe a
esperança.
A Via Sacra surgiu na época das Cruzadas, no século IV,
quando os fiéis, que meditavam a
Paixão e Morte de Nosso Senhor
em Jerusalém, sentiram a necessi-

dade de trazer essa devoção para
o Ocidente. A prática consiste em
percorrer junto de Jesus Cristo o
caminho do Pretório de Pilatos até
o momento em que Seu Corpo é
depositado no sepulcro. Nós voltamos os olhos para Cruz, pois foi
por ela que Cristo nos mostrou a

Ressureição, por ela também nós
chegaremos, na certeza de seguir
os caminhos do Salvador. Confirmamos nossa esperança quando
repetimos antes de cada estação:
“Nós vos adoramos, Senhor Jesus
Cristo, e vos bendizemos porque
pela vossa santa Cruz remistes o
mundo”.
O Papa Francisco, quando
esteve na Jornada Mundial da Ju-
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ventude no Rio de Janeiro, participou da Via Sacra e nos mostrou
a beleza de confiarmos em Deus,
pois, segundo o Santo Padre, “na
Cruz de Cristo, está todo o amor
de Deus, está a sua imensa misericórdia. E este é um amor em que
podemos confiar, em que podemos
crer. Confiemos em Jesus, abandonemo-nos a Ele, porque nunca
desilude ninguém! Só em Cristo
morto e ressuscitado encontramos
a salvação e a redenção”. A Via
Sacra também é uma ótima oportunidade de lembrar da presença de
Cristo em nossas vidas. Por ali se
faz presente o “sofrimento, o pecado do homem, o nosso também,
e Ele acolhe tudo com seus braços
abertos, carrega nas suas costas as
nossas cruzes e nos diz: Coragem!
Você não está sozinho a levá-la! Eu
a levo com você. Eu venci a morte
e vim para lhe dar esperança, darlhe vida”.
Cristo nos chama a fazer
parte no seu sofrimento. Não por
acaso disse São Paulo: “Agora me
alegro nos sofrimentos suportados
por vós. O que falta às tribulações
de Cristo, completo em minha carne, por seu corpo que é a Igreja”
(Cl 1,24). Os nossos sofrimentos
são unidos aos de Cristo e Ele se
une aos nossos, pois sua Igreja
continua em peregrinação e nós fazemos parte do seu corpo.
Orar, meditar, participar
da Via Sacra nos dá a certeza de
que Cristo não nos abandona. Nos
unimos aos sofrimentos de Nosso
Senhor, na alegria da esperança da
vida eterna, nos colocando à espera da Páscoa definitiva.
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† Os Oásis do Deserto †
"E ele o chamou com o nome de Jesus." (Mt 1,25)

Por: Tomaz Maldonado.

D

urante o tempo litúrgico da Quaresma, Nosso Senhor nos apresenta, através da Igreja na Liturgia, uma
sequência de leituras, orações e costumes que nos fazem lembrar dos nossos pecados e repensar as
nossas ações. Não se trata, porém, de um tempo triste, mas de plena confiança em Deus. Por isso, a
Igreja inicia esse tempo, na Quarta-feira de Cinzas, com o rito da imposição das cinzas, exortando a cada fiel:
"Lembra-te que és pó e ao pó retornarás." (Gn 3,19).
No meio desse deserto de jejum, esmola e oração, porém, surgem duas grandes festas, como Oásis para
ajudar o povo de Deus: a Solenidade de São José e a da Anunciação do Senhor. Vale a pena que vejamos por
separado a explicação dessas duas festas, para alimentar um pouco mais a nossa fé.

No dia 19 de Março, a Igreja celebra uma Solenidade grandiosa. Pela importância de sua festa, esse ano ela foi transferida do domingo (19)
para segunda-feira (20). São José é o guardião
dos tesouros celestes. Castíssimo esposo de Maria e pai adotivo do Senhor, José era um homem
justo (Mt 1,19). Sem ter sido registrada uma só
palavra sua em toda a escritura, o Patriarca do
Silêncio sumiu, em sua profunda humildade,
para que a Luz do mundo pudesse brilhar sobre todos os homens, à começar por ele. Ele é
o maior dos santos - depois da Virgem Maria pois teve a maior intimidade com "Aquele que
é", além de ter a maior missão que um homem
já teve, como guardião da Sagrada Família. Por
ter cuidado do Corpo de Cristo no mundo, é o
Patrono Universal da Igreja, Corpo de Cristo,
no Céu. Por ter morrido nos braços de Jesus e
Maria, é o padroeiro da boa morte.
"Depois de Jesus e de Maria, amai a São José."
(Dom Bosco)

A terceira maior festa cristã - depois da Páscoa e
do Natal - é celebrada no dia 25 de Março, exatamente 9 meses antes do Natal. A Solenidade
da Anunciação do Senhor lembra o dia único na
história da humanidade em que o Anjo do Senhor apareceu à Virgem Maria, e lhe anunciou
que ela seria a Mãe de Deus Filho, se assim ela
consentisse. Com o sim de Maria - ou fiat (faça-se) -, a Salvação entrou no mundo. Porque,
por uma mulher (Eva), a morte entrou no mundo, convinha que, por uma mulher (a nova Eva,
Maria Santíssima), a Vida entrasse. Nesse dia,
"o Verbo se fez carne e habitou entre nós" (Jo
1,14). Somente com os olhos da fé conseguiremos entender como um Deus, infinito e Criador,
pode se fazer mortal e criatura, por Amor. Quis
vir em uma família para santificá-la. Quis depender da resposta de uma mulher para provar
que qualquer ser humano pode fazer a vontade
do Pai. Quis tornar-se amigo do homem, para
que o homem pudesse tornar-se amigo de Deus.
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Semana Santa 2017
DOMINGO DE RAMOS (9/04)
- Procissão e Eucaristia: 8h
- Eucaristias: 12h – 17h – 19h – 20h30
SEGUNDA-FEIRA (10/04)
- Adoração e Santo Rosário: 18h
- Eucaristia: 19h15
- Celebração Penitencial (Confissões): 20h
TERÇA-FEIRA SANTA (11/03)
- Adoração e Santo Rosário: 18h
- Eucaristia: 19h15
- Catequese sobre a Eucaristia e a Igreja: 20h
QUARTA-FEIRA SANTA (12/04)
- Adoração e Santo Rosário: 18h
- Eucaristia: 19h15
- Sermão das Sete Palavras: 20h
QUINTA-FEIRA SANTA (13/04)
- Celebração “In Coena Domini”: 18h – 20h
SEXTA-FEIRA SANTA (14/04)
- Celebração da Paixão do Senhor: 15h – 18h
- Via Sacra: 17h
SÁBADO SANTO (15/04)
- Solene Vigília Pascal: 20h
DOMINGO DE PÁSCOA (16/04)
- Eucaristias da Ressurreição do Senhor: 12h – 17h –
19h – 20h30
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