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É TRAZER COM MAIS FREQUÊNCIA O ESTÍMULO E O ELOGIO QUE INCENTIVA,

DO QUE O JULGAMENTO OU A RECRIMINAÇÃO QUE CASTIGA.

É MOSTRAR  CAMINHOS, CONHECIMENTOS E OUTRAS RIQUEZAS, SEM TODAVIA,

OS IMPOR. SEM ASSUMIR O DIREITO E  RESPONSABILIDADE DE TODAS AS

ESCOLHAS.

É TER A HUMILDADE DOS MESTRES QUE CONHECEM O EXATO MOMENTO DE

DAR E INSTRUIR, E A HORA DE PEDIR E ACEITAR A TROCA.

É PREPARAR COM SEU TRABALHO COTIDIANO, O FUTURO, SEM FAZER-SE AUSENTE

HOJE, SER AMIGO, O COMPANHEIRO DE TODOS OS MOMENTOS E DE TODAS AS

IDADES.

É CONTAR AS HISTÓRIAS DE ONTEM, FALAR  DE  EXPERIÊNCIAS DE AGORA,

SONHAR COM O FUTURO.

É NÃO POSSUIR O FILHO

CUJO CORAÇÃO E PENSAMENTO PERTENCEM À PRÓPRIA VIDA.

É ENTREGAR-SE COM DESPRENDIMENTO,

FAZER-SE ELO NA CADEIA DA CRIAÇÃO!

Colaboração: Agda e Caio Renosto

Casal coordenador – Setor Santa Catarina – Caxias do Sul

09 T Dt 31,1-8 . Cânt.:Dt 32,3-4.7-9.12 . Mt 18,1-5.10.12-14

10 Q 2Cor 9,6-10 . Sl 111 . Jo 12,24-26

11 Q Js 3,7-10.11-17 . Sl 113 . Mt 18,21-19,1

12 S Js 24,1-13 . Sl 135 . Mt 19,3-12

13 S Js 24,14-29 . Sl 15 . Mt 19,13-15

15 S Jz 2,11-19 . Sl 105 . Mt 19,16-22

16 T  Jz 6,11-24 . Sl 84 . Mt 19,23-30

17 Q Jz 9,6-15 . Sl 20 . Mt 20,1-16

18 Q Jz 11,29-39 . Sl 39 . Mt 22,1-14

19 S Rt 1,1.3-6.14b-16.22 . Sl 145 . Mt 22,34-40

20 S Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17 . Sl 127 . Mt 23,1-12

22 S Is 9,1-6 . Sl 112 . Lc 1,26-38

23 T 2Cor 10,17-11,2 . Sl 48 . Mt 13,44-46

24 Q Ap 21,9-14 . Sl 144 . Jo 1,45-51

25 Q 1Ts 3,7-13 . Sl 89 . Mt 24,42-51

26 S 1Ts 4,1-8 . Sl 96 . Mt 25,1-13

27 S 1Ts 4,9-12 . Sl 97 . Mt 25,14-30

29 S Jr 1,17-19 . Sl 70 . Mc 6,17-29

30 T 1Ts 5,1-6.9-11 . Sl 26 . Lc 4,31-37

31 Q Cl 1,1-8 . Sl 51 . Lc 4,38-44

14 D Is 56,1.6-7 . Sl 66 . Rm 11,13-15.29-32 . Mt 15,21-28

21 D Ap 11,19; 12,1.3-6.10 . Sl 44 . 1Cor 15,20-27 . Lc 1,39-56

28 D Jr 20,7-9 . Sl 62 . Rm 12,1-2 . Mt 16,21-27

16/08/2.011

06/09/2.011

13/09/2.011

Escola de Formação – 20:00 h

Palestrante Pe. Ezequiel

Casa do cursilho - Seminário N S Aparecida

Missa com os  seminaristas – 20:00 h

Seminário N S Aparecida

Ultréya – 20:00 h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Setembro 2011

01 Q  Cl 1,9-14 . Sl 97 . Lc 5,1-11

02 S Cl 1,15-20. Sl 99 . Lc 5,33-39

03 S Cl 1,21-23 . Sl 53 . Lc 6,1-5

04 D Ez 33,7-9 . Sl 94 . Rm 13,8-10 . Mt 18,15-20

05 S Cl 1,24-2,3 . Sl 61 . Lc 6,6-11

06 T Cl 2,6-15 . Sl 144 . Lc 6,12-19

07 Q Cl 3,1-11 . Sl 144 . Lc 6,20-26

08 Q Mq 5,1-4 ou Rm 8,28-30 . Sl 70 . Mt 1,1-16.18-23

09 S 1Tm 1,1-2.12-14 . Sl 15 . Lc 6,39-42

10 1Tm 1,15-17 . Sl 112 . Lc 6,43-49

11 D Eclo 27,33-28,9 . Sl 102 . Rm 14,7-9 . Mt 18,21-35

12 S 1Tm 2,1-8 . Sl 27 . Lc 7,1-10

13 T 1Tm 3,1-13 . Sl 100 . Lc 7,11-17

ULTRÉYAS e ESCOLAS

A patroa flagra a empregada tomando um cálice

de seu melhor licor importado e alerta:

- Eu não gosto nada disso, Mariana!

- Ah, dona Marli... A senhora não sabe o que

está perdendo!

Maria Luisa Brima
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54 3238.1209 - 8119.9396
construtorabertin@gmail.com

Agosto mês de Vocações.

O mês de agosto é reservado pela igreja para
comemorarmos e refletirmos sobre a importância das
vocações em nossa sociedade, comunidade, grupo de
amigos e principalmente em nossas vidas.

No primeiro domingo refletimos sobre a vocação
sacerdotal, a falta de novos vocacionados, a carência
em muitas comunidades de pastores para conduzi-las.
Este dia nos alerta para lembrarmos de elogiar e
valorizar os nossos párocos, o nosso padre Arduino do
Cursilho, dizer a eles o quanto são importantes para
nós. É uma bela oportunidade para agradecer a Deus,
a graça de termos junto de nós os padres que nos
ajudam a encontrar o caminho que leva a felicidade,
através de uma melhor compreensão dos
ensinamentos de Cristo.

No segundo domingo, comemoramos o dia dos
pais, esta vocação divina e maravilhosa de podermos
ter filhos, ensiná-los nossos valores morais, vencer
junto com eles, sofrer, chorar, nos emocionar com as
suas conquistas, viver em plenitude esta missão
honrosa. Em nossa sociedade, de hoje, infelizmente
presenciamos homens se abstendo de exercer esta
linda missão, abandonando os seus filhos, delegando
esta missão somente para as mães, pois, acredito que
foram pais por acaso ou talvez por puro egoísmo do
prazer.Em nossa caminhada de cursilhistas,
catequistas, seguidores de Cristo, presenciamos
muitos pais dizerem, "que é uma graça ter filhos e
filhas bons, educados, que não se envolvem com
drogas, bebidas, vandalismos etc.. Graça de Deus na
verdade é ter pais bons, responsáveis, participativos,
equilibrados, valorizando em primeiro lugar a família,
os filhos. É uma bênção ver casais se respeitando, não
se traindo, ensinando com seu exemplo aos filhos
valores morais e espirituais que farão deles no futuro
pessoas preparadas para viver as suas vocações em
plenitude.

O terceiro domingo comemoramos o dia do
catequista, esta nobre missão de ensinar a palavra de
Deus, a nossas crianças e jovens, oportunidade
maravilhosa e cativante de nos dedicarmos algumas
horas por semana na obra de Cristo. Nós do cursilho
devemos ser catequistas todos os dias, todas as horas,
pois o nosso querigma nos pede para "evangelizarmos
os ambientes".

Temos ainda um dia reservado para os religiosos
que dedicam as suas vidas, assim como os padres, aos
outros, necessitados ou não, rezando, auxiliando na
educação (escolas), na saúde ( hospitais). Pessoas que
abdicam de ter a sua própria família, para viver
plenamente a família de todos nós, nosso muito
obrigado a essas pessoas que tanto bem fazem em
nossas comunidades.

Finalmente gostaria de dizer que todos nós
somos vocacionados de Jesus Cristo, pois através de
seu exemplo de vida, somos convidados e convocados
a fazer o bem todos os dias, a nos preocupar com os
menos favorecidos, os doentes, as crianças, os idosos.
Irmãos a nossa missão de cristão é a de tomarmos a
nossa cruz e fazermos a nossa parte para tornar este
mundo um pouco melhor, mais fraterno e humano.

Shalom!

O TEMPO

O que é o tempo? Uma coisa tão preciosa e que atualmente

não possuímos mais. Não temos mais tempo. Não temos o poder de

fazer com que ele pare e nem podemos controlá-lo.

O tempo passa e passa depressa a tal ponto que quando

percebemos estamos num estágio bem adiantado, com o nosso

prazo de validade quase vencendo. Se a velhice é uma realidade mais

próxima do que a juventude, não podemos mais perder tempo.

Vamos dar um tempo para amar, perdoar e viver. Vamos buscar a

felicidade e transmiti-la aos outros.

Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer

acontecer o presente e planejar melhor o futuro, isso se tivermos

tempo...

Um abraço.  Shalom!

Colaboração -  Nelso Alessi  Setor Flores da Cunha ( Nova Pádua ).

O Problema e a Solução Estão Dentro de Nós
Dos textos  do Pe. Aloir Sanagiott, SCJ

Temos que reconhecer que, para mudarmos alguma coisa em
nossa vida, é tão difícil! É muito lentamente que conseguimos
pequenas mudanças. VEJA BEM, SE NÓS, QUE SOMOS DONOS E
MANDAMOS EM NOSSA VIDA, TEMOS DIFICULDADE DE MUDAR
ALGUMA COISA, QUANTO MAIS DIFÍCIL SERÁ MUDAR A VIDA
DOS OUTROS! Eles são donos de suas vidas e mandam nelas. E
nós precisamos respeitar sua liberdade. Não podemos impor-
lhes nada. Sua liberdade é sagrada. Se Deus a respeita,
precisamos fazer o mesmo. Então, o que fazer?

AINDA BEM QUE A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE
RELACIONAMENTO PODE NÃO DEPENDER PRIMEIRAMENTE
DOS OUTROS, MAS DE NÓS MESMOS. Se dependesse dos outros,
poderia acontecer que nunca conseguíssemos ser felizes. Se os
outros não quisessem mudar, só restaria resignar-nos e esperar
a morte vir, porque não haveria outra solução.

COMO O MAL ESTÁ EM NOSSO INTERIOR, TAMBÉM A
SOLUÇÃO PODE ESTAR EM NÓS. Vejamos um exemplo prático: se
vou até uma casa de alguém, bato à porta e me apresento com
“duas pedras na mão”, cara fechada, cheio de ira, ódio e rancor,
como ela me receberá? Qual será sua atitude em relação a mim?
Ao contrário, se eu for com um buquê de flores ou um presente,
um sorriso nos lábios, braços abertos, falando com palavras
afetuosas, como ela vai me receber então? Eu sou o mesmo. Ela é
a mesma. SÓ QUE ESTOU DIFERENTE. MUDEI O MEU MODO DE
CHEGAR ATÉ ELA. ENTÃO SUA REAÇÃO É BEM OUTRA!

Nos dois casos fui eu que fiz ela reagir de maneira
diferente. PORQUE MUDEI MINHA ATITUDE, ELA MUDOU A SUA
A MEU RESPEITO.

“Quem com ferro fere, com ferro será ferido”
Se entro em uma casa perfumado, perfumo a todos os

que estão nela. Não preciso dizer, nem fazer nada. Pelo simples
fato de estar perfumado, perfumo todo o ambiente. Se estou
cheirando mal, passo mau cheiro para todos. A QUESTÃO É DO
QUE EU PASSO DO MEU INTERIOR!

Jesus disse: Quem crer, do seu interior manarão rios de
água viva. (Jo 7,38).

SHALOM!

Colaboração- Albino Andreis
Caxias do Sul

“Meu nome é Felicidade. Faço parte da vida daquelas pessoas

que cultivam amigos, pois tê-los é condição essencial para ser feliz.

Convivo na mais perfeita sintonia com os que acreditam que

ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva, por isso

chamado de presente. Um presente recebido todas as manhãs e

degustado ao longo do dia. Acredito na força do amor e que em histórias

bonitas não há ponto final. Só esperança.

Eu sou casada com o Tempo. Ah! Como confio nele.

Ele é responsável pela solução de todos os problemas. Ele reconstrói

corações, cura machucados, vence a tristeza. É um otimista por

natureza. Juntos, o Tempo e eu tivemos três filhos: a Amizade, a

Sabedoria e o Amor.

Amizade é a filha mais  velha, uma menina linda, sincera,

alegre. Brilha como o Sol. Ela une as pessoas, nunca pretende ferir,

sempre consolar. Sabe aparecer com a palavra certa, no momento exato.

Sabedoria, é a filha do meio. Culta, íntegra, muito apegada ao

pai, o Tempo. A Sabedoria e o Tempo andam sempre juntos. Como deu

certo esta dupla!

O caçula é o Amor. Como esse me dá trabalho! É teimoso, às

vezes quer morar em um só lugar. Eu vivo dizendo:

- Amor, você foi feito para morar em dois corações, não em

apenas um.

Amor é o filho mais complicado e o mais bonito.

Uma pessoa me ensinou: tudo no final dá certo e se ainda não

deu, é porque não chegou ao fim. Por isso, acredite na minha família!

Acredite no Tempo, na Amizade, na Sabedoria e, principalmente no

Amor; assim com certeza, eu, a Felicidade, baterei à sua pota.

Colaboração: Domingos e Elda Rigatti

Grupo Caminho Verdade e vida

Garibaldi

FELICIDADE
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O Mal Nunca Superara o Bem
Numa roda de amigos, num dos últimos feriados na praia, chegou-se a uma conclusão contrária a minha: de que a população do

país é desonesta, salvo uma pequena minoria.

Isto me fez recordar de um fato singular divulgado na mídia contrapondo – se as suas notícias de praxe que focam

infortúnios, e calamidades e faz a maioria pessimista e descrente, predizer um futuro nocivo ao mundo, que segundo eles, está

repleto de desonestidades, injustiça crimes e maldades.

Narrei este caso ao grupo e agora o exponho aqui em rápidas palavras, para sustentação de minha tese, enunciada no título.

“Uma senhora de classe humilde trabalhadora diarista, ao acomodar suas compras a pouco efetuadas, em seu lar,

encontrou dentro de uma das sacolas plásticas uma “leva tudo”. Surpresa e atônita com o achado resolveu leva- lá ao gerente do

supermercado em que fizera suas compras para que ele desse ao achado, o destino apropriado.

Ao entrar no gabinete do gerente, deparou – se com um senhor, que estava comunicando o extravio de sua carteira, a qual

achava ter posto, por engano num “carrinho” que não era o seu.

A devolução foi efetuada enquanto o proprietário fazia mil agradecimentos e esclarecia que dentro de sua carteira havia

seus documentos, cheques, cartões de crédito, e o dinheiro do seu salário mensal que naquele dia tinha recebido. Quis

recompensar a restituinte que não permitiu, pois, segundo ela; “Apenas fizera sua obrigação”.

Concluída minha narrativa recebi de meus ouvintes os seguintes tipos de locução.: “quantos agiriam assim?...” “... um

político certamente não procederia deste modo. “ este fato é tão raro como encontrar a pérola negra”. E por ai afora, após tudo que

disseram expus que o fato relatado de honestidade, é mais comum do que o contrário. Pois, tenho a firme convicção, de que

qualquer trabalhador, que ganha o salário através “do suor do seu rosto” a maioria esmagadora no Brasil, procederia desta forma.

Por isso perguntei:

- Quem de vocês devolveria a carteira? Todos responderam que devolveriam...???. Pelo menos todos concordaram que este seria o

gesto correto.

Para vos provar minha conclusão de que o bem suplanta enormemente o mal, façamos o seguinte: Pensamos em todo o

mal que ouvimos noticiado pela mídia a ele somemos o mal que imaginamos existir, mais o mal que conhecemos pessoalmente,

mais... multipliquemos tudo por mil. Este resultado ficará infinitamente suplantado somente pelo bem feito pelas pessoas que

auxiliaram os acidentados das chuvas que castigaram as cidades serranas do Rio de Janeiro. Cada um dos milhares de caminhões

que levaram os donativos de todo o Brasil, quanto bem carregaram?

Por isso, a batalha final só terá um vencedor, o bem.

Shalom.

Colaboração Ademir J. Bartelli – grupo Nova Visão – Farroupilha.
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Diferente do Sacramento do Batismo e da Crisma, a

Eucaristia não é apenas um sacramento de iniciação. É ação

sacramental celebrada em cada missa, sendo raiz e centro

da comunidade cristã. Nela está como que condensada, em

palavras e gestos rituais, toda a nossa fé; nela encontramos

a referência para nosso agir.

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

• .Reunir a comunidade, ouvir e interpretar as leituras

bíblicas, dirigir a Deus súplicas para que venha seu Reino

anunciado nas leituras.

• .Reunidos ao redor da mesa do Senhor , trazer o pão e o

vinho, que simbolizam toda a nossa vida e a vida do mundo.

• .Proclamar a bênção da mesa, a oração eucarística: por

Cristo, com Cristo e em Cristo , oferecer ao Pai, com os sinais

do pão e do vinho, o sacrifício de louvor, dando graças pela

salvação que realizou na morte e ressurreição do Senhor.

• .Partir o pão e dar um pedaço a todos os participantes;

passar também o cálice para que todos bebam.

• .Voltar às nossas atividades no mundo, na sociedade,

como testemunhas

do Ressuscitado ,

profetas do Reino

de Deus..

Também no relato

do encontro do

Ressuscitado com

os discípulos de

Emaús (Lc 24,13-

35) reconhecemos

e s t a m e s m a

d i n â m i c a . O

Ressuscitado vem

ao encontro dos

seus, caminhando

com eles; a partir dos relatos dos acontecimentos feitos

pelos discípulos, anuncia-lhes o sentido de sua

morte/ressurreição; em seguida , celebra com eles a fração

O QUE JESUS NOS MANDOU FAZER E POR QUE?

do pão; cheios de ardor, os discípulos voltam a Jerusalém

para anunciar o acontecido.

Mas é preciso ter presente que Jesus, quando ordena a

seus discípulos “façam isso em memória de mim”, não está

intuindo um rito a ser repetido com reverência mas

propondo uma forma de vida a ser assumida com coerência.

Como todos os gestos simbólicos que repetimos

cotidianamente, a Eucaristia é um sinal sacramental que

aponta para algo mais profundo e transcendente: em Jesus,

Deus se faz dom por nós para que nossa vida adquira a

forma de dom solidário pelo próximo. É assim que somos

uma memória viva de Jesus Cristo no mundo.

EUCARISTIA:

Como comunicar ?

Partilhando

• Incluindo

• Energizando

• Fortalecendo

• Fecundando

• Partilha que: UNIFICA E CONSOLIDA

ABENÇOAR - RECORDAR - TER FOME

PARTILHAR A MESA - ANTECIPAR - ENTREGAR

“TRAGAR JESUS”

A celebração da Eucaristia é a expressão máxima da vida

cristã! Saibamos fazer da Eucaristia o alimento de nossa

caminhada para Deus.

I. Apolônia Sulenta

•

SETE VERBOS NOS AJUDAM A EUCARISTIZAR A NOSSA VIDA.

Rua Jaime Rossler, 196

Fone 54 3210.9840

INDÚSTRIA DE CALÇADOS

(entre em contato com o Setor de sua Comunidade
ou com Casal pré cursilho Gilberto e Ivani

(endereço na contracapa)

CURSILHO HOMENS
19 e 21 de agosto/2011

CURSILHO  MULHERES
26 e 28 de agosto/2011

PARTICIPE!PARTICIPE!

Primeira Ultréia EstadualPrimeira Ultréia Estadual

Pavilhões da Festa da Uva
Caxias do Sul

EUCARISTIZAR A VIDA,

DO JEITO DE JEUS, UM DESAFIO !

EUCARISTIZAR A VIDA,

DO JEITO DE JEUS, UM DESAFIO !
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A palavra
Mateus 20,20-28

Maria

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo é um sinal de Maternidade Divina de

Maria. Como tal, representa o compromisso de seguir Jesus como Maria, o modelo

perfeito de todos os discípulos de Cristo.

No uso do Escapulário a Virgem nos ensina a:

* Viver abertos a Deus e à sua vontade;

* Escutar e praticar a palavra de Deus;

* Orar em todo momento, descobrindo Deus presente em todas as circunstâncias;

* Estar aberto a caridade e as necessidades da Igreja;

* Alimentar a esperança do encontro com Deus na vida eterna pela proteção e

intercessão de Maria.

* O Escapulário compromete com uma vida autêntica de Cristãos que se

conformam com as exigências evangélicas, recebem os sacramentos e professam

uma especial devoção à Santíssima Virgem.

NINGUÉM COMO MARIA

“Bendita sois vós entre as mulheres”: não é assim que dizemos ao rezar a

Ave-Maria? Gabriel saudou Maria com estas palavras: “Alegra-te, cheia de graça! O

Senhor está contigo.” (Lucas 1,28). Quem pode ser mais bendita do que essa

mulher, se o próprio Deus a saúda assim?

Também Isabel, prima de Maria, chamou-a de “bendita”. Logo após a

anunciação do anjo, Maria foi às pressas às montanhas de Judá para ajudar sua

prima Isabel que estava para dar à luz um menino – João Batista – que seria o

precursor de Jesus. Ao ver Maria, Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o

fruto do teu ventre!… Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido.” (Lucas 1,42.45).

Certo dia, Jesus estava cercado de pessoas e falava ao povo que pendia de seus lábios. E eis que uma mulher, encantada

com a sabedoria de Jesus, disse: “Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram.” (Lucas 11,27). Ela queria dizer:

“Jesus, tua Mãe é bendita, é abençoada por Deus”. Como respondeu Jesus? “Felizes, sobretudo, são os que ouvem a Palavra de

Deus e a põem em prática” (Lucas 11,28). Terá Jesus depreciado sua Mãe? Não, pelo contrário. Jesus fez a Maria o maior elogio

que podia fazer, porque não existiu ninguém no mundo tão atento à Palavra de Deus e que tão bem cumpriu a vontade do Pai

como a Mãe de Jesus. Assim, Maria é duplamente bendita: por ser a Mãe de Jesus e por ser a mulher atenta à Palavra e sua

servidora.

Maria é, na verdade, uma mulher bendita, a mais bendita. Qual mulher, como ela, foi preservada do pecado original em

previsão dos merecimentos da paixão e morte de seu Filho na cruz? Qual mulher, como ela, foi cheia de Graça, acolheu em si o

Espírito Santo, esteve mais próxima de Deus e de Jesus, foi mais atenta à Palavra de Deus, mais disponível ao serviço de seus

irmãos e irmãs? Qual mulher, como ela, foi mais cheia de fé, esperança e caridade, sofreu ao pé da cruz de seu Filho por amor a

todos nós, foi assunta em corpo e alma aos céus, está, no céu, mais próxima de Deus e pode interceder melhor por nós, seus

filhos e filhas?

Não há mulher como Maria. Ela é realmente a Mulher bendita! Não esqueça, porém, que a bem-aventurança de Maria

está na sua grande fé. Fé que a levou até o topo do Calvário, padecendo, em seu coração, a mesma paixão do seu Filho na cruz. De

fato, a Senhora da Piedade é representada ao pé da cruz, com o Filho Jesus morto nos braços. A cruz fez parte da vida de Jesus e

de Maria. A sombra da cruz projetou-se sobre Maria e Jesus desde o momento em que ele foi concebido. Apenas se tornou Mãe,

Maria sofreu por não saber como fazer compreender a José que estava grávida por obra do Espírito Santo e não de um homem.

Prestes a dar à luz, enfrentou dura viagem até Belém para fazer o recenseamento determinado pelo imperador romano. Em

Belém não encontrou acolhida na casa de ninguém, viu-se obrigada a refugiar-se numa gruta e ali, entre animais, dar à luz seu

Filho e recliná-lo numa manjedoura. Quando, com José, Maria se apresentou no Templo de Jerusalém para a purificação, Simeão

anunciou um futuro sombrio para ela e seu Filho e acrescentou: “Uma espada traspassará tua alma!” (Lc 2,35). Em seguida, foi

forçada a fugir para o Egito a fim de escapar de Herodes que queria matar-lhe o Filho. Viveu no exílio, em terra estranha, entre

gente estranha, falando língua estranha. Mais tarde sofreu a dor de perder seu Filho no templo.

Um dia, Maria chorou ao ver Jesus deixar a casa paterna – e a ela, sua mãe – para dedicar-se ao anúncio do Evangelho.

Durante o ministério de Jesus, Maria viu seu Filho incompreendido, perseguido, rejeitado, caluniado, por fim traído, preso,

condenado iniquamente, coroado de espinhos, esbofeteado, cuspido, ridicularizado, carregado de uma cruz, nela pregado e

morto. Até que, à sombra da cruz, pessoas amigas o puseram de novo em seus braços, como quando Ele era criança.

A cruz de Maria, quantas cruzes! Para nós também, que ainda estamos a caminho do Pai, é impossível viver sem cruz.

Não é preciso buscá-la, ela aparece por si, faz parte da vida. Lembre-se das palavras de São Paulo: “Completo, na minha carne, o

que falta às tribulações de Cristo.” (Colossenses 1,24). Enquanto existir uma só pessoa no mundo, a cruz estará sempre a seu lado,

e Cristo continuará crucificado nos que sofrem, que vão completando o seu sofrimento.

Na cruz esteve a salvação de Maria e está também a nossa salvação.

Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu

aproximou-se de Jesus com seus filhos e

ajoelhou-se com a intenção de fazer um

pedido. Jesus perguntou: “O que tu queres?”

Ela respondeu: “Manda que estes meus dois

filhos se sentem, no teu Reino, um à tua

direita e outro à tua esquerda”.

Jesus, então, respondeu-lhes: “Não sabeis o

que estais pedindo. Por acaso podeis beber o

cálice que eu vou beber?” Eles responderam:

“Podemos”. Então Jesus lhes disse: “De fato,

vós bebereis do meu cálice, mas não depende

de mim conceder o lugar à minha direita ou à

minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses

lugares àqueles para os quais ele os preparou”.

Quando os outros dez discípulos ouviram isso,

ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus,

porém, chamou-os e disse: “Vós sabeis que os

chefes das nações têm poder sobre elas e os

grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser

assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se

vosso servidor; quem quiser ser o primeiro,

seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não

veio para ser servido, mas para servir e dar a

sua vida como resgate em favor de muitos”.

Dom Hilário Moser – Bispo Emérito da Diocese de Tubarão (SC)
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