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Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à 
direita de Deus; aspirai as coisas celestes e não às coisas terrestres. (Col3,1-2) 

A Páscoa é festa dos revolucionários 

P 
ara o mundo, a boa nova da ressurreição de Je-
sus já deixou de ser novidade. É apenas algo 
antigo que ele vem ouvindo há anos e que não 
mais o sensibiliza. Também 

para muitos cristãos, católicos e 
evangélicos, a Páscoa perdeu o seu 
significado e tornou-se apenas um 
tempo de tradições, costumes e pro-
cissões.  Reavivando a nossa fé e 
animando-nos  na caminhada à casa 
do Pai, perguntemo-nos  :  

O que significa fazer Páscoa? 
Fazer Páscoa significa fazer passa-
gem, pois a palavra Páscoa, tradu-
zindo literalmente do hebraico  para 
o português, significa “passagem’ ou 
“ libertação”. Todo  ano a Santa Mãe 
Igreja, com a sua experiência bimile-
nar, convida nos a fazermos a passa-
gem nova e diferente. São Paulo de-
fine a como passagem do homem 
velho ao homem novo.                                                   
Para que a nossa Páscoa possa acon-
tecer, isto é, a nossa passagem e li-
bertação, devemos sacudir das nos-
sas costas os mil e um grilhões que nos mantêm escra-
vos. E de fato, nós somos escravos do “Egito”, assim 
como os israelitas no Antigo Testamento. Só que o nos-
so “Egito” –  “ escravidão”, se chama: o comodismo, o 

preconceito, o racismo escondido, a preguiça espiritual, a 
injustiça, a idolatria, a inimizade, a contenda, a maledicên-
cia, a discórdia, a superstição, a infidelidade matrimonial, 

a bebedeira, a droga, a sexualidade desre-
grada. Fazer Páscoa,  seria então, deixar 
o nosso “ Egito”, abandonar tudo aquilo 
que nos escraviza. O nosso “Egito” é o 
pecado. 
A Páscoa é o tempo de passagem da vida 
velha  à vida nova, do vício à virtude, da 
treva à luz, da morte à vida, da tristeza à 
alegria, do desânimo ao ânimo, da des-
confiança à confiança, da fé morta à fé 
viva, das pessoas inertes às pessoas dinâ-
micas. 
De fato, precisa ter muita coragem para 
fazer Páscoa, e quem a faz de verdade, é 
realmente um revolucionário. O mundo 
precisa, sim, dos revolucionários, que 
fazem vira volta, primeiramente  na sua 
vida. Meu irmão e minha irmã, coragem! 
A Páscoa está aí.  
Há um “Egito” que você precisa deixar? 
 Feliz Páscoa para você se, como eu, nes-
te ano, não sente medo de deixar o 

“Egito”, mas está consciente de que sem a fuga da escravi-
dão do pecado, não há ressurreição. Vamos passar pela 
noite e o sol surgirá de novo.. 

Pe.Paulo Kowalczyk,sac 

Sorria, cante, dance, celebre! A morte, que colocava um fim em nossa vida, foi derrotada. Ela per-
deu 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 E SANTA PÁSCOA! 



É 
 impressionante ver as inúmeras manifestações 

de “cristianofobia”, ou seja, aversão ao Cristia-

nismo , pelo fato de a Igreja, isto é, nós cristãos 

católicos e evangélicos, não aceitarmos o aborto, 

casamento de pessoas do mesmo sexo, eutanásia, manipu-

lação de embriões, inseminação artificial, precoce e vul-

gar educação sexual na escola, etc., pois nós entendemos 

que estas atitudes ofendem a dignidade humana. 

 Já o Papa Bento XVI denunciava “cristianofobia” cres-

cente no mundo e preocupado com a “hostilidade e o pre-

conceito” contra o cristianismo, 

diz que “o secularismo progres-

sivo é tão negativo quanto o fa-

natismo religioso”. O Papa Fran-

cisco, também não cansa de de-

nunciar que, os cristãos são o 

grupo religioso mais perseguido 

do mundo e que é “inaceitável” 

que em alguns lugares eles têm 

que colocar suas vidas em risco 

para poder praticar sua fé. 

Atualmente, um verdadeiro ge-

nocídio contra cristãos e outros 

grupos religiosos acontece no 

Iraque. Onde os combatentes do 

pretendido “Estado Islâmico e 

no Oriente” impõem uma única 

forma de religião a todos: a corrente islâmica sunita. As 

casas dos cristãos estão sendo marcadas com a inicial N, 

de “Nazareno” e postos diante de uma escolha entre 4 al-

ternativas: a) deixar o Iraque em 24 horas; b) converter-se 

ao islamismo à força; c) pagar um tributo especial, por 

não serem muçulmanos; d) morrer pelas espadas. Muitís-

simos cristãos foram mortos e são mártires. Na Europa, 

de alguns anos para cá, tornam-se sempre mais frequentes 

as notícias sobre as profanações dos símbolos da fé cristã 

e dos sentimentos religiosos dos crentes. Por exemplo: 

durante o show de uma banda o líder da mesma rasgou a 

Bíblia com os aplausos da plateia; no Rio de Janeiro os 

ativistas LGBT e feministas fanáticas diante da Igreja de 

Candelária, no centro da cidade, nuas, deitaram-se em 

cima da cruz insinuando um ato sexual; na Polônia um 

médico e diretor de um hospital foi demitido porque negou

-se a fazer aborto; também na Polônia uma revista católica 

foi condenada pelo tribunal de justiça porque num dos seus 

artigos chamou aborto de “ homicídio” e a mulher de 

“assassina”; em Paris durante uma peça teatral blasfema os 

atores atiraram objetos e sujeiras contra a imagem de Jesus 

Cristo e de Nossa Senhora etc. 

Por que há tanto preconceito contra cristianismo? Por 

que há tanto ódio da cruz? 

A cruz incomodava o homem do 

passado e continua incomodando o 

homem de hoje. Ela prega a verdade 

e é o sinal de contradição. Se você 

colocar no seu jardim dezenas de 

duendes ninguém vai reclamar pois, 

eles são um mito, uma lenda, mas se 

você colocar no seu jardim uma 

cruz, em muitos lugares do mundo, 

inclusive no Brasil, vem um ativista 

de alguma ideologia por aí, entrará 

no seu jardim para  quebrar, profa-

nar e pisar em nome da laicidade do 

estado etc. 

Cristianismo sempre incomoda, por-

que um cristão não se conforma 

com o pecado, com as aberrações, 

com a injustiça, com a violência ... 

Por isso, ser cristão é andar na contramão. O Cristo já pre-

viu tudo dizendo:  

“(...) os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-
los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do 
meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odia-
rão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas, que 

enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto, 
que o amor de muitos se resfriará. Mas, quem perseverar 

até o fim, será salvo” (Mt 24,9-13). 

“ Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quan-
do vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal 

contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, por-
que será grande a vossa recompensa nos céus” 

 (Mt 5,11-12) 
Pe.Paulo Kowalczyk, sac 

“Se não dermos ouvidos ao Senhor quando Ele nos chama, pode acontecer que não  
consigamos encontrá-lo quando o quisermos”  (Santa Teresa D’Ávila) 

CRISTIANOFOBIA 



CONFISSÃO EM PREPARAÇÃO PARA PÁSCOA 

No dia 12 de abril (sexta-feira) a partir das 19h30 teremos 
na Matriz o Mutirão das Confis-

sões em preparação para Pás-
coa. Com a participação de vá-
rios padres das paróquias vizi-

nhas. Preparem-se para a con-
fissão fazendo um exame de 
consciência. Não percam essa 

oportunidade. 

CASAMENTO COMUNITÁRIO NA CATEDRAL  
DO RIO DE JANEIRO 

Dia 21 de setembro de 2019, acontecerá na Catedral 
Metropolitana do Rio de Janeiro, casamento comunitário 
gratuito. Os casais da nossa Paró-
quia que vivem juntos, mas sem 
casamento civil e religioso ou ape-
nas só com o civil podem procurar 
a Secretaria Paroquial para prepa-
rar a documentação. As inscrições 

finalizam no dia 31 de julho. 

ALMOÇO DA ALIANÇA DE CASAIS COM CRISTO 
Os casais da ACC convidam para o Al-
moço dia 28 de abril (domingo) no Sa-
lão Paroquial. Cardápio: galeto, arroz, 
feijão, farofa, salada verde e sobremesa. 
O convite é de R$ 15,00 + R$ 1,00 um 

copo de refrigerante. Você pode adqui-
rir o convite após as Missas com casais.  

• Maiores informações: 
Elsiane 98359-0487 
Caique 98203-4416 

1 DE MAIO – TRADICIONAL ENCONTRO DAS   
LIGAS CATÓLICAS 

 
Dia 1 de maio (quarta-feira) 

teremos na nossa Paróquia tradi-
cional Encontro das Ligas Católi-
cas. O Encontro começará às 08h 

com a Eucaristia. 

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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Michel Garcia de Almeida 
Maria Bernadete dos Santos Medeiros 
Francisca Janaina 
Maria Jose da Silva 
Elarcy de Oliveira Lima 
Vera Lucia de Oliveira Candido 
Adriana de Moraes Barbosa 
Antonio Joelmo Fernandes Bastos 
José Francisco Filho 
Severina M. Bispo 
Maria M. Brito 
Maria das Vitorias Bezerra da Silva 
Antonio Nicolau Soares 
Eleniza da Silva Rodrigues 
Damiana Souza Silva 
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Maria das Neves da Silva 
Maria dos Santos Tavares (Cida) 
Joana Carolina Giacomet Alves Pereira 
Gilson Fernandes 
Priscila de Souza Lins 
Luzinete Henrique 
Poliana Joaquina 
Maria Hortência C. de Queiroz 
Sergio Luiz Assunção 
Sebastião José da Penha 
Maria José do Nascimento 
Severino do Ramo da Silva 
Edite Maria Pimentel 
Odete Cabral de Lima 

Inscrições para Oficina de Oração e Vida 
Em agosto iniciaremos a Oficina de Oração e Vida. 

O que é a Oficina de Oração e Vida?  
O idealizador e fundador das Oficinas é frei Ignácio Larra-
ñaga, sacerdote capuchinho. No transcorrer das reuniões vo-
cê será conduzido(a) a: 
- Relacionar-se com Deus como um amigo; Manusear a Bí-
blia e entender o que Deus quer nos dizer; Orar com a Bíblia 
sentindo a presença de Deus, Seu consolo, sua força e Sua 
paz; Libertar-se das tristezas, ansiedades e angustias men-
tais; Livrar-se dos ressentimentos, mágoas, ódios, frustra-
ções e complexos; Conciliar as relações na família, no traba-
lho e na comunidade; Enfrentar com sabedoria e serenidade 

os desafios do dia-a-dia; Ser mais saudável, alegre e feliz. 
Milhares de pessoas já se beneficiaram participando das Ofi-
cinas de Oração e Vida para adultos, jovens, adolescentes, 
crianças e casais. Viva você também os efeitos de uma vida 
pautada na oração: afirmação de personalidade, maior sere-
nidade, visão ampla e realista dos pro-
blemas, eficiência multiplicada, enfim, 
um crescimento da vitalidade humana 
e sobrenatural. As inscrições já estão 
abertas na secretaria paroquial ou 
pelo Tel: 2260-5038 - 97428-2223 
(Falar com Lúcia) 
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PROGRAMAÇÃO – SEMANA SANTA 

Quinta-feira Santa 

 20h - Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés 

Das 21h às 24h - Adoração ao Santíssimo Sacramento 

21h às 22h Ministros da Comunhão, Pastoral do Dízimo, Liga Católica 

22h às 23h Pastoral da Crisma 

23h às 24h Pastoral dos Jovens e PASCOM 

Sexta-feira Santa 

Das 07h às 14h30 - Adoração ao Santíssimo Sacramento 

07h às 08h Pastoral do Acolhimento, OVS, Pastoral Social 

08h às 09h Círculos Bíblicos, Legião de Maria, Apostolado da Oração 

09h às 10h Pastoral Familiar, Aliança dos Casais com Cristo 

10h às 11h Catequese infantil, Perseverança, Coroinhas 

11h às 12h Catequistas, Catequese dos adultos e Funcionários da Paróquia 

12h às 13h Terço dos Homens e das Mulheres 

13h às 14h Grupos de Oração, Leitores 

14h às 14h30 Povo de Deus 

15h – Celebração da Paixão e Morte de Cristo 

16h30 Via Sacra pelas ruas da comunidade 

Sábado Santo 

20h - Celebração da Vigília Pascal, seguida da Procissão do Cristo ressuscitado 

Domingo de Páscoa 

Celebração da Páscoa do Senhor 

09h Santa Missa 

19h Santa Missa 

Reunião com o Ministério de Música 
Dia 07 de abril, às 10h teremos reunião com o Ministé-
rio de Música. Todas as pessoas que tocam e cantam ani-

mando as nossas celebrações, devem comparecer. 

Reunião com os Leitores 

Dia 28 de abril ( domingo), às 10h convidamos os  Leitores 
para o encontro de formação. 


