Nº 1007

01/ 04/ 2013

4243. Evangelho de 2ª-feira (01-04-2013) - At 2, 14. 22-32; Sl 15; Mt 28, 8-15 - As mulheres partiram
depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos
discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: “Alegrai-vos!” As mulheres aproximaramse, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia.
Lá eles me verão”. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, e
comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se
com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: “Dizei que os
discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador
ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis”.
Os soldados pegaram o dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato
espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje.
Recadinho: - Quando você chega, onde chega, leva alegria? - Que tipo alegria você tem no coração? Você procura se controlar para realmente manifestar sempre que porta alegria no coração? - Há muito
suborno em nossa sociedade? - E o que este tipo de atitude traz de bom?
4244. Papa Francisco procurou quem lhe ensinaria a ser servidor! - Na Quinta-feira Santa, 28 de março
de 2013, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa da Ceia do Senhor no Instituto Penal para Menores
de “Casal del Marmo”, em Roma. Ao final da cerimônia, um dos jovens dirigiu-se ao Papa agradecendo
a sua visita e lhe perguntou: “Eu quero saber uma coisa: por que você veio hoje aqui em “Casal del
Marmo?” Só quero saber isto e basta!”
Papa Francisco respondeu ao jovem: “É um sentimento que veio do coração, eu senti isto. Onde estão
aqueles que talvez me ajudarão mais a ser humilde, a ser servidor como deve ser um bispo? E eu pensei,
e eu perguntei: “Onde estão aqueles que gostariam de uma visita?” E me disseram: “Casal del Marmo”,
talvez!” E quando me disseram isto, decidi vir aqui. Mas isto veio do coração, somente do coração. As
coisas do coração não têm explicação, elas vêm sozinhas. Obrigado!”
4245. Deus nos fala pela Cruz de Cristo - “Nesta noite de Sexta-feira Santa, deve permanecer uma
única palavra, que é a própria Cruz. A Cruz de Jesus é a Palavra com que Deus respondeu ao mal do
mundo. Às vezes parece-nos que Deus não responda ao mal, que permaneça calado. Na realidade,
Deus falou, respondeu, e a sua resposta é a Cruz de Cristo: uma Palavra que é amor, misericórdia,
perdão. É também julgamento: Deus julga amando-nos. Se acolho o seu amor, estou salvo; se o recuso,
estou condenado, não por Ele, mas por mim mesmo, porque Deus não condena, Ele unicamente ama
e salva”. (Papa Francisco, no final da Via Sacra no Coliseu, 29/março/2013)
4246. Resposta dos cristãos: a Cruz - “A palavra da Cruz é também a resposta dos cristãos ao mal que
continua a agir em nós e ao nosso redor. Os cristãos devem responder ao mal com o bem, tomando
sobre si a cruz, como Jesus. Continuemos a Via-Sacra na vida de todos os dias. Caminhemos juntos
pela senda da Cruz, caminhemos levando no coração esta Palavra de amor e de perdão. Caminhemos
esperando a Ressurreição de Jesus”. (Papa Francisco, no final da Via Sacra no Coliseu, 29/março/2013)
4247. Saiba acolher Jesus! - “Aceita que Jesus Ressuscitado entre na tua vida, acolhe-O como amigo,
com confiança: Ele é a vida! Se até agora estiveste longe dEle, basta que faças um pequeno passo e Ele
te acolherá de braços abertos. Se és indiferente, aceita arriscar: não ficarás desiludido. Se te parece difícil
segui-Lo, não tenhas medo, entrega-te a Ele. Podes estar seguro de que Ele está perto de ti, está contigo
e dar-te-á a paz que procuras e a força para viver como Ele quer. (Papa Francisco, na Vigília Pascal, 30
de março de 2013)
4248. A primeira Páscoa de Papa Francisco - O dia 31 de março de 2013 foi o primeiro domingo de
Páscoa do Papa Francisco. Em sua missa, na qual fez forte apelo pelo término dos conflitos na Síria,
Mali, Israel e Palestina, estavam em torno de 250 mil pessoas que vibraram com suas palavras de
esperança e alegria pelo Cristo Ressuscitado.

