
  
   Jornal da Paróquia São Francisco Xavier - Arquidiocese de Niterói                                                         Março/Abril/2018 

O Orionita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JESUS VIVE EM NÓS! 
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   PALAVRA DOS PASTORES 
 

Quaresma, Tríduo Pascal e Páscoa da Ressurreição 
 
O tempo da QUARESMA dentro do Ano Litúrgico da Igreja nos 

remete ao período de quarenta dias no qual a igreja através dos seus 
fiéis realiza a preparação para a Celebração Litúrgica da Páscoa, a mais 
importante Festa do calendário Cristão, na qual se celebra a 
Ressurreição de Jesus Cristo, que é o fundamento principal da fé Cristã. 
O período inicia-se com a Quarta-Feira de Cinzas e termina na Quarta-
Feira Santa.  Em seguida inicia-se na Quinta-Feira Santa o Tríduo Pascal, 
um dos momentos mais importantes da tradição da Fé católica, que 
culmina com a Vigília Pascal do Sábado Santo e a Solene Celebração da 
Páscoa, que insere o Domingo da Ressurreição, fazendo memória da 
Vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. 

Esse acontecimento não é somente Histórico, mas de fé que 
motiva os cristãos em todo o mundo a viver intensamente, dia a dia, a 
fé na Ressurreição de Jesus Cristo, que se torna também a nossa 
Ressurreição Cotidiana, quando superamos todo tipo de obstáculos e 
desafios que destroem a vida, levando à morte. Portanto, celebrar a 
Páscoa da Ressurreição, é celebrar com Jesus Cristo a Vitória da vida 
sobre a morte e luz sobre as trevas, nos fazendo assim participantes 
com Jesus Cristo do Mistério da Encarnação, Missão, Paixão, Morte, 
Ressurreição e Ascensão para viver a vida em plenitude, dentro do 
projeto de Deus, em Jesus Cristo, de Vida e salvação para toda a 
humanidade. 
 

Feliz e Santa Páscoa, 
a você e sua família! 

Pe. Magno G. Angeli 

 
 

          FIQUE ATENTO! 
 

 

 A imagem auxiliar da Campanha da Mãe 
Peregrina de Schoenstatt, da Arquidiocese 
de Niterói, está visitando o nosso Vicariato. 
Ela chegará a nossa Paróquia no dia 2 de 
abril (segunda-feira) para a missa das 7h30, 
na Igreja Histórica. Estará presente nas 
missas da Igreja Matriz e, a combinar, nas 
capelas.  Ficará conosco até o dia 08 de 
abril, quando será levada para outra 
Paróquia.  
 

 

 O dia e horário das missas na Capela São Luís Orione, na Grota, 
mudaram. A missa será aos domingos, às 11h.  
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SECRETARIA PAROQUIAL 
Terça à sexta: 9h às 18h 

Sábado: 9h às 16h 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
Quinta: 8h às 19h 

 
ATENDIMENTO NA IGREJA HISTÓRICA 

 
Padre MAGNO 

* Agendar na secretaria 
 

Padre PAULO  
Quartas e sexta: 

08h30 às 11h30 e 14h às 17h30 
           

HORÁRIO DAS MISSAS 
 

Igreja Matriz  
Domingo: 9h30; 17h30; 19h30 

Terça à sexta: 7h30; 19h 
Sábado: 19h 

 
Igreja Histórica  

Segunda e sábado: 7h30 
 

Capela São Pedro - Jurujuba 
Domingo: 19h30 

 
Capela N. S. da Conceição - Várzea 

Sábado: 19h 
 

Capela Bom Pastor - Preventório 
Domingo: 11h 

 
Capela Im. Cr. de Maria - Cachoeira 

Domingo: 8h 
 

Capela São Luís Orione - Grota 
Domingo: 11h 

 
JORNAL PAROQUIAL O ORIONITA 

 
Diretor Espiritual: 

Pe. Magno 
 

PRODUÇÃO 
Pastoral da Comunicação 

 



 

O PAPA FALOU 

 

 O Papa Francisco publicou no dia 3 de 
março um decreto que determina a inscrição da 
Memória da “Bem-aventurada Virgem, Mãe da 
Igreja” no Calendário Romano Geral, a ser 
comemorada na segunda-feira depois da 
celebração de Pentecostes. O motivo da 
celebração está brevemente descrito no 
Decreto “Ecclesia Mater”: favorecer o 
crescimento do sentido materno da Igreja nos 
pastores, nos religiosos e nos fiéis, como, 
também, da genuína piedade mariana. 

 

 “Acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e os refugiados”. Este foi o pedido do Papa Francisco 
em sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A proteção dos migrantes e refugiados 
envolve, segundo Francisco, uma série de ações em defesa dos seus direitos e dignidade, independente da 
situação migratória. “Que todos, no cumprimento do supremo mandamento divino, aprendamos a amar o 
outro, o estrangeiro, como a nós mesmos”, reforçou o Papa.  

 

 “É fundamental para nós cristãos compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, para viver 
sempre mais plenamente a nossa relação com Deus. Não podemos esquecer o grande número de cristãos 
que, no mundo inteiro, em dois mil anos de história, resistiram até a morte para defender a Eucaristia; e 
quantos, ainda hoje, arriscam a vida para participar da Missa dominical”, explicou Francisco em uma das 
catequeses sobre a Santa Missa. 

 
CATÓLICO PERGUNTA 

 
Qual o significado do beijo na Cruz na Sexta-feira Santa? - Este momento é chamado de 
Adoração à Santa Cruz e recorda a atitude dos primeiros cristãos. Durante a cerimonia realizada 
na Sexta Feira Santa, nos primeiros séculos, eles reverenciavam e beijavam, um a um, a relíquia 
da Santa Cruz, que era exposta para adoração diante do Santo Sepulcro. Quando beijamos a 
cruz, não a beijamos por si mesma, a beijamos como quem beija o próprio rosto de Jesus, é a 
gratidão por tudo que Nosso Senhor realizou através da cruz. 

Quem deve fazer jejum na Sexta-feira Santa? - Estão obrigados ao jejum os que tiverem de 18 
anos até os 59 completos. Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e doentes 
estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem árduo trabalho braçal ou 
intelectual no dia. Durante o jejum, a orientação tradicional é que se faça apenas uma refeição completa e, caso 
haja necessidade, pode-se tomar duas outras pequenas refeições, que não sejam iguais em quantidade à 
habitual. 

Por que se cobrem as imagens na Sexta-feira Santa? 
Tradicionalmente se cobrem as imagens de Nosso Senhor, de 
Maria Santíssima, dos Santos e cruzes da Igreja com um véu 
roxo, como sinal de penitência e luto pelo sofrimento de 
Cristo Nosso Senhor. 



A PÁSCOA DO NOSSO SENHOR 
 

"Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e 
morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu o 

nome que está acima de qualquer nome" (Fl 2,8-9). 
  

O Domingo da Ressureição 
é dia santo mais importante da 
religião cristã. Mas antes da 
celebração da vida sobre a morte 
toda a Igreja é convidada a viver a 
Semana Santa, que começa no 
Domingo de Ramos celebrando a 
entrada triunfal de Jesus Cristo, 
em Jerusalém. 

A semana é rica em ritos 
solenes. E na segunda-feira (dia 
26) durante a missa 
das 19h, na Matriz, 
haverá a meditação 
do Setenário das 
Dores de Nossa 
Senhora. O momento 
convida a comunida-
de a refletir sobre as 
setes principais do-
res que Maria sentiu 
com a paixão, morte 
e sepultamento de 
seu filho, Jesus. 

Já na terça-
feira (dia 27) às 19h30, a 
Arquidiocese de Niterói se unirá 
na celebração da Missa dos Santos 
Óleos, no Ginásio Dom Bosco, do 
Colégio Salesianos, em Santa 
Rosa. Na cerimônia, evidenciam-
se três óleos que serão utilizados 
durante todo o ano: Óleo dos 
Enfermos, Óleo dos Catecúmenos 
e Óleo do Santo Crisma. Toda a 
Paróquia está convidada a 
participar.  

Durante as horas que 
passou pregado na cruz, Jesus 
falou sete vezes. E na quarta-feira, 
(dia 28) durante a missa das 19h, 
na Matriz, haverá também um 
momento de recordação dessas 
últimas palavras ditas no Calvário, 
conhecido como o “Sermão das 
Sete Palavras”.  
 

Na Quinta-Feira Santa (dia 
29) a Igreja recorda os momentos 
da Última Ceia, onde Jesus Cristo 
desejoso de deixar aos homens 
um sinal da sua presença junto a 
Igreja ofereceu a Deus-Pai o seu 
corpo e sangue, sob as espécies 
do pão e do vinho, e os entregou 
aos apóstolos para que os 
tomassem, mandando-lhes ofere-
cer também aos seus sucessores. 

A Missa da Ceia do Senhor 
festeja a instituição da Eucaristia, 
do Sacramento do Sacerdócio e 
relembra o momento em que 
Jesus lavou os pés dos seus 
apóstolos. A celebração marca o 
início do Tríduo Pascal e começará 
às 19h30, na Matriz. Logo após, 
haverá o translado do Santíssimo 
Sacramento para a Igreja Histórica 
e adoração. 

A Igreja contempla o 
mistério do grande amor de Deus 
pelos homens na Sexta-Feira 
Santa (dia 30). Este não é um dia 
 de feriado para os católicos, mas 
sim dia de silêncio, oração e 
escuta da palavra divina. Na Sexta-
Feira Santa não há missa em 
nenhum lugar do mundo, mas o 
Santíssimo estará exposto para  
 
 

 
 

Na Missa de Quinta-Feira Santa, o padre lava os pés de 12 fiéis 

 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
NA MATRIZ E NAS CAPELAS 

 

26/03 – Segunda-Feira Santa – 
Missa com Setenário das 
Dores de Nossa Senhora, às 
19h, na Matriz; 
 
27/03 – Terça-Feira Santa – 
Missa dos Santos Óleos, às 
19h30, no Ginásio Dom Bosco, 
do Colégio Salesianos, em 
Santa Rosa; 
 
28/03 – Quarta-Feira Santa – 
Missa com Sermão das Sete 
Palavras, às 19h, na Matriz; 
 
29/03 – Quinta-Feira Santa – 
Missa da Ceia do Senhor – 
Lava Pés, às 18h, na Capela 
Nossa Senhora da Conceição | 
Às 19h, na Capela Imaculado 
Coração de Maria | Às 19h30, 
na Matriz; 
 
30/03 – Sexta-Feira da Paixão – 
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, a partir das 8h, na 
Igreja Histórica | Celebração da 
Paixão, às 15h, na Matriz, na 
Capela São Pedro e na Capela 
Imaculado Coração de Maria | 
Via Sacra, às 19h, na Matriz; 
 
31/03 – Sábado de Aleluia – 
Vigília Pascal, às 19h, na 
Matriz, com início na Praça 
Dom Orione; 
 
01/04 – Domingo da 
Ressurreição – Missa de 
Páscoa, às 9h30, 17h30 e 
19h30, na Matriz | Às 8h, na 
Capela Imaculado Coração de 
Maria | Às 9h, na Capela Nossa 
Senhora da Conceição | Às 
11h, na Capela São Luis Orione 
e na Capela Bom Pastor | Às 
19h30, na Capela São Pedro. 

 
 



adoração a partir das 8h na Igreja 
História. Às 15h começará a 
Celebração da Paixão e Morte de 
Jesus na Matriz e às 19h será feita 
a Via Sacra pelas ruas de São 
Francisco. Este também é um dia 
de jejum e abstinência de carne, 
como ato de homenagem e 
gratidão a Cristo e como gesto de 
solidariedade com os irmãos que 
não têm o necessário para viver.  

Durante o Sábado de 
Aleluia (dia 31) a Igreja continuará 
em silêncio e oração vivenciando a 
espera da ressurreição de Jesus.   

 

Mas às 19h, será iniciada na Praça 
Dom Orione, ao lado da Matriz, a 
Vigília Pascal. A cerimonia começa 
com a bênção do fogo e do Círio 
Pascal, uma grande vela que 
representa a luz do Cristo 
ressuscitado. Todos devem levar 
uma vela. 

Na alegria da ressurreição 
de Cristo, o Domingo de Páscoa, 
(dia 1º de abril), marca o início do 
período Pascal para a Igreja. O 
tempo litúrgico tem duração de 50 
dias, encerrando-se com a Festa 
de Pentecostes.  

 

ESTÁGIO PASTORAL 
 

Mais que um compromisso, um ato de amor 
 

 

No dia 28 de 
maio, 25 pessoas, 
inseridas na Iniciação à 
Vida Cristã, receberão  o 
sacramento do Cris-
ma,  sacramento que 
comfirma o Dom do 
Espírito recebido no 
Batismo. E, já dentro da 
preparação,  eles  co-
meçam a sentir o 
gostinho do servir a 
Deus e à Igreja. Todos 
os alunos precisam 
estar inseridos em 
alguma pastoral. Um 
bom exemplo é o 
da  Julia da Câmara 
Torres Benicio. 

“Como parte da nossa 
formação para o sacramento do 
Crisma, passamos por um estágio, 
ajudando em alguma pastoral de 
nosso interesse. Eu escolhi a 
Pastoral da Comunicação e estou 
participando de reuniões e 
ajudando em publicações e 
matérias para o site e redes 
sociais. Tudo isso tem sido uma 

ótima experiência que acaba por 
nos incentivar a servir e nos 
aproxima ainda mais da igreja”, 
explica Julia. 

E a catequista Cristina 
Moldan reforça a importância de 
estar inserido nas atividades da 
Igreja. “Os candidatos ao 
sacramento da crisma, tanto no 
período de preparação como após 

receberem o sacramento, 
precisam manter-se inseridos no 
Corpo Místico de Cristo -- a Igreja, 
participando ativamente, através 
do engajamento nas diversas 
pastorais existentes, para que 
possam, também aí em comunhão 
com os irmãos, realizar seu 
testemunho através de obras”, 
disse Cristina. 

 

A catequista Cristina Moldan com o seu animado grupo da Matriz, que se prepara para receber o sacramento 



JOVENS EM MISSÃO NO NORTE DO BRASIL 
 

 

Entusiasmadas pelas 

palavras de São Paulo, "Ai de mim 
se eu não evangelizar" (1Cor 9,16), 
duas jovens da Paróquia São 
Francisco Xavier saíram em missão 
para aprender e servir no Norte do 
país. Milena Miranda, de 20 anos, 
participou do 12º Encontro 
Nacional da Pastoral da Juventude 
(ENPJ), em Rio Branco, no Acre. Ela 
representou a nossa Paróquia no 
evento que reuniu cerca de 450 
jovens de diversos estados, de 7 e 
14 de janeiro. 

Além de palestras e 
momentos de convivência e 
partilha entre os jovens, os 
participantes do ENPJ também 
tiveram a oportunidade de visitar 

 

aldeias rurais, vilas ribeirinhas e 
presídios. Nesses momentos, eles 
mostraram a força da juventude 
católica e seguiram uma das 
tarefas que Jesus deixou: “Ide por 
todo mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura”. ( Mc 16, 15). 

 “Mesmo enfrentando 
dificuldades, devido à falta de 
políticas públicas, o povo que ali 
vive transmite uma paz, um amor 
pela vida e carregam muitos 
sonhos no peito. E o aprendizado 
que fica é que precisamos cada vez 
mais ser gratos por esse Brasil 
riquíssimo em que vivemos, por 
esse povo guerreiro e essa 
diversidade cultural. A gente da 
“cidade grande” precisa 
desacelerar desta vida corrida do 
meio urbano e sentir mais os 
sons, a natureza e os que estão a 
nossa volta”, relata Milena. 

Já Maria Cristina Mello, de 
27 anos, fez parte da equipe da 
Missão de Férias, do Setor Juven-
tude, da Arquidiocese de Niterói. 
O grupo reuniu 35 jovens de 
diversas paróquias e atuou pelo 
terceiro ano consecutivo no 
distrito de União Bandeirantes, 
em Porto Velho, Rondônia, de 19 

de janeiro a 4 de fevereiro. 
Os missionários fizeram 

visitas às casas e agiram na área de 
capacitação visando o 
desenvolvimento da região, com 
oficinas de orientação profissional, 
alfabetização de adultos, 
letramento infantil, entre outras. E 
em busca da promoção da saúde e 
garantia de direitos, os jovens 
prestaram também serviços à 
comunidade. Foram 300 
atendimentos, no total, nas áreas 
de odontologia, psicologia, 
fonoaudiologia, direito e serviço 
social. Eles conduziram, ainda, um 
curso de formação de liderança 
cristã e promoveram colônia de 
férias para crianças e um 
acampamento para jovens, entre 
outras atividades. 

"Esses dias de missão foram 
os momentos mais intensos que 
vivi dentro da Igreja Católica. Ao 
chegarmos entendemos, real-
mente, o significado de sim-
plicidade, fé e caridade. O refrão 
"se sou fiel no pouco, ele me 
confiará mais" fez todo sentido 
para mim. Pois, apesar das 
dificuldades que a vida impõe para 
aquele povo, eles perseveram na 
fé, com uma garra inigualável e 
encontram a felicidade de maneira 
pura", relata Maria Cristina. 

 
 

Evento, no Acre, reuniu membros de Pastorais da Juventude dos quatro cantos do país 

Maria fez parte da equipe de comunicação 
Milena indo visitar uma aldeia indígena 



CASA DA JUVENTUDE 
 

Pré-vestibular social já colhe grandes frutos em 2018 
 
 

 
O curso preparatório da Paróquia São Francisco Xavier para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares atende jovens carentes  

 

A Casa da Juventude 
(CaJu) tem a alegria de ver um dos 
seus sonhos realizados. Cerca de 
60% de seus alunos da turma 
2017 foram aprovados para 
faculdade neste ano, entre elas, 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Uni-
versidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) e Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp).  

Um deles é o Yan Victor 
Amorim de Paulo, que conquistou 
uma vaga no curso de Direito da 
UFF, um dos mais concorridos do 
Brasil. Aluno do pré-vestibular da 
Paróquia, ele fala do sentimento 
de alegria e gratidão de saber que 
sua realidade e futuro foram 
mudados por este gesto concreto 
de comprometimento com um 
mundo mais justo e melhor. 

 “Só tenho a agradecer o 
compromisso da Casa da 
Juventude conosco. As horas que 
vocês deixaram de estar com suas 
famílias e amigos para nos dar 
aula. No dia 16 de março efetivei  
 
 

minha matrícula e minha mãe 
está muito feliz porque sou o 
primeiro da família a ingressar no 
Ensino Superior. Obrigado por me 
darem a chance de mudar de 
vida”, relata Yan.  
 

 
Yan vai fazer o curso de Direito na UFF 

Alunos da CaJu ganharam 
também bolsas de 100% de 
desconto em faculdades parti-
culares devido a boa pontuação 
no Enem. E em breve teremos 
novos advogados, profissionais de  
 

educação física e de relações 
públicas, entre outros, no 
mercado. 

O projeto social atende 
jovens de até 29 anos, que 
estudaram em escolas públicas. E 
foi fundado por membros da 
Pastoral da Juventude da 
Paróquia, que foram motivados 
pelos gestos e palavras do Papa 
Francisco, que durante estes cinco 
anos de Pontificado tem 
incentivado os jovens a serem 
protagonistas das suas histórias. O 
objetivo do curso gratuito é 
promover a vida em abundância 
para os jovens de comunidades 
carentes, para qualificação para o 
trabalho e também evitar o 
contato com a criminalidade. 

“Não queremos apenas 
ajudá-los a tirar boas notas no 
Enem e nos vestibulares. Pre-
cisamos construir também uma 
juventude consciente, cidadã e 
crítica. Para isso devemos lutar 
por oportunidades e perspectiva 
de vida”, diz Raphael Costa, um 
dos coordenadores do projeto. 

ESTÁGIO  

 



 

  

                       MESA DA PALAVRA       Fernando Cyrino   
 
 

Jesus Cristo vive em nós! 
 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando 
ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo.  Então saiu correndo e foi 
encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: “Tiraram do túmulo o 
Senhor, e não sabemos onde o colocaram”. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os 
dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao 
túmulo.  Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou.  Então Pedro, que vinha correndo 
atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão  e o sudário que 
tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão; 
estava enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, 
entrou também. Ele viu e acreditou.  De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: 
“Ele deve ressuscitar dos mortos.”  Jo 20,1-9 

 

Jesus vive e esta verdade, por mais absurda e lou-
ca que possa parecer, é o centro da nossa fé. Façamos um 
exercício rápido, refletindo um pouco, a partir da razão so-
mente, sobre essa verdade maravilhosa e tão misteriosa. 
Imaginemos alguém vir nos contar que aquela pessoa que 
faleceu há três dias e que fomos ao seu velório, está viva. 
Iríamos, no mínimo, mesmo que a fonte fosse bastante 
confiável, nos quedar incrédulos, ou conjecturar várias hi-
póteses, estando dentre elas a alucinação. Daí que temos, 
por dois motivos, que respeitar os ateus. O primeiro é que 
fé é dom e o segundo é que vista apenas pelos olhos da 
razão a ressurreição é algo absurdo e louco. 

Os discípulos “ainda não tinham compreendido 
a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos 
mortos”, lembra-nos João no versículo nove. Somente a fé 
é que irá nos fazer compreender esse mistério. Ela vai 
muito além, ao contrário da morte na sexta-feira, de ser 
um fato histórico. Tanto é assim que Pedro na primeira 
leitura vem nos contar que Deus concedeu que se 
manifestasse “não a todo o povo, mas às testemunhas 
que Deus havia escolhido: a nós que comemos e bebemos 
com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos”. Somente 
quem acredita o vê ressuscitado. Por isso nós também 
somos testemunhas na medida em que comemos e 
bebemos dele na Eucaristia. Aí sim, sentiremos que Ele 
está totalmente vivo em nós. 

Pode ser que confundamos ressurreição com 
revivificação de um cadáver, como, por exemplo, nos ca-
sos relatados nos Evangelhos de Lázaro e do filho da viúva 
de Naím. Nesses casos sem dúvidas que a morte vem de-
pois cobrar a sua parte na natureza humana. Na ressur-
reição o que ocorre é algo totalmente diferente. Ressus-

citando vence-se a morte e ela nunca mais terá algum po-
der sobre o Ressuscitado. Não se ressuscita sem que se 
tenha morrido. Há que se passar, cada um de nós, pela 
morte para que possamos assumir plenamente a vida. Va-
le lembrar que além dessa ressurreição final, a Páscoa de-
finitiva de cada um de nós, experimentamos no dia a dia 
umas pequenas “ressurreições”. São aquelas superações 
das pequenas mortes que precisamos ter para que seja-
mos mais livres e assim possamos viver mais plenamente. 

A ressurreição não pode ser vista como um fato 
isolado. Ela liga-nos ao Cristo e nos remete ao infinito, 
onde dentro dele encontraremos a nossa própria 
ressurreição. Ele ressuscita para nos mostrar que não 
fomos feitos para uma vidinha que tem começo, meio e 
fim. Nossa existência é muito maior. Ela começa sim, mas 
nunca mais terá fim, pois que irá tornar-se plena na 
eternidade. Somos feitos para a ressurreição. Nossa 
finalidade é a vida eterna com a Trindade. Isto é algo 
tremendo e que deveria, por si só, transformar nossa vida. 
Viver com o Ressuscitado é tomar consciência de que não 
estamos sendo criados para o pouco, ou o mais ou menos, 
mas para o Mais, para o infinito. Por isto é importante que 
o cristão saiba que ele não pode se contentar com o que é 
pequeno, nem se deixar prender por coisas que não 
possuem sentido em Cristo. 

Páscoa é mudança, transformação, trans-
figuração, passagem. Páscoa é a vida entrando em espa-
ços de comodismo, de se achar que tudo vai bem e que 
melhor que se deixe a vida nos levar. Páscoa é tempo de 
se perguntar em que precisamos renascer? Feliz Páscoa e 
que a nossa vida, a partir dessa Páscoa, seja verdadeiro 
testemunho de que Cristo vive em nós e no mundo. 

 
Para refletir nesses dias: 

 
- Na vida diária a que preciso morrer para “ressuscitar” uma pessoa melhor? 

- O que significa a ressurreição para mim? 
- O que a ressurreição de Cristo provoca em minha vida? 

 
 
 


