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FATOS E EVENTOS DIOCESANOS
PE. JOÃO DE OLIVEIRA, FIEL SERVIDOR DO 

EVANGELHO 
No dia 21 

de março, às 
23h.30, Pe. João 
de Oliveira Rosa 
Filho rompeu 
os limites do es-
paço, quebrou a 
corrente que li-
gava sua vida ao 
tempo material 
e terrestre, supe-
rou o muro escuro da morte e em silêncio, sem que lhe 
fosse possível falar para se despedir de quantos o amavam, 
correu ao encontro do Pai Celeste.

Muito carinho ele tinha para com todas as pessoas, 
sobretudo com os doentes.

Nem precisa dizer quanto zelo ele tinha, após ter dei-
xado o cargo de Pároco, em ajudar os padres que por um 
motivo ou outro precisavam se ausentavam da paróquia. 
Era um peregrino, não dirigia, pegava ônibus e chegava 
onde era solicitado para celebrar, recomendar o corpo ou 
visitar um doente.

Era o burrinho de carga de Jesus, pele e ossos, porém 
com muita sabedoria e Inteligência e com uma alma sim-
ples, humilde e vibrante, cheia dos mais altos pensamentos 
filosóficos e teológicos. Conhecia os papeis das leis canóni-
cas e os estatutos civis e sabia unir a verdade e o amor em 
suas pregações, reflexões e conversas. Na Catedral foi vela-
do o seu corpo, bem composto, imóvel e solitário, enquan-
to a sua alma contemplava a luz divina, única, verdadeira 
e eterna. Pe. João, deixando todas as luzes das lembranças 
terrestres se apagarem, alçou o voo na direção do inacessí-
vel para a comunicabilidade mais profunda com o Senhor 
Jesus. Ao meio dia do 22 de março foi celebrada a Santa 
Missa presidida pelo Bispo diocesano Dom Pedro Luiz e 
concelebrada pelo Bispo Emérito Dom Paulo e por mui-
tos Padres. Plena foi a dedicação de Pe. João à Diocese de 
Mogi das Cruzes, como pároco, administrador diocesano, 
chanceler e professor de filosofia, português e latim.

Pe. João estará sempre próximo da gente, com o seu 
rosto luminoso, com o seu olhar paterno, com o seu co-
ração incendiado de amor a Cristo e à Igreja celeste e ter-
restre

PE. LUCIANO DA SILVA VIERA TOMA POSSE 
COMO PÁROCO

Nestes últimos anos a Diocese viu aumentar o nú-
mero dos sacerdotes e das paróquias.  Os Padres novos 
devolvem à Igreja novo ardor na missão de evangelizar e 
assumir paróquias recém criadas. Flores novas em vasos 
novos. Vinho novo em odres novos. Com brilho e sem 
estrelismo, contando com a Graça divina e a sabedoria do 
Evangelho, os padres novos são empossados pelo Bispo 
diocesano como párocos das recém criadas paróquias ou 
encaminhados para novas áreas pastorais e quase paro-
quias. Pe. Luciano da Silva Viera é uma dessas flores novas 
que no dia 26 de março tomou posse da Paróquia Nossa 
Sra. da Piedade, criada neste mesmo dia, casula entre as 74 
paróquias da Diocese de Mogi das Cruzes. Pe. Luciano que 

esteve à frente alguns meses da Quase Paróquia, já vem  
despertando no povo o desejo de novos lances pastorais, 
de novos olhares para cada um dos fiéis, tornando-se ami-
go e companheiro de cada um deles.

ENCONTRO ECUMÊNICO SOBRE A CF 2017

A equipe diocesana do Ecumenismo trabalha para ver 
brotar a flor teimosa da Unidade, do pequeno grão da fé, 
menor que a mostarda no canteiro. 

Em vista da comunhão entre as Igrejas cristãs que 
fazem parte do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs), a equipe organizou no dia 30 de março, no Ins-
tituto Placidina, o Encontro Ecumênico para levantar um 
conjunto de reflexões sobre a Campanha da Fraternidade 
2017,  apresentadas pelo Pastor Ivo da Igreja Anglicana, 
pelo Pastor Klaus da Igreja Luterana e pelo Pe. Carmine, 
representante da Igreja Católica. A Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos a ser celebrada na última semana de 
maio, terá como tema: “Reconciliação, é o amor de Cristo 
que nos impele” (2ª Carta de Paulo aos Coríntios) escolhi-
do por ocasião da comemoração católico-luterana dos 500 
anos da Reforma protestante.

CAFÉ TEOLÓGICO    
A Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, com 

novo prédio que encanta os que percorrem a Avenida 
Francisco Rodrigues Filho, organizou no dia 31 de março 
um fumegante e bem aquecido “Café teológico”, que abriu 
a mente e o coração dos participantes para novos conheci-
mentos filosóficos e teológicos.

Comungar com as verdades da fé, exige muita forma-
ção e aprofundamento, a serem promovidos nas paróquias 
e na diocese. Dom Pedro Luiz se alegrou pela bela par-
ticipação do público. Entre os ouvintes havia também o 
Pastor Ivo da Igreja Anglicana.                                    

ENCONTRO QUARESMAL DOS PADRES NA 
CASA DOS LEGIONÁRIOS DE CRISTO

Em plena Quaresma os Padres da Diocese de Mogi 
das Cruzes se encontraram na Casa dos Legionários de 
Cristo para uma manhã de reflexão, de silêncio e recon-
ciliação com Deus através do Sacramento da Penitência. 
A Casa construída numa imensa área da Mata Atlântica 
une a terra ao céu, criando um ponto de encontro comum 
entre os homens e Deus, entre os visitantes e a beleza da 
natureza. 

MUTIRÃO DOS PADRES PARA ATENDER CON-
FISSÕES

Os tempos da inocência do nosso coração e da nossa 

vida de crianças já se passaram. Vivemos entre a luz das 
boas obras e a escuridão de nossos pecados.

A Quaresma pode nos rejuvenescer com o Sacra-
mento da Penitência que nos dá a beber a água limpa, bela 
e pura da Graça divina. Há durante a Quaresma grande 
procura por parte dos fiéis em receber o perdão de Deus. 
Os Padres unindo-se em mutirão passam de paróquia em 
paróquia, ajudando o pároco nas Confissões.

QUINTA FEIRA SANTA
Na Catedral, iluminada por uma terna e suave clari-

dade, os Padres comemoraram juntamente a Dom Pedro 
Luiz a Instituição do Sacerdócio e da Eucaristia, alegrando 
o povo que vem sendo pastoreado pelos seus párocos, ad-
ministradores paroquiais e vigários. Na celebração da Eu-
caristia, fonte e ápice da vida cristã e da liturgia, houve a 
bênção dos Óleos: do Batismo, do Crisma e dos Enfermos. 
A Homilia de Dom Pedro Luiz enriqueceu, em pleno Trí-
duo Pascal a Celebração Crismal, deixando cair nos cora-
ções a brisa refrescante da Palavra de Deus, do Sacerdócio 
de Cristo e do exemplo de Maria. 

RAMOS DE OLIVEIRA 
No jardim da Paróquia de São Sebastião de Mogi das 

Cruzes, cultivado pelo pároco com esmero, carinho e mui-
to asseio, há uma grande árvore de oliveira.

Ao vê-lo majestoso e imponente, chego a pensar, não 
obstante seja difícil, pelo clima quente e terreno impróprio, 
que um dia dará azeitonas.

No entanto muitos ramos foram cortados para de-
corar toda a Igreja no Domingo de Ramos e para serem 
usados pelo povo na procissão.

O ramo de oliveira é símbolo da paz, da vitória e do 
triunfo final do bem sobre o mal.

A pomba, ao tempo de Noé, ultrapassou e voou sobre 
as águas do dilúvio segurando um ramo de oliveira, levan-
do a Noé o anuncio da vida nova. 

REZADEIRAS E REZADORES
Vão andando lentamente pelas ruas de Mogi das Cru-

zes até entrar nas casas levando nas mãos os símbolos do 
Divino. Por amor ao Divino encaram de frente famílias 
que sofrem, que buscam a luz, devolvendo-lhe o sopro do 
Espírito Santo vivificador e regenerador. Levam consigo 
pequenas caixinhas com pedidos de milhares de vidas, a 
serem depositadas aos pés do Império do Divino, para 
que restaure, cure e cuide da vida dos devotos. A Bandeira 
do Divino, sempre presente na fé e na tradição do povo 
mogiano, acompanha rezadeiras e rezadores por todos os 
cantos da cidade.

ENCENAÇÕES DA PAIXÃO DE CRISTO
Ainda hoje podemos ver sangrar o rosto de Cristo nas 

encenações que grupos de teatro realizam na Sexta Feira 
Santa. Nas lágrimas tímidas dos que assistem à Via Sacra 
encenada, percebe-se emoção e comoção. Os espectadores 
podem curtir brilhantes cenas que refletem toda a Paixão 
de Cristo, com uma diferença: o Salvador enfrentou uma 
realidade cruel e os atores se deparam apenas com uma 
apresentação artística. Não falte porém a inspiração do 
Evangelho que deve permear a vida dos atores.

Muitas paróquias da nossa Diocese e Associações 
Culturais do Alto Tietê presentearam o público com belas 
encenações.
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A Diocese de Floriano, no Piauí, tem um novo bis-
po. Trata-se do Padre Edivalter Andrade, do clero do 
bispado de São Mateus, até então pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis, em Barra de São Francisco, no 
Espírito Santo.

O sacerdote, oriundo da cidade capixaba, estudou 
filosofia e Teologia no Insti-
tuto de Filosofia da Arquidio-
cese de Vitória. Mais tarde, 
frequentou alguns cursos para 
os formadores de seminários, 
sendo um deles em Roma, em 
1997, e o curso de Serviço So-
cial na Universidade Federal 
do Espírito Santo.

A Diocese de Floriano foi 
criada em 27 de fevereiro de 
2008, quando o então Papa Bento XVI a desmembrou 
da Diocese de Oeiras-Floriano.

O bispado estava vacante desde 4 de maio de 2016, 
quando o Papa Francisco nomeou Dom Valdemir Fer-
reira como bispo de Amargosa, na Bahia. 
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CURIA DIOCESANA DE 
MOGI DAS CRUZES

NOVO BISPO DE OEIRAS (PI) FOI ORDENADO 
NA CATEDRAL METROPOLITANA DE NATAL

DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES

Cúria diocesana
Rua Ipiranga, 1469 – Vila Santista – Mogi das Cruzes SP 

– CEP.: 08730-000
Caixa Postal: 400 - CEP: 08710-971

PABX: (11) 4724-9734 
curiadiocesanamogi@uol.com.br; diocesedemogiadm@

uol.com.br
“A cúria diocesana consta dos organismos e pessoas que 
ajudam o Bispo no governo de toda a diocese, principal-
mente na direção da ação pastoral, no cuidado da admi-
nistração da diocese e no exercício do poder judiciário” 

(cân. 469).

PE. VIGÁRIO GERAL (VICARIUS GENERALIS): 
ANTONIO ROBSON GONÇALVES, MSJ

“Em cada diocese deve ser constituído pelo Bispo 
diocesano o Vigário Geral que, com poder ordinário, 
de acordo com os cânones 477 § 1 e 2, 478 § 1 e 2, 479 
§ 1, 2, 3, 480, 481 § 1 e 2, o ajude no governo de toda a 

diocese.”Cân 475 § 1.

ECÔNOMO DIOCESANO (OECONOMUS DIOECE-
SANUS): PE LUIS ALBERTO HIDALGO

“É o administrador dos bens da diocese, sob a autorida-
de do Bispo. Deve ser perito nas coisas econômicas e de 

comprovada honradez”.

CHANCELER (CANCELLARIUS CURIAE DIOCESA-
NAE): PE. JOÃO BATISTA RAMOS MOTTA

“Tem por função, salvo determinação diversa do direito 
particular, cuidar que os atos da cúria sejam redigidos e 
despachados, bem como sejam guardados no arquivo da 
cúria. Pode-se dar ao chanceler um auxiliar com o nome 

de vice-chanceler. Ambos são, por direito, notários e 
secretários da cúria” (cân. 482).

COMISSÃO DIOCESANA DOS BENS CULTURAIS 
DA IGREJA 

Presidente: Dom Pedro Luiz Stringhini 
Coordenador: Pe. Antonio Carlos Fernandes

Membros:
Diac. Nivaldo França de Medeiros

Sra. Cícera Thadeu dos Santos
Sra. Maria Iracema dos Santos

FACULDADE DE FILOSOFIA E TEOLOGIA PAULO 
VI 

Av. Francisco Rodrigues Filho, 248 – Mogilar 
08773-380 – Mogi das Cruzes

São Paulo – Brasil
Cx. Postal 400 / 08710-971

CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL
e-mail: curiadiocesanamogi@uol.com.br 

Coordenador Diocesano de Pastoral: Pe. Ademir Andra-
de de Sá

JORNAL A CAMINHO
Expediente

Diretor Geral: Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo diocesano

Jornalista Responsável: Pe. Carmine Mosca
(MTB: 71365/SP)

Diretor: Pe. Fábio Aloísio Almeida

Contatos pelo tel: 4747-4672 ou pelo 
email: pe.fabio@bol.com.br

O sétimo bispo da história da Diocese de Oeiras, 
no Piauí, Dom Edilson Soares Nobre, foi ordenado no  
dia 20 de março, por volta das 17h, na Catedral Metro-
politana de Natal.

Para esta ocasião, o ordenante principal foi o Arce-
bispo Dom Jaime Vieira Rocha, e os co-ordenantes se-
rão os arcebispos eméritos, Dom Heitor de Araújo Sales 
e Dom Matias Patrício de Macêdo.

A data foi ainda mais especial, uma vez que tam-
bém comemorou-se os 70 anos de vida de Dom Jaime.

Já a posse canônica de Dom Edilson aconteceu no 
dia 1º de abril, às 17h, na Catedral de Oeiras.

Dom Edilson Nobre
Natural da cidade de 

Touros (RN), iniciou sua 
caminhada religiosa no Se-
minário de São Pedro, em 
Natal, em 1984. Desde 
2012, o religioso era Vigá-
rio Geral e coordenador do 
Setor de Comunicação, na 
Arquidiocese de Natal.

PAPA

Durante a alocução feita na Praça São Pedro, antes 
da oração do Angelus, durante a Audiência Geral de do-
mingo, o Papa Francisco afirmou que “A cruz cristã não 
é uma mobília da casa ou um ornamento para vestir”.

Com sua afirmação, Francisco queria deixar claro 
que a Cruz, “é um chamado ao amor com o qual Jesus 
se sacrificou para salvar a humanidade do mal e do pe-
cado”.

“Neste tempo quaresmal, contemplemos com de-
voção a imagem do crucifixo: esse é o símbolo da fé 
cristã, é o emblema de Jesus, morto e ressuscitado por 
nós. Façamos de modo que a cruz marque as etapas do 
nosso caminho quaresmal para compreender sempre 
mais a gravidade do pecado e o valor do sacrifício com 
o qual o Redentor nos salvou”.

Pela cruz, Jesus chegará à gloriosa ressurreição
Indo para Jerusalém onde sofrerá condenação e 

morte de Cruz, Ele quer preparar os discípulos para o 
escândalo da cruz e anunciar, ao mesmo tempo, Sua res-
surreição, manifestando-se como o Filho de Deus, um 
Messias, diferente do esperado: “Não um rei poderoso e 
glorioso, mas um servo humilde, e desarmado; não um 
senhor de grande riqueza, sinal de bênção, mas um ho-
mem pobre que não tem onde reclinar a cabeça; não um 
patriarca com numerosa descendência, mas solteiro sem 
casa e sem ninho. É realmente uma revelação de Deus 
de cabeça para baixo, e o sinal mais desconcertante desta 
contradição é a cruz. Mas, precisamente por meio da 
cruz, Jesus chegará à gloriosa ressurreição”.

Mensagem de Esperança da Cruz
Esta é a mensagem de esperança que a cruz 

de Jesus contém, diz o Papa.
Ela não é uma mobília ou um ornamento a 

ser usado. Ela é um chamado ao amor com que 
Jesus se sacrificou para salvar a humanidade do 
mal e do pecado.

A ressurreição que vai chegar “através da 
cruz”, observou o Papa, “será em última análise, 
não como a transfiguração que durou um mo-
mento, um instante”; e “a Cruz é a porta da res-
surreição”.

O Papa narra, então, a Transfiguração do Se-
nhor, no monte Tabor:

DIOCESE DE FLORIANO (PI) TEM NOVO BIS-
PO NOMEADO PELO PAPA

EPISCOPADO

A CRUZ NÃO É UM ORNAMENTO, É UM SÍMBOLO DE FÉ, DIZ FRANCISCO
“Jesus levou consigo três dos apóstolos, Pedro, Tia-

go e João, Ele subiu com eles numa alta montanha, e 
lá aconteceu este singular fenômeno”: o rosto de Jesus 
“brilhou como o sol e as suas vestes tornaram-se bran-
cas como a luz”. O Senhor fez resplandecer em sua pró-
pria pessoa a glória divina que se podia acolher com fé 
em sua pregação e em seus gestos milagrosos.

Para onde leva a cruz
“A ‘luminosidade’ que caracteriza este evento extra-

ordinário simboliza a finalidade: iluminar as mentes e os 
corações dos discípulos, para que possam compreender 
claramente quem é o seu Mestre.

É um flash de luz que se abre de repente sobre o 
mistério de Jesus e ilumina toda a sua pessoa e toda a 
sua história”.

Jesus transfigurado no Monte Tabor quis mostrar 
aos seus discípulos a sua glória não para evitar que eles 
passassem pela cruz, mas para indicar para onde leva a 
cruz. Quem morre com Cristo, com Cristo ressuscitará. 
Quem luta junto com Ele, com Ele triunfará.

Maria, noites escuras, gloria...
Em sua conclusão, Francisco invocou Nossa Se-

nhora. Aquela que “soube contemplar a glória de Jesus 
escondida na sua humanidade”.

“Que Ela nos ajude a estar com Ele na oração silen-
ciosa, a nos deixarmos iluminar pela sua presença, para 
levar no coração, através das noites escuras, um reflexo 
da sua glória”. 
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Para muitos, a oração é meramente a recitação de 
palavras decoradas ou lidas. Entretanto, ela possui um 
sentido mais profundo e sobrenatural: é “o diálogo do 
homem com Deus”1, a “elevação da mente a Deus”2.

A oração, o diálogo com Deus, é um bem incompa-
rável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. 
Assim como os olhos do corpo são iluminados quando 
recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada 
por sua luz inefável. Falo da oração que não é só uma 
atitude exterior, mas que provém do coração e não se 
limita a ocasiões ou horas determinadas, prolongando-
-se dia e noite, sem interrupção.3

O homem pode converter um simples trabalho em 
oração, pois qualquer ato de virtude, quando realizado 
por um motivo sobrenatural, é considerado como tal.4

Não devemos orientar o pensamento para Deus 
apenas quando nos aplicamos à oração; também no 
meio das mais variadas tarefas [...] é preciso conservar 
sempre vivos o desejo e a lembrança de Deus. E assim, 
todas nossas obras, temperadas com o sal do amor de 
Deus, tornar-se-ão um alimento dulcíssimo para o Se-
nhor do universo. Podemos, entretanto, gozar continu-
amente em nossa vida do bem que resulta da oração, se 
lhe dedicarmos todo o tempo que nos for possível. 5

“Vinde a Mim, vós todos que estais aflitos sob o 
fardo de vossos pecados, e Eu vos aliviarei” (Mt 11, 28). 
Bem sabe o Divino Mestre quais são nossos combates 
neste vale de lágrimas e o quanto o jugo de nossas debi-
lidades nos fatiga e deprime. Deseja Ele que, por meio 
da oração, depositemos nossa confiança no seu podero-
so auxílio para, assim, esmagar nossas fraquezas e edifi-
car um templo espiritual agradável aos seus olhos.

É próprio à natureza humana alimentar-se, uma vez 
que, sem os nutrientes necessários, acaba por desfalecer. 
O mesmo ocorre com a alma, a qual, para subsistir, pre-
cisa de um alimento espiritual que a robusteça e anime. 
Esse nutriente divino é a oração conforme atesta San-
to Agostinho: “A oração é ainda o alimento da alma, 
porque assim como o corpo não se pode sustentar sem 
alimento; sem a oração não se pode conservar a vida 
da alma. Como o corpo, pela comida, assim a alma do 
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A constância com que se sucedem os vários tem-
pos do Calendário Litúrgico, perene em contraste com 
os rumos dos acontecimentos históricos, tanto na esfera 
social como na política e financeira, é uma demonstra-
ção da grandeza 
da Igreja, sobran-
ceira ao ondular 
das humanas vi-
cissitudes.

Mas esta su-
perioridade não 
significa distância 
ou insensibilida-
de. Em cada fase 
do Ano Litúrgi-
co, a Santa Igreja 
se inclina sobre 
seus filhos e os 
estimula à prática 
de determinadas 
virtudes, sobretudo aquelas que eles mais tendem a es-
quecer. Assim, nos dias da Quaresma, de modo especial 
no Tríduo Pascal, procura ela reacender em nós o senso 

RESSURREIÇÃO DO SENHOR: O JÚBILO DA PÁSCOA NOS COUNDUZ À ESPERANÇA
REFLEXÃO

FELIZ PÁSCOA!
Cristo ressusci-

tou, aleluia, aleluia! A 
cada ano, na Páscoa, 
os cristãos católicos 
celebram solenemen-
te a vitória de Cristo 
sobre o sofrimento e 
a morte. Desta vitó-
ria, que Deus Pai con-
cedeu ao seu Filho 
unigênito, todo ser 
humano é chamado 
a participar. A ressur-
reição de Cristo já é 
a nossa vitória, pois, 
se com Cristo morre-

mos, com Ele ressuscitaremos (Rm 6,8). 
A fé na ressurreição possibilita, já nesta vida, ce-

lebrar e testemunhar a verdade que salva o mundo, li-
bertando o ser humano do egoísmo e do pecado e tor-
nando-o participante da vida divina. Cristo ressuscitado 
continua iluminando os corações e dissipando as trevas 
do mal que, nos dias atuais, parece ter envolvido os co-
rações humanos e as estruturas sociais.

Celebrar a Páscoa na liturgia da Igreja é proclamar 
que a aurora de um novo tempo continua despontar, 
como o amanhecer radiante daquele primeiro dia em 
que, aos pés do sepulcro vazio, a esperança renasceu no 
coração das mulheres e dos discípulos. Este é o dia que 
o Senhor fez para nós; alegremo-nos e n’Ele exultemos 
(Sl 117,24). 

Com esses sentimentos, desejo que os votos de fe-
liz e santa Páscoa cheguem a todos os corações, às famí-
lias, especialmente aos enfermos, aos fiéis das paróquias 
e capelas e aos cidadãos de nossa diocese. Deus abençoe 
o todo empenho na defesa da vida e esteja com todos a 
paz do Cristo ressuscitado!

Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo diocesano

Mogi das Cruzes, 26 de março de 2017

BISPO DIOCESANO

O QUE É A OR AÇÃO?
ESPECIAL

homem é conservada pela oração”.6
O que há de mais elevado no homem não é o cor-

po, mas a alma, visto que o corpo definha e se corrom-
pe, e a alma, no entanto, é imortal. Hélas! Como somos 
zelosos em sustentar o corpo e relaxados no dever de 
vivificar a alma!

Se soubéssemos tomar a oração como remédio 
para nossa fraqueza, muito mais faríamos para a glória 
de Deus.

A oração é, portanto, a força dos fracos e socor-
ro daqueles que caem no abismo do pecado, vencedora 
dos incrédulos, fortaleza dos Santos, verdadeiro vigor 
da alma. O mais forte dos guerreiros, ornado da mais 
preciosa armadura, será considerado como incapacitado 
para a guerra se não souber dobrar os joelhos e com hu-
mildade recorrer Àquele de quem procede toda vitória. 
Esse é o tesouro que nos “concede todas as graças pedi-
das, vence todas as forças do inimigo; [...] transforma os 
cegos em iluminados, os fracos em fortes, os pecadores 
em santos”.7

Logo, quem não recorrerá a tão valioso dom? “Que 
há no mundo mais excelente que a oração? Que coisa 
mais útil e proveitosa? Que coisa mais doce e mais su-
ave? Que coisa mais alta e mais sublime em toda nossa 
religião cristã?”

da abnegação, da dor, do espírito de renúncia, enquan-
to no mundo tantos procuram fugir de todo e qualquer 
sofrimento.

Em seguida, a Santa Igreja comemora o triunfo final 
de nosso Salvador. 
O júbilo da Pás-
coa nos conduz à 
esperança, mes-
mo em meio às 
aflições e tristezas 
hodiernas, pois 
Cristo ressuscita-
do venceu definiti-
vamente o pecado 
e a morte, esma-
gou o demônio e 
reina por todos os 
séculos, como Se-
nhor soberano do 
universo.

Jesus amava a glória da Cidade Santa
Para termos ideia do grau do triunfo de Cristo em 

sua Ressurreição, precisamos levar em conta o abando-

no e a tragédia da Paixão. E quando meditamos nesses 
fatos, constatamos como tudo na vida de nosso Reden-
tor é cheio de significado e de insondável profundidade.

No episódio da Agonia no Horto das Oliveiras, 
por exemplo, Ele deixa a cidade de Jerusalém e Se dirige 
“para além da torrente do Cedron” (Jo 18, 1). Esta saída 
de Jerusalém parecia um evento da vida comum, seguida 
logo de um retorno, como tantas vezes acontecera. Nes-
sa noite, porém, tratava-se de uma definitiva separação.

Esta cidade tão amada pelo Homem-Deus foi alvo 
de um pungente lamento: “Jerusalém, Jerusalém! Tu 
matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados! 
Quantas vezes Eu quis reunir teus filhos como a galinha 
reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quises-
te!” (Lc 13, 34).

Jesus amava a glória da Cidade Santa com suas altas 
muralhas, seu altaneiro Templo e seus habitantes. Por 
esta razão, ali ensinou com especial empenho, empre-
gando todos os meios possíveis para convertê-los. Mas, 
como a todos os profetas, também a Ele recusaram. Não 
prestaram ouvidos às suaves e divinas palavras saídas de 
seus adoráveis lábios. Por isso Ele abandonava, naquela 
tenebrosa noite, a cidade amaldiçoada.



 A Caminho 4

ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE MAIO

Aniversariantes de Nascimento:

Aniversariantes de Ordenação:

MAIO 2017

Pe. Luiz Aparecido Mercúrio, FdD 01-05-65
Pe. Dimas de Paula Inácio  02-05-52
Diácono P. Sebastião Marcelino Coutinho Filho 
                                                                05-05-53
Pe. Savio Zanetta, LC  12-05-69
Pe. José Eduardo Ferreira  16-05-66
Pe. JameskuttyVaranathuMathai 19-05-62
Pe. João Paulo da Silva  20-05-81
Pe. Gessione Alves da Cunha, LC 24-05-82
Pe. Wanderlei Malachias  12-05-74

Pe. AntonioGeová Barros Lopes 01-05-03
Pe. AntonioParula  01-05-98
Pe. Celso Laurindo Filho  01-05-98 
Pe. Claudio Antonio Delfino 01-05-98
Pe. Danielle Pacini de Faria 01-05-03
Pe. Fabio Aloisio Almeida  28-05-06
Pe. Francisco Deragil Souza 01-05-98
Pe. João Batista Ramos Motta 01-05-98
Pe. José Orlando da Cruz Brejo - MA
                                                                01-05-99
Pe. José Francisco Correia Pacheco 25-05-69
Pe. Javier Martinez Pascual, FAM 02-05-71
Pe. Frei Vasco Cróccoli, OFMConv. 21-05-89
Amilton Rodrigues Loureiro 05-05-13
Carlos Roberto da Costa  05-05-13
Eduardo de Souza Amaral                 05-05-13
Leandro Marcelino Santos  05-05-13
Moacir Alves                   05-05-13

A vigília pascal é a celebração litúrgica do anúncio 
da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da 
mais importante e significativa de todas as solenidades do 
Ano Litúrgico; para Santo Agostinho, esta é a “mãe de to-
das as santas vigílias” (Sermão 219: PL 38, col. 1088). Noi-
te mais clara que o dia, em que a luz de Cristo resplandece 
das trevas da morte! A obra de Deus se realiza, quando a 
maravilha da criação se completa na maravilha da reden-
ção. Deus Pai, em seu infinito amor, “amou tanto o mundo 
que entregou seu Filho único, para que o mundo seja salvo 
por ele (cf. Jo 3,16-17). 

Na celebração da eucaristia da vigília pascal, se inse-
rem dois grandes ritos: a liturgia da luz e a liturgia batismal. 
A da luz se faz com a benção do fogo novo, do qual se 
acende o círio pascal, com a solene proclamação: Eis a luz 
de Cristo! A batismal contém a bênção da água, a renova-
ção das promessas do batismo e a celebração do batismo 
dos catecúmenos, isto é, aqueles que se prepararam para 
recebê-lo. 

1. Liturgia da luz: Eis a luz de Cristo! 
A ressurreição de Cristo permite à humanidade passar 

da escuridão do túmulo ao sol que brilha sem ocaso, Cristo 
ressuscitado, a luz do mundo. O fogo novo abençoado re-
presenta o Ressuscitado que vem nos despertar à fé na vida 
nova, a vida eterna, que Ele manifestou na história humana 
e da qual nos faz participantes.

No primeiro dia da criação, Deus disse: “Faça-se a 
luz”. E a luz se fez; e a luz era boa. E Deus separou a luz 
das trevas; chamou à luz ‘dia’ e às trevas ‘noite’. No quarto 
dia, Deus disse: “Façam-se os luzeiros no firmamento do 
céu”. Que os luzeiros resplandeçam no firmamento do céu 
e iluminem a terra; que sirvam para separar a luz das trevas. 

Aquele primeiro dia da criação prefigura o primeiro 
dia do tempo definitivo da redenção, isto é, a madrugada 
da ressurreição, quando as mulheres, em primeiro lugar, 
depois os apóstolos, não só viram raiar do sol de um novo 
dia, mas, sobretudo, viram despontar o sol de um novo 
tempo para a humanidade pela vitória do Cristo na ressur-
reição.

2. Liturgia da Palavra.
Na vigília pascal são proclamadas sete leituras do an-

tigo testamento, referentes às etapas mais importantes da 
história da salvação. E, do novo testamento, a epístola e 
o evangelho iluminam a meditação do mistério de Cristo, 
o mistério pascal. Na paixão, morte e ressurreição do Se-
nhor, converge e se realiza toda a história da salvação.

A primeira das sete leituras, do livro do Gênesis, apre-
senta o belo relato da criação do mundo e do ser humano 
à imagem e semelhança de Deus. A segunda apresenta a 
figura de Abraão, pai do povo de Deus da antiga aliança e 
nosso pai na fé. O filho Isaac, poupado de ser sacrificado, é 
figura do Filho de Deus, imolado pela humanidade. A ter-
ceira, do livro do Êxodo, relata a libertação da escravidão 
do Egito, quando o povo hebreu, conduzido por Moisés, 
realiza a passagem do mar vermelho rumo à terra prome-
tida. 

O grande acontecimento de libertação do livro do 
Êxodo está na base da celebração da Páscoa dos judeus, 
que por sua vez está na base da Páscoa da nova aliança, 
selada por Cristo com seu próprio sangue, sendo Ele o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.

Depois vem a pregação dos profetas. Baruc (sexta 
leitura) exorta: “ouve, Israel, os preceitos da vida, pres-
ta atenção para aprenderes a sabedoria. Quem descobriu 
onde está a sabedoria? Quem perscrutou seus tesouros?”. 
O Sl 18 responde: “A lei do Senhor é perfeita, conforto 
para a alma, alegria ao coração; para os olhos é uma luz. 
Suas palavras mais doces que o mel”. 

Só o Senhor tem palavras de vida eterna e sua Palavra 
é eficaz. Sua sabedoria é lâmpada e luz a iluminar as sendas 
por onde nossos pés possam caminhar com segurança, daí 

VIGÍLIA PASCAL que se suplica: “enviai, Senhor, vossa luz e vossa verdade, 
elas serão o meu guia” (Sl 42/43,3).

3. Liturgia batismal. Banhados em Cristo, somos 
nova criatura!

O livro do Êxodo (Ex 14,15-15,1) recorda que os he-
breus se libertaram da escravidão do Egito ao atravessar o 
Mar Vermelho, “passagem que é símbolo do batismo, me-
diante o qual os fiéis, em Cristo, passam da escravidão do 
pecado e da morte à liberdade e à vida dos filhos de Deus” 
(Gabriel de S M Madalena, Intimidade Divina).

Também o profeta Ezequiel, na sétima leitura da vigí-
lia, preconiza o batismo: “derramarei sobre vós uma água 
pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as 
impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração 
novo e porei um espírito novo dentro de vós” (Ez 36,25-
26a). Um coração de carne, o “meu” espírito, diz o Se-
nhor. Trata-se do Espírito Santo. A água batismal lava o 
ser humano dos pecados e sacia-lhe a sede de água viva, 
que Jesus prometeu à samaritana (Jo 4,1-42) e a todos os 
seres humanos.

“A história da salvação, que culmina no mistério pas-
cal de Cristo, torna-se história de cada pessoa, mediante o 
batismo que a insere em tal mistério” (Intimidade Divina). 
Paulo apóstolo afirma que fomos batizados na morte de 
Cristo e “pelo batismo na sua morte, fomos sepultados 
com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos 
pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida 
nova” (Rm 6,4), isto é, “se, pois, morremos com Cristo, 
cremos que também viveremos com ele” (Rm 6,8). 

A liturgia batismal celebra a vida nova dos batizados, 
seguidores de Cristo na Igreja, novo povo de Deus, povo 
messiânico, ungido, crismado. Pelo Batismo, o cristão par-
ticipa da Páscoa de Jesus.

O relato de Mateus (28,1-10) anuncia que o túmulo 
está vazio. Anúncio de alegria, feito pelo anjo a Maria Ma-
dalena e a outra Maria, encarregadas de transmitirem aos 
discípulos e esses, por sua vez, com o mandato de trans-
mitirem a todas as gerações. Disse o anjo: “não tenhais 
medo! Ele ressuscitou, como havia dito”. 
Em seguida, o próprio Cristo aparece e 
elas se prostram a seus pés, em atitude 
de adoração. “Alegrai-vos. Não tenhais 
medo. Ide anunciar a meus irmãos que se 
dirijam para a Galileia. Lá eles me verão”.

Galileia são todos os lugares, no 
mundo inteiro, onde as pessoas esperam 
receber o anúncio da ressurreição de Je-
sus Cristo, contemplar o amor de Deus 
e anunciar as maravilhas do seu Reino de 
paz e de vida, neste mundo e na eternida-
de, pelos méritos da Páscoa de Cristo, ce-
lebrada em cada vigília e no tempo pascal. 

 “Esta é a noite em que Cristo, que-
brando as cadeias da morte, se levanta vi-
torioso do túmulo”. Santo Hesíquio (ano 
451, monge, presbítero, I Homilia para 
a Páscoa, 1.5-6), proclama que “hoje, o 
paraíso foi aberto pelo Ressuscitado, 
Adão voltou à vida, Eva foi consolada, 
o chamamento foi ouvido, o Reino está 
preparado, o ser humano foi salvo, Cristo 
é adorado. Ele esmagou a morte a seus 
pés, aprisionou esse tirano, desbaratou a 
mansão dos mortos. Ele sobe aos céus, 
vitorioso como um rei ... Glorioso, diz a 
seu Pai: ‘Eis-Me aqui, e (comigo) os filhos 
que Me deu o Senhor’ (Heb 2,13). Glória 
a Ele, agora e pelos séculos dos séculos. 
Amém”!

Dom Pedro Luiz Stringhini
Mogi das Cruzes, 15 de abril de 

2017
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