
           ORAÇÃO A CRISTO RESSUSCITADO
Cristo Ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: 
“A paz esteja convosco”, concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos do mal e de todas as 
formas de violência que agitam nossa sociedade, para que tenhamos uma vida digna, humana e 
fraterna. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da  
sociedade todas as formas de desânimo, para que vivamos como  
pessoas ressuscitadas e portadoras de vossa paz.  

Amém. 

VOTOS DE PÁSCOA
Sorria, cante, dance, celebre! A morte, que colocava um fim em nossa vida, foi derrotada. Ela  
perdeu o poder porque Jesus, o Cristo, a venceu. Estamos livres para passar por ela e mergulhar na 
misericórdia infinita do Pai. Para todos nós começou uma nova vida! 

FELIZ PÁSCOA! 

O TESOURO QUE DEVO PROCURAR
risto era um excelente pregador. Ao anunciar as ver-

dades divinas usava, com frequência, as parábolas, 

isto é, narrações ou histórias baseadas em fatos reais 

ou imaginários. Os quatro evangelistas narrando a vida de 

Jesus, registraram cerca de 46 parábolas e a finalidade de 

todas elas é ser um pano de fundo, para nos ensinar as ver-

dades sobre o Reino de Deus. 

No Evangelho segundo Mateus há duas parábolas, a do te-

souro no campo e a da pérola pre-

ciosa que mexem com nosso orgu-

lho e nossas vaidades. Estas duas 

parábolas nos ensinam que as coi-

sas do Reino de Deus têm um va-

lor inestimável, por isso, quem 

quiser possuí-las deve renunciar 

muitas coisas na sua vida. 

As parábolas dizem o seguinte: 

“O Reino dos Céus é semelhante 

a um tesouro escondido no 

campo; um homem o acha e torna 

a esconder e, na sua alegria, vai, 

vende tudo o que possui e compra 

aquele campo. O Reino dos Céus é ainda semelhante a um 

negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar 

uma pérola fina de grande valor, vai, vende tudo o que pos-

sui e a compra” (Mt 13,44-16). 

Que tesouro é este e que pérola é esta que valem tanto, pois 

o agricultor e o comerciante das joias venderam tudo o que 

tinham para comprar aquele campo com tesouro e aquela 

pérola fina? O Senhor diz: é o Reino de Deus e São Paulo 

Apóstolo, de acordo com Rm 14,17 acrescenta dizendo: “O 

Reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz 

e gozo no Espírito Santo”. Os santos da Igreja dizem que, o 

Reino de Deus é o próprio Cristo, é o Evangelho, é a fé, é o 

perdão, é a solidariedade, é a fraternidade, é a tolerância, é 

a mansidão, é a honestidade, é o amor, é a paciência, é o 

domínio de si mesmo... Tudo isto são as coisas de Deus. 

Onde reinam estes valores evangélicos, aí está presente o 

Reino de Deus. Estas duas parábolas nos revelam a seguinte 

verdade: o homem que encontrou o Reino dos Céus, isto é: 

Jesus, o Evangelho, a fé, a jus-

tiça, a paz, o perdão, o res-

peito, a fraternidade, a solida-

riedade, o amor, a tolerância, o 

domínio de si mesmo... encon-

trou o verdadeiro tesouro. E 

mais ainda, para possuir este 

tesouro deve estar preparado 

para qualquer renúncia. E é 

verdade. Cada um de nos sabe 

que, precisa despojar se, “ven-

der”, abandonar e deixar 

muitas coisas para ser, por 

exemplo, pacífico, paciente, 

tolerante, justo, fraterno, honesto ou fiel. Sabemos muito 

bem da batalha que precisamos combater com nosso orgu-

lho, com as nossas vaidades para perdoar ao próximo. Um 

homem casado para viver a fidelidade, que é a coisa do 

Reino de Deus na vida familiar, e assim ser feliz no casa-

mento, sabe bem que precisa “vender”, despojar-se de mui-

tas vontades, desejos e dizer para si mesmo: “Por hoje não”. 

Um comerciante para ser honesto e justo com seu cliente 

precisa “vender”, abandonar, o desejo da ganância, do lucro 
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fácil e imediato. Um político para ser honesto com a socie-

dade, também, precisa renunciar ao desejo de levar vanta-

gens sobre os outros, de roubar, enganar e praticar a corrup-

ção. Um jovem para ter uma juventude bela e feliz, também, 

precisa, como aquele comerciante e agricultor da parábola 

“vender tudo” e investir na sua formação. Não há jeito, as 

coisas do Reino de Deus têm muito valor, são verdadeiros 

tesouros e pérolas finas, e para possuí-las é preciso despojar-

se de seus tesourinhos, engolir muitas coisas a seco e mor-

der, várias vezes, a própria língua. 

Podemos fazer para nós mesmos algumas perguntas. Desde 

que descobrimos Jesus Cristo, tesouro dos tesouros, a pérola 

mais preciosa, o que mudou em nossa vida, em nosso pen-

sar, no falar, no nosso relacionamento com os outros? Re-

nunciamos a algo para nos manter no caminho do bem, da 

justiça e da fraternidade? Das duas parábolas podemos con-

cluir o seguinte: O Reino de Deus por um lado, é um dom 

gratuito de Deus, por outro é também fruto da procura, da 

renúncia e do esforço pessoal. O Deus da Bíblia não é um 

gênio da lampa mágica que resolve todos os nossos proble-

mas num piscar de olho, derramando sobre nós as coisas do 

seu Reino já prontas, bonitas, etc. mas sim, é Deus que nos 

capacita para conquista-las. 

Pe.Paulo Kowalczyk,sac

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO – QUINTA-FEIRA SANTA

uvimos o que Jesus fez. É interessante! O Evange-

lho diz: “Jesus sabia que o Pai tinha posto tudo nas 

suas mãos”, ou seja, Jesus tinha todo o poder, todo. 

E depois, começa a fazer este gesto de lavar os pés. Trata-se 

de um gesto que faziam os escravos 

daquela época, porque não havia as-

falto nas estradas e, quando chega-

vam, as pessoas tinham poeira nos 

pés; quando chegavam a uma casa 

para uma visita ou para o almoço, ha-

via os escravos que lhes lavavam os 

pés. E Jesus faz este gesto: lava os 

pés! Faz um gesto de escravo: Ele, 

que tinha todo o poder, Ele, que era o 

Senhor, faz o gesto de escravo. E em 

seguida aconselha a todos: “Fazei 

este gesto também entre vós”. Ou 

seja, servi-vos uns aos outros, sede ir-

mãos no serviço, não na ambição, 

como de quem domina o outro ou de 

quantos espezinham o outro, não, 

sede irmãos no serviço. 

Tens necessidade de algo, de um serviço? Eu faço-o para ti. 

Nisto consiste a fraternidade. A fraternidade é humilde, 

sempre: está ao serviço. E eu farei este gesto — a Igreja quer 

que o Bispo o faça todos os anos, uma vez por ano, pelo 

menos na Quinta-Feira Santa — para imitar o gesto de Jesus 

e também para se beneficiar inclusive a si mesmo com o 

exemplo, porque o Bispo não é o mais importante, mas deve 

ser o maior servidor. E cada um de nós deve ser servidor do 

próximo. 

Esta é a regra de Jesus, a regra do Evangelho: a regra do 

serviço, não de dominar, de praticar o mal, de humilhar os 

outros. Serviço! Certa vez, quando os 

Apóstolos discutiam entre eles, deba-

tiam sobre “quem é o mais importante 

entre nós”, Jesus pegou num menino e 

disse: “A criança. Se o vosso coração 

não for como o de uma criança, não se-

reis meus discípulos”. Coração de cri-

ança, humilde, mas servidor. E ali 

acrescenta algo interessante, que pode-

mos relacionar com este gesto de hoje. 

Diz: “Prestai atenção: os chefes das 

Nações dominam, mas entre vós não 

deve ser assim. O maior deve servir o 

mais pequenino.  

Quem se sente o maior, deve ser o ser-

vidor”. Também todos nós devemos ser 

servidores. É verdade que na vida exis-

tem problemas: discutimos entre nós... 

mas isto deve ser algo que passa, algo passageiro, porque no 

nosso coração deve existir este amor de serviço ao próximo, 

de estar ao serviço do outro. E este gesto que farei hoje seja 

para todos nós um ato que nos ajude a ser mais servidores 

uns dos outros, mais amigos, mais irmãos no serviço. Com 

estes sentimentos, continuemos a celebração com o lava-

pés. 

UM PROFESSOR AFIXOU UMA FOLHA DE PAPEL NA PORTA DA ESCOLA.  

Muitos pais ficaram indignados. 

Caros pais! 

1. São vocês que devem ensinar as crianças as palavras mágicas e indispen-

sáveis na vida: “obrigado”, “desculpe” e “por favor’. 

2. Honestidade, laboriosidade, pontualidade, sinceridade e respeito as pes-

soas, as crianças devem aprender em casa. 

3. Os pais devem ensinar as crianças que não se deve falar com a boca cheia 

e que não se jogue lixo no chão. Zelo pela ordem aprende-se em casa.  

4. Em casa a criança deve aprender a zelar pelas suas coisas, a organizar-se, 

que não se deve pegar as coisas alheias e que se deve respeitar as pessoas. 

5. Na escola podemos aprender: português, matemática, história, geografia 

ou física, mas são vocês pais que devem educar os seus filhos e a nossa 

obrigação é instruí-los e apoiar vocês no difícil trabalho.

O 



POR QUE ELAS CHORAM TANTO?

- Por que você está chorando, mãe? Perguntou um garotinho 

à sua mãe. 

- Porque sou mulher... Respondeu ela. 

- Mas não entendo mamãe? Disse o menino. Sua mãe se in-

clinou em sua direção o abraçou e disse; 

- Você jamais irá entender, meu amor. 

Mais tarde, o garotinho perguntou então ao seu pai: 

- Por que às vezes eu vejo a mamãe assim, chorando? 

- Ah, filho. Não liga. Todas as mulheres às vezes choram 

assim. Sem razão nenhuma. 

O garoto cresceu, construiu a sua família, mas aquela per-

gunta continuava ecoando dentro dele: Por que as mulheres 

choram sem razão? Então, um dia, teve a oportunidade de 

perguntar a Deus: Senhor, por que as mulheres choram tão 

facilmente? E Deus lhe respondeu. Sabe, filho, quando eu 

fiz a mulher eu tinha que criar algo especial, precisava ser 

forte o suficiente para suportar as pressões do mundo e ao 

mesmo tempo, ter a habilidade necessária para saber condu-

zir cada situação. Tinha que ter também uma enorme força 

interior, para suportar as dores da vida e até mesmo a ingra-

tidão de pessoas próximas. Lhe dei a resiliência para que 

pudesse seguir adiante, mesmo quando o inimigo fizesse de 

tudo para roubar o seu ânimo. A criei também com o nível 

espiritual mais elevado, para que ela continuasse amando os 

seus filhos sobre qualquer circunstância. Mesmo que elas já 

tenham a machucado muito. 

Dei à ela graça para que conseguisse sorrir, mesmo diante 

dos dissabores da vida. Dei à ela tolerância para que ela pu-

desse perdoar com rapidez. Dei à ela paciência, para que pu-

desse compreender que tudo acontece, no meu tempo. Dei à 

ela compaixão, para que não se contaminasse pela frieza do 

mundo e tivesse sempre olhos voltados para os meus peque-

ninos. Dei à ela determinação, para cerrar os punhos e fincar 

os pés no chão diante dos vendavais das injustiças, perdas e 

traições. Dei à ela sensibilidade, para que olhasse tudo com 

os olhos do amor e desse 

sempre aos outros o be-

nefício da dúvida. 

E as lágrimas, meu filho, 

ela pensa que eu as dei 

como uma válvula de es-

cape, mas não. Na ver-

dade, as lágrimas de uma 

mulher são um código 

secreto que só eu en-

tendo, pois, é um canal 

direto comigo que eu 

criei. Quando ela chora 

eu sei que é o momento 

de eu me aproximar e lhe 

abraçar bem forte. Eu en-

tão, sopro um novo fô-

lego em seus pulmões, 

sua fé se renova e ela se 

levanta para voltar a 

prosseguir. 

Aquele homem então, satisfeito com a resposta, apenas diz: 

Obrigado, Senhor, por ter criado a mulher! Agora eu com-

preendo o sentido das lágrimas da minha mãe, da minha es-

posa e da minha filha. A mulher é o ser mais forte deste 

mundo. É aquela que está mais próxima do coração de Deus. 

Seus sentidos são mais apurados e refinados, por isso, per-

cebe coisas que nós, homens, não percebemos. Captam no 

ar coisas que nós não captamos, por isso, ouça e respeite a 

opinião da mulher que você tem ao seu lado e da próxima 

vez que você vê-la chorar, não a julgue, não diga que ela 

está fazendo drama ou que é sensível demais, apenas res-

peite, pois aquele é o momento dela com ela mesma e com 

Deus 

SANTO DO MÊS – Santa Gianna Beretta Molla: Um exemplo de mãe, médica, Mulher! 

28 de abril 
Gianna Beretta Molla é uma santa do nosso tempo e seu tes-

temunho de santidade é simples e acessível a todos. Seu ma-

rido a definiu assim: “Minha esposa era uma santa normal. 

Jamais acreditei estar vivendo com uma santa. Minha esposa 

tinha infinita confiança na providência e era uma mulher 

cheia de alegria de vi-

ver. Era feliz, amava 

sua família, amava 

sua profissão de mé-

dica, também sua 

casa, a música, a 

pintura, a monta-

nha, as flores e to-

das as coisas belas 

que Deus nos ti-

nha dado”.  

Gianna nasceu no 

dia 4 de outubro 

de 1922, próxima 

de Milão, norte da Itália, de uma família de classe média e 

de pais profundamente cristãos, ambos da Ordem Terceira 

Franciscana. Ao todo eram treze irmãos. Desses, dois tam-

bém eram médicos e religiosos: Frei Alberto, missionário 

capuchinho no Brasil, em Grajaú, Maranhão; e Ir. Virgínia, 

missionária canossiana na Índia. E outro é sacerdote dioce-

sano. A boa formação religiosa recebida na família ensina-

lhe a considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, 

a ter confiança na Providência e a valorizar a necessidade e 

eficácia da oração.  

Durante os anos de estudo e na Universidade soube realizar 

um belo apostolado entre os jovens da Ação Católica e de 

caridade para os idosos e necessitados juntamente com os 

vicentinos. Formada em medicina, especializou-se em pedi-

atria. Seu sonho era ser missionária leiga, em Grajaú, no 

Brasil, onde seu irmão médico havia construído um hospital. 

Mas seu diretor espiritual a desaconselhou por ter saúde frá-

gil. Em 1954, conheceu o engenheiro Pietro Molla e sentiu 



o chamado a vocação matrimonial. A ele, como noiva escre-

veu: “Quero formar uma família verdadeiramente cristã; um 

pequeno cenáculo onde o Senhor reine nos nossos corações 

ilumine as nossas decisões, guie nossos programas”.  

Casaram-se em 24 de setembro de 1955. Tiveram quatro fi-

lhos. Em setembro de 1961, no final do segundo mês de gra-

videz da última filha, Gianna foi atingida pelo sofrimento e 

pela dor, com o aparecimento de um tumor no útero. Antes 

de ser operada, mesmo sabendo o perigo de prosseguir com 

a gravidez, suplicou ao cirurgião que salvasse a vida que tra-

zia no seio. Depois entregou-se em oração à Providência Di-

vina. 

Passado o período de gestação, antes do parto disse ao ma-

rido de modo firme e sereno: “Se deveis decidir entre mim 

e o bebê, não tenha nenhuma hesitação: escolhei – exijo isto 

- a criança. Salvai-a”. Na manhã de 21 de abril de 1962, nas-

ceu Gianna Emanuela. Apesar dos esforços de salvar a vida 

de ambas, em 28 de abril, em meio a dores atrozes e após ter 

repetido “Jesus e te amo, eu te amo” morreu santamente. Ti-

nha 39 anos de idade.  

Gianna, em vida queria ter sido missionária no Brasil. Não 

conseguiu, mas após sua morte obteve de Deus os dois mi-

lagres oficiais para a igreja. O milagre da beatificação ocor-

reu em Grajaú, Maranhão, em 1977. Em abril de 1994, João 

Paulo II a beatificou. O milagre atribuído à sua intercessão 

ocorreu na diocese de França, São Paulo, no início de 2000. 

A canonização presidida pelo mesmo Papa, ocorreu em 16 

de maio de 2004, com o sugestivo título de ‘Mãe de Famí-

lia.’ Na cerimônia estiveram presentes seu marido Pietro 

Molla, as filhas Laura e Gianna Emanuela e o filho Pierlugi. 

Frei Jorge E. Hartmann OFM 

ESTÁ MORRENDO A GERAÇÃO DE FERRO, PARA DAR PASSAGEM  

À GERAÇÃO DE CRISTAL 
Está morrendo a geração que sem estudos educou seus filhos. 

Aquela que, apesar da falta de tudo, nunca permitiu que faltasse o indispensável em casa. 

Aquela que ensinou valores, começando por amor e respeito. 

As pessoas que ensinavam aos homens o valor de uma mulher. 

E às mulheres o respeito pelos homens. Estão morrendo os que podiam viver com poucos 

luxos sem se sentir frustrados com isso. 

Aqueles que trabalharam desde tenra idade e ensinaram o valor das coisas, não o preço. 

Morrem os que passaram por mil dificuldades e sem desistir nos ensinaram a viver com 

dignidade. 

Aqueles que depois de uma vida de sacrifícios e agruras, vão com as mãos enrugadas, mas 

a testa erguida. 

A geração que nos ensinou a viver sem medo, está morrendo. Ela está morrendo. 

Autoria desconhecida 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, 

reconhecemos que tudo vem de Deus. A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 
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Escola da Fé 
Todas as quartas-feiras às 20h temos encontros da Escola da Fé. Atualmente estudamos o Catecismo da Igreja Cató-

lica. Venha participar conosco! 

Domingo Vocacional 

No dia 25 de abril (domingo), teremos visita dos seminaristas com seu reitor, Pe. João Sopicki do Seminário Palotino. 

Os seminaristas junto com Pe. João vão celebrar o Domingo Vocacional e encontrar-se com os benfeitores da Obra Vo-

cacional Palotina. 


