
 

A pandemia de corona vírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre  
correram os indivíduos e humanidade, o do delírio de onipotência 

Homilia do Frei Raniero Cantalamessa proferida na Sexta-Feira Santa na Basílica de São Pedro no Vaticano 

ão Gregório Magno dizia que a Es-

critura cum legentibus crescit, 

cresce com aqueles que a leem. Ex-

prime significados sempre novos 

segundo as perguntas que o homem traz no 

coração ao lê-la. E nós, neste ano, lemos a 

narrativa da Paixão com uma pergunta – 

melhor, com um grito – no coração que se 

levanta de toda a terra. Devemos procurar 

colher a resposta que a Palavra de Deus lhe 

dá. O que acabamos de escutar é a narra-

tiva do mal objetivamente maior jamais co-

metido na terra. Nós podemos olhar para 

ele de dois ângulos diversos: ou pela 

frente, ou por trás, isto é, ou pelas suas cau-

sas, ou pelos seus efeitos. Se nos detemos 

nas causas históricas da morte de Cristo, 

nós nos confundimos e cada um será ten-

tado em dizer como Pilatos: “Eu não sou 

responsável pelo sangue deste homem” 

(Mt 27,24). A cruz é melhor compreendida 

pelos seus efeitos do que pelas suas causas. 

E quais foram os efeitos da morte de 

Cristo? Justificados pela fé nele, reconcili-

ados e em paz com Deus, repletos de espe-

rança de uma vida eterna! (cf. Rom 5,1-5) 

Mas há um efeito que a situação em ato nos 

ajuda a colher em particular. A cruz de 

Cristo mudou o sentido da dor e do sofri-

mento humano. De todo sofrimento, físico 

e moral. Ela não é mais um castigo, uma 

maldição. Foi redimida pela raiz, quando o 

Filho de Deus a tomou sobre si. Qual é a 

prova mais segura de que a bebida que al-

guém lhe oferece não está envenenada? É 

se ele bebe em sua frente do mesmo copo. 

Assim Deus fez: na cruz bebeu, ao lado do 

mundo, do cálice da dor até a borra. Mos-

trou assim que ele não está envenenado, 

mas que há uma pérola em seu fundo. 

E não só a dor de quem tem a fé, mas toda 

dor humana. Ele morreu por todos. 

“Quando for elevado da terra – dissera –, 

atrairei todos a mim” (Jo 12,32). Todos, 

não somente alguns! “Sofrer – escrevia 

São João Paulo II do seu leito no hospital 

após o atentado – significa tornar-se parti-

cularmente receptivo, particularmente 

aberto à ação das forças salvíficas de 

Deus, oferecidas em Cristo à humani-

dade”. Graças à cruz de Cristo, o sofri-

mento se tornou uma espécie de “sacra-

mento universal de salvação” para o gê-

nero humano. 

   Qual é a luz que tudo isso lança sobre a 

situação dramática que a humanidade está 

vivendo? Também aqui, mais do que para 

as causas, devemos olhar para os efeitos. 

Não apenas os negativos, dos quais ouvi-

mos todo dia as tristes manchetes, mas 

também os positivos, que somente uma ob-

servação mais atenta nos ajudar a colher. 

A pandemia de corona vírus nos despertou 

bruscamente do perigo maior que sempre 

correram os indivíduos e a humanidade, o 

do delírio de onipotência. Temos a oca-

sião – escreveu um conhecido Rabino ju-

deu – de celebrar este ano um especial 

êxodo pascal, o “do exílio da consciência”. 

Bastou o menor e mais informe elemento 

da natureza, um vírus, para nos recordar 

que somos mortais, que o poderio militar e 

a tecnologia não bastam para nos salvar. 

“Não dura muito o homem rico e pode-

roso: – diz um salmo da Bíblia – é seme-

lhante ao gado gordo que se abate” (Sl 

49,21). E é verdade!  
    Enquanto pintava os afrescos da catedral 

de São Paulo em Londres, o pintor James 

Thornhill, a um certo ponto, foi tomado 

por tanto entusiasmo por um afresco seu 

que, afastando-se para vê-lo melhor, não 

percebia que quase despencava no vão do 

andaime. Um assistente, horrorizado, en-

tendeu que um grito de chamada teria ape-

nas acelerado o desastre. Sem pensar duas 

vezes, molhou um pincel na tinta e o arre-

messou contra o afresco. O mestre, pasmo, 

deu um passo adiante. A sua obra estava 

comprometida, mas ele estava salvo. 

Assim Deus às vezes faz conosco: con-

funde os nossos projetos e a nossa tranqui-

lidade, para nos salvar do abismo que não 

vemos. Mas cuidado para não nos enganar-

mos. Não foi Deus que arremessou o pin-

cel contra o afresco de nossa orgulhosa ci-

vilização tecnológica. Deus é nosso aliado, 

não do vírus! “Eu tenho um desígnio de 

paz, não de sofrimento”, ele mesmo nos 

diz na Bíblia (Jr 29,11). Se esses flagelos 

fossem castigos de Deus, não seria expli-

cado por que eles caem igualmente nos 

bons e nos maus, e por que geralmente são 

os pobres que têm as maiores consequên-

cias. Eles seriam mais pecadores que ou-

tros? 

    Aquele que chorou um dia pela morte de 

Lázaro chora hoje pelo flagelo que caiu so-

bre a humanidade. Sim, Deus "sofre", 

como todo pai e toda mãe. Quando desco-

brirmos um dia isso, teremos vergonha de 

todas as acusações que fizemos contra ele 

na vida. Deus participa da nossa dor para 

superá-la. “Deus – escreve Santo Agosti-

nho –, por ser soberanamente bom, nunca 

deixaria qualquer mal existir em suas 

obras se não fosse bastante poderoso e 

bom para fazer resultar do mal o bem”. 

Será que Deus Pai quis a morte do seu Fi-

lho, a fim de daí tirar o bem? Não, simples-

mente permitiu que a liberdade humana fi-

zesse o seu percurso, contudo, fazendo-a 

servir ao seu plano, não ao dos homens. 

Isto vale também para os males naturais, 

como terremotos e pestilências. Não os 

provoca. Ele deu também à natureza uma 

espécie de liberdade, claro, qualitativa-

mente diversa daquela moral do homem, 

mas ainda assim, sempre uma forma de li-

berdade. Liberdade de evoluir-se segundo 

suas leis de desenvolvimento. Não criou o 

mundo como um relógio pré-programado 

em cada mínimo movimento. É o que al-

guns chamam de acaso, e que a Bíblia 

chama, ao contrário, de “sabedoria de 

Deus”. 

   O outro fruto positivo da presente crise 

de saúde é o sentimento de solidariedade. 
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Quando foi, desde que há memória, que os 

homens de todas as nações se sentiram tão 

unidos, tão iguais, tão pouco contenciosos, 

como neste momento de dor? Jamais como 

agora temos sentido a verdade de um nosso 

grande poeta: “Homens, paz! Sobre a terra 

firme grande é mistério”. Esquecemo-nos 

dos muros por construir. O vírus não co-

nhece fronteiras. Em um segundo, abateu 

todas as barreiras e as distinções: de raça, 

de religião, de censo, de poder. Não deve-

mos voltar atrás quando este momento ti-

ver passado. Como tem nos exortado o 

Santo Padre, não devemos desperdiçar esta 

ocasião. Não deixemos que tanta dor, tan-

tas mortes, tanto esforço heroico por parte 

dos profissionais de saúde tenha sido em 

vão. É esta a “recessão” que mais devemos 

temer. 

Transformarão suas espadas em arados e 

suas lanças em foices: não pegarão em ar-

mas uns contra os outros e não mais tra-

varão combate (Is 2,4). 

   É o momento de tornar real algo desta 

profecia de Isaías, da qual a humanidade 

desde sempre aguarda o cumprimento. De-

mos um basta à trágica corrida às armas. 

Vocês gritam com todas as suas forças, jo-

vens, porque é acima de tudo o seu destino 

que está em jogo. Destinemos os intermi-

náveis recursos empregados às armas a fi-

nalidades de que, nestas situações, vemos 

a necessidade e a urgência: a saúde, o sa-

neamento, a alimentação, o cuidado da cri-

ação. Deixemos à geração que virá, se ne-

cessário, um mundo mais pobre de coisas 

e dinheiro, porém mais rico de humani-

dade. A Palavra de Deus nos diz qual é a 

primeira coisa que devemos fazer em mo-

mentos como estes: gritar a Deus. É ele 

mesmo quem põe nos lábios dos homens 

as palavras para se gritar a ele, às vezes, até 

palavras duras, de lamento, e quase de acu-

sação. “Levantai-vos, vinde logo em nosso 

auxílio, libertai-nos pela vossa compai-

xão! […] Despertai! Não nos deixeis eter-

namente!” (Sl 44,24.27). “Mestre, esta-

mos perecendo e tu não te importas?” (Mc 

4,38). 

    Será que Deus ama ser implorado para 

conceder os seus benefícios? Será que a 

nossa oração pode fazer Deus mudar seus 

planos? Não, mas há coisas que Deus deci-

diu conceder-nos como fruto, junto com 

sua graça e a nossa oração, quase como 

para compartilhar com as suas criaturas o 

mérito do benefício recebido. É ele quem 

nos impulsiona a fazê-lo: “Pedi e vos será 

dado, disse Jesus, batei e a porta vos será 

aberta” (Mt 7,7). 

   Quando, no deserto, os hebreus eram 

mordidos por serpentes venenosas, Deus 

ordenou a Moisés para levantar sobre uma 

haste uma serpente de bronze, e quem a 

olhava não morria. Jesus se apropriou 

deste símbolo. “Como Moisés levantou a 

serpente no deserto – disse a Nicodemos –

, assim é necessário que o Filho do Homem 

seja levantado, para que todos os que nele 

crerem tenham a vida eterna” (Jo 3,14-15). 

Também nós, neste momento, somos mor-

didos por uma invisível “serpente” vene-

nosa. Olhemos para aquele que foi “levan-

tado” por nós sobre a cruz. Adoremo-lo por 

nós e por todo o gênero humano. Quem 

olhar para ele com fé e amor não morrerá. 

E se morrer, será para entrar na vida eterna. 

"Depois de três dias eu ressuscitarei", Je-

sus predisse (cf. Mt 9:31). Nós também, 

depois desses dias que esperamos que se-

jam curtos, ressuscitemos e saímos dos tú-

mulos de nossas casas. Não para voltar à 

vida anterior como Lázaro, mas para uma 

nova vida, como Jesus. Uma vida mais fra-

terna, mais humana. Mais cristã! 
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o entardecer…” (Mc 4, 35): 

assim começa o Evangelho, 

que ouvimos. Desde há se-

manas que parece o entardecer, parece cair 

a noite. Densas trevas cobriram as nossas 

praças, ruas e cidades; apoderaram-se das 

nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio 

ensurdecedor e um vazio desolador, que 

paralisa tudo à sua passagem: pressente-se 

no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os 

olhares. Revemo-nos temerosos e perdi-

dos. À semelhança dos discípulos do Evan-

gelho, fomos surpreendidos por uma tem-

pestade inesperada e furibunda. Demo-nos 

conta de estar no mesmo barco, todos frá-

geis e desorientados mas ao mesmo tempo 

importantes e necessários: todos chamados 

a remar juntos, todos carecidos de mútuo 

encorajamento. E, neste barco, estamos to-

dos. Tal como os discípulos que, falando a 

uma só voz, dizem angustiados “vamos pe-

recer” (cf. 4, 38), assim também nós nos 

apercebemos de que não podemos conti-

nuar estrada cada qual por conta própria, 

mas só o conseguiremos juntos. 

Rever-nos nesta narrativa, é fácil; difícil é 

entender o comportamento de Jesus. En-

quanto os discípulos naturalmente se sen-

tem alarmados e desesperados, Ele está na 

popa, na parte do barco que se afunda pri-

meiro... E que faz? Não obstante a tempes-

tade, dorme tranquilamente, confiado no 

Pai (é a única vez no Evangelho que vemos 

Jesus a dormir). Acordam-No; mas, depois 

de acalmar o vento e as águas, Ele volta-Se 

para os discípulos em tom de censura: 

“Porque sois tão medrosos? Ainda não 

tendes fé?” (Mc 4, 40). 

     Procuremos compreender. Em que con-

siste esta falta de fé dos discípulos, que se 

contrapõe à confiança de Jesus? Não é que 

deixaram de crer N’Ele, pois invocam-No; 

mas vejamos como O invocam: «Mestre, 

não Te importas que pereçamos?» (4, 38) 

Não Te importas: pensam que Jesus Se te-

nha desinteressado deles, não cuide deles. 

Entre nós, nas nossas famílias, uma das 

coisas que mais dói é ouvirmos dizer: “Não 

te importas de mim”. É uma frase que fere 

e desencadeia turbulência no coração. Terá 

abalado também Jesus, pois não há nin-

guém que se importe mais de nós do que 

Ele. De fato, uma vez invocado, salva os 

seus discípulos desalentados. 

  A tempestade desmascara a nossa vulne-

rabilidade e deixa a descoberto as falsas e 

supérfluas seguranças com que construí-

mos os nossos programas, os nossos proje-

tos, os nossos hábitos e prioridades. Mos-

tra-nos como deixamos adormecido e 

abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá 

força à nossa vida e à nossa comunidade. 

A tempestade põe a descoberto todos os 

propósitos de “empacotar” e esquecer o 

que alimentou a alma dos nossos povos; to-

das as tentativas de anestesiar com hábitos 

aparentemente “salvadores”, incapazes de 

fazer apelo às nossas raízes e evocar a me-

mória dos nossos idosos, privando-nos as-

sim da imunidade necessária para enfrentar 

as adversidades. Com a tempestade, caiu a 

maquilhagem dos estereótipos com que 

mascaramos o nosso “eu” sempre preocu-

pado com a própria imagem; e ficou a des-

coberto, uma vez mais, aquela (abençoada) 

pertença comum a que não nos podemos 

subtrair: a pertença como irmãos. 

“A 



“Porque sois tão medrosos? Ainda não 

tendes fé?” Nesta tarde, Senhor, a tua Pa-

lavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso 

mundo, que Tu amas mais do que nós, 

avançamos a toda velocidade, sentindo-

nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avi-

dez de lucro, deixamo-nos absorver pelas 

coisas e transtornar pela pressa. Não nos 

detivemos perante os teus apelos, não des-

pertamos face a guerras e injustiças plane-

tárias, não ouvimos o grito dos pobres e do 

nosso planeta gravemente enfermo. Avan-

çamos, destemidos, pensando que continu-

aríamos sempre saudáveis num mundo do-

ente. Agora nós, sentindo-nos em mar agi-

tado, imploramos-Te: “Acorda, Senhor!” 

“Porque sois tão medrosos? Ainda não 

tendes fé?” Senhor, lanças-nos um apelo, 

um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar 

que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e 

fiar-se de Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu 

apelo urgente: “Convertei-vos…”. “Con-

vertei-Vos a Mim de todo o vosso coração” 

(Jl 2, 12). Chamas-nos a aproveitar este 

tempo de prova como um tempo de deci-

são. Não é o tempo do teu juízo, mas do 

nosso juízo: o tempo de decidir o que conta 

e o que passa, de separar o que é necessário 

daquilo que não o é. É o tempo de reajustar 

a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos ou-

tros. E podemos ver tantos companheiros 

de viagem exemplares, que, no medo, rea-

giram oferecendo a própria vida. É a força 

operante do Espírito derramada e plasmada 

em entregas corajosas e generosas. É a vida 

do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e 

mostrar como as nossas vidas são tecidas e 

sustentadas por pessoas comuns (habitual-

mente esquecidas), que não aparecem nas 

manchetes dos jornais e revistas, nem nas 

grandes passarelas do último espetáculo, 

mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever 

os acontecimentos decisivos da nossa his-

tória: médicos, enfermeiros e enfermeiras, 

trabalhadores dos supermercados, pessoal 

da limpeza, curadores, transportadores, 

forças policiais, voluntários, sacerdotes, 

religiosas e muitos – mas muitos – outros 

que compreenderam que ninguém se salva 

sozinho. Perante o sofrimento, onde se 

mede o verdadeiro desenvolvimento dos 

nossos povos, descobrimos e experimenta-

mos a oração sacerdotal de Jesus: “Que to-

dos sejam um só” (Jo 17, 21). Quantas pes-

soas dia a dia exercitam a paciência e in-

fundem esperança, tendo a peito não se-

mear pânico, mas corresponsabilidade! 

Quantos pais, mães, avôs e avós, professo-

res mostram às nossas crianças, com pe-

quenos gestos do dia a dia, como enfrentar 

e atravessar uma crise, readaptando hábi-

tos, levantando o olhar e estimulando a 

oração! Quantas pessoas rezam, se imolam 

e intercedem pelo bem de todos! A oração 

e o serviço silencioso: são as nossas armas 

vencedoras. 

   “Porque sois tão medrosos? Ainda não 

tendes fé?” O início da fé é reconhecer-se 

necessitado de salvação. Não somos autos-

suficientes, sozinhos afundamos: precisa-

mos do Senhor como os antigos navegado-

res, das estrelas. Convidemos Jesus a subir 

para o barco da nossa vida. Confiemos-Lhe 

os nossos medos, para que Ele os vença. 

Com Ele a bordo, experimentaremos – 

como os discípulos – que não há naufrágio. 

Porque esta é a força de Deus: fazer resul-

tar em bem tudo o que nos acontece, 

mesmo as coisas ruins. Ele serena as nos-

sas tempestades, porque, com Deus, a vida 

não morre jamais. 

     O Senhor interpela-nos e, no meio da 

nossa tempestade, convida-nos a despertar 

e ativar a solidariedade e a esperança, ca-

pazes de dar solidez, apoio e significado a 

estas horas em que tudo parece naufragar. 

O Senhor desperta, para acordar e reanimar 

a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na 

sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: 

na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma 

esperança: na sua cruz, fomos curados e 

abraçados, para que nada e ninguém nos 

separe do seu amor redentor. No meio 

deste isolamento que nos faz padecer a li-

mitação de afetos e encontros e experimen-

tar a falta de tantas coisas, ouçamos mais 

uma vez o anúncio que nos salva: Ele res-

suscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, 

o Senhor desafia-nos a encontrar a vida 

que nos espera, a olhar para aqueles que 

nos reclamam, a reforçar, reconhecer e in-

centivar a graça que mora em nós. Não 

apaguemos a mecha que ainda fumega (cf. 

Is 42, 3), que nunca adoece, e deixemos 

que reacenda a esperança. 

    Abraçar a sua cruz significa encontrar a 

coragem de abraçar todas as contrarieda-

des da hora atual, abandonando por um 

momento a nossa ânsia de omnipotência e 

possessão, para dar espaço à criatividade 

que só o Espírito é capaz de suscitar. Sig-

nifica encontrar a coragem de abrir espaços 

onde todos possam sentir-se chamados e 

permitir novas formas de hospitalidade, de 

fraternidade e de solidariedade. Na sua 

cruz, fomos salvos para acolher a espe-

rança e deixar que seja ela a fortalecer e 

sustentar todas as medidas e estradas que 

nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a 

salvaguardar. Abraçar o Senhor, para abra-

çar a esperança. Aqui está a força da fé, 

que liberta do medo e dá esperança. 

   “Porque sois tão medrosos? Ainda não 

tendes fé?” Queridos irmãos e irmãs, deste 

lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gos-

taria nesta tarde de vos confiar a todos ao 

Senhor, pela intercessão de Nossa Se-

nhora, saúde do seu povo, estrela do mar 

em tempestade. Desta colunata que abraça 

Roma e o mundo desça sobre vós, como 

um abraço consolador, a bênção de Deus. 

Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos 

corpos e conforto aos corações! Pedes-nos 

para não ter medo; a nossa fé, porém, é 

fraca e sentimo-nos temerosos. Mas Tu, 

Senhor, não nos deixes à mercê da tempes-

tade. Continua a repetir-nos: “Não tenhais 

medo!” (Mt 14, 27). E nós, juntamente 

com Pedro, “confiamos-Te todas as nos-

sas preocupações, porque Tu tens cui-

dado de nós” (cf. 1 Pd 5, 7). 

 

Dia das Mães – Um Poema 
Mãe! Eu volto a 
te ver na antiga 
sala 
Onde, uma 
noite, te deixei 
sem fala, 
Dizendo adeus 
como quem vai 
morrer! 
E me viste su-

mir pela neblina, 
Porque a sina das mães é esta sina: 
Amar, cuidar, criar, depois perder! 
 

Perder o filho é como achar a morte! 

Perder o filho, quando grande e forte 
Já podia ampará-la e compensá-la. 
Mas nesse instante, uma mulher bonita, 
Sorrindo o rouba... e a velha mãe aflita 
Ainda se volta para abençoá-la! 
 

Assim parti e me abençoaste 
Fui esquecer o bem que me ensinaste; 
Fui para o mundo me deseducar... 
E tu ficaste, num silêncio frio 
Olhando o leito que eu deixei vazio; 
Cantando uma cantiga de ninar! 
 

Hoje, volto coberto de poeira 
E te encontro quietinha na cadeira, 

A cabeça pendida sobre o peito. 
Quero beijar-te a fronte... e não me atrevo! 

Quero acordar-te, mas não sei se devo! 
Não sinto que me cabe este direito! 
 

Eu te esqueci. As mães são esquecidas! 
Vivi vida, vivi muitas vidas. 
E só agora, quando chego ao fim, 
Traído pela última esperança; 
E só agora quando a dor me alcança, 
Lembro, quem nunca se esqueceu de mim! 

 

Não! Eu devo voltar, ser esquecido, 
Mas...que foi! De repente ouço um ruído 



A cadeira rangeu! É tarde agora! 
Minha mãe se levanta, abrindo os braços! 
E me envolvendo num milhão de abraços, 
Rendendo graças, diz: Meu filho. E... chora! 

E chora! E treme, como fala e ri! 
E parece que Deus entrou aqui, 
Em vez do último dos condenados! 
E o seu pranto, rolando em minha face! 
Quase é como se o céu me perdoasse, 
Me limpasse de todos os pecados! 
 

Mãe! Nos teus braços eu me transfiguro! 
Lembro que fui criança, que fui puro! 
Sim! Tenho mãe! E esta ventura é tanta 
Que eu compreendo o que significa! 
O filho é pobre, mas a mãe é rica! 
O filho é homem, mas a mãe é santa! 
 

Santa que eu fiz envelhecer sofrendo 
Mas que beijas como agradecendo 
Toda dor que por mim te foi causada! 
Dos mundos onde andei nada te trouxe! 

Mas tu me olhas num olhar tão doce 
Que nada tendo não te falta nada! 
Dias das mães! É o dia da bondade 
Maior que todo o mal da humanidade 
Purificada num amor fecundo! 
Por mais que o homem seja um ser mesquinho 

Enquanto a mãe cantar junto a um bercinho 

Cantará a esperança para o mundo! 

POEMA DE Ghiaroni 

Santo do Mês – Santa Rita de Cássia 22 de Maio 

 vida de Rita é recheada de fatos 
maravilhosos e surpreendentes. 
Foi filha única obediente, esposa 

fiel e maltratada, mãe, viúva, religiosa. 
Chegou à santidade vivendo intensa-
mente todas essas vocações. Ela é natural 
da região da Úmbria, centro da Itália, que 
deu grandes Santos à Igreja. Além dela, 
São Francisco e Santa Clara de Assis, São 
Bento e Santa Escolástica, entre outros. 
Rita nasceu em 1381. Queria ser religiosa, 
mas para satisfazer os pais que queriam 
netos, casou-se com Paolo de Ferdinando, 
escolhido por eles. Não foi uma escolha 
sábia. Era brigão, bebedor, mulherengo e 
pouco achegado à religião. Sorte dele que 
Rita era uma mulher virtuosa. Com seu 
amor, paciência e oração conseguiu con-
verter o esposo. Tiveram dois filhos que 
saíram iguais ao pai no temperamento. O 
calvário maior de Rita se iniciou com o as-
sassinato do marido. Os filhos juraram vin-
gar a morte do pai. Quando Rita percebeu 
que não conseguia fazê-los mudar de 
ideia, fez uma oração ousada. Pediu a 
Deus que salvasse seus filhos e que os le-
vasse para junto de Si antes deles torna-
rem-se assassinos. Deus ouviu sua prece! 
Em pouco tempo encontrou-se sozinha. 

Julgou ser o momento de realizar seu so-
nho de jovem: consagrar-se totalmente a 
Deus como religiosa. Procurou as Irmãs 
Agostinianas de Cássia, mas a superiora 
não a aceitou por ser viúva. Rita não desa-
nimou. Devota de Santo Agostinho, pediu 
ajuda a ele. Conseguiu entrar no convento 
de maneira misteriosa. Todavia, a superi-
ora não convicta com a sua história, acei-

tou-a, mas procurou prová-la na obediên-
cia. Mandou-a plantar um galho seco de 
videira e regá-lo diariamente. Após dois 
anos, milagrosamente a videira brotou. 
Até hoje ela está no convento, em Cássia, 
dando saborosos frutos. 
Rita, mulher sofrida, gostava de meditar a 
Paixão de Cristo. Um dia prostrada diante 
do Crucificado pediu-lhe a graça de poder 
sentir um pouco da grande dor da crucifi-

xão. Prodigiosamente um espinho da co-
roa de Cristo cravou-se na fronte da Rita. 
A ferida passou a exalar um odor de podri-
dão as coirmãs passaram a evitá-la. 
No Ano Santo de 1450 quis ir a Roma, em 
peregrinação, mas as irmãs não queriam 
levá-la por causa do mau cheiro. Ocorre 
mais um prodígio: a chaga na testa e o 
cheiro desapareceram e no seu lugar sen-
tia-se um perfume de rosas. Na volta, tudo 
voltou como era antes. No leito de morte 
pediu um sinal ao Senhor para saber se o 
marido e os filhos estavam no céu. Era in-
verno e ela ousou pedir uma rosa e dois 
figos, algo que não nasce nesse período. E 
o impossível aconteceu! Não é por acaso 
que Santa Rita é conhecida como “a Santa 
dos impossíveis”. E não é por acaso que 
tantas mulheres, ainda hoje, se voltam a 
ela confiantes pedindo pelos seus filhos e 
maridos. Afinal, ela foi mulher forte que 
venceu a violência familiar, foi mulher de 
oração, que perdoou e soube construir a 
paz. Fato singular e único: falecida aos 76 
anos de idade, o corpo de Santa Rita 
nunca foi sepultado e encontra-se incor-
rupto, na igreja que lhe foi dedicada, em 
Cássia. 

Frei Jorge E.Hartmann , ofm 

Dizimistas aniversariantes do mês de maio 
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! 
 

01 – Eliane Pereira Bernardo 10 – Cristina Rufino da Costa 22 – Maria Virgínia P. Lima 
03 – Severina Brás de França 14 – Adriana Mota Carvalho 23 – Raimunda M. de Albuquerque 
03 – Erismar Nunes Magalhães 17 – Raimunda Furtado de Melo 24 – Maria das Dores Alves 
04 – Maria Lindalmira B. Ximenes 19 – Alzira Roberto de Moraes 26 – Irene Francisca Félix de Oliveira 
04 – Maria Ediana Alencar Araújo 20 – Firmino Inácio do Nascimento 28 – Mauriceia da Silva 
05 – César F. de Figueirêdo 21 – Rosemeire Azevedo Carvalho 29 – Elma Avelino da Cruz Simões 
05 – Mauricéia Alves dos Santos Silva 21 – Maria da Conceição S. Suzano 30 – Maria das Graças Paixão Silva 
07 – Antonio Adão de Paula 21 – José Inácio de Oliveira Aguiar  
10 – Daniel Benício de Oliveira 22 – Josefa Gonçalves Gomes  

Vigília de Pentecostes 
Dia 30 de maio(sábado) a partir das 22h teremos na Matriz a Vigília de Pentecostes. A Vigília começará com a Santa 

Missa às 22h. Neste dia não haverá Missa das 19h. 
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