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Intenção de Oração 
do Santo Padre

UNIVERSAL 

Médicos e seus colaboradores em zonas de guerra   
Pelos médicos e pelo pessoal humanitário presentes em zonas de 
guerra, que arriscam a própria vida para salvar a dos outros.

Santa Madre Teresa de Calcutá
“Fazer Missões é estar na dependência do poder de Deus.”

A Fundação AIS e o Seminário Nossa Senhora de Fátima (Alfragide) 
convidam todos os seus benfeitores e amigos a participar na devoção das 
primeiras sextas-feiras e primeiros sábados de cada mês:. 

LOCAL
Seminário Nossa Senhora de Fátima (Alfragide)
Lg. Padre Adriano Pedrali, 1 - Alfragide
Tel.: 214 707 300
alfragide@dehonianos.org

ORIENTADOR
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

CALENDÁRIO
√ Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês:

18h00 - Adoração e Devoção
19h00 - Missa

√ Todos os primeiros sábados de cada mês:
09h30 - Laudes
11h00 - Adoração e meditação dos mistérios do Terço
12h00 - Missa
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Cultivar a delicadeza do coração

Reflectir

A referência a estas palavras de Jesus 
tem sido muito frequente nos últimos 
tempos. Nunca será demais que sejam 
referidas e meditadas. Nós, de facto, não 
somos juízes dos outros; em última ins-
tância, quem nos julga é Deus. Por isso, 
quando Jesus nos diz que não devemos 
julgar, está com isto a recordar-nos que 
só Deus é que julga, pois só Ele conhece 
os corações. Julgar é de certo modo 
condenar e até mesmo matar o outro 
no coração. Só Deus é que nos julga e 
cada um de nós está sempre sob o juí-
zo de Deus. É isso que dizemos todos 
os domingos, quando professamos a 
nossa fé: creio em Jesus Cristo que virá 
julgar os vivos e os mortos! 

No entanto, não julgar, não fazer juízos 
temerários ou precipitados a respeito 
dos outros não quer dizer descartar a 
responsabilidade que temos a respeito 
do nosso próximo e dos nossos irmãos: 
de dar o bom exemplo, com palavras 
e com acções; de ajudar e de corrigir 
aqueles que erram ou a voltar para o 
bom caminho os que dele se afastaram 
e correm o risco de se perderem. Mas 
para isso precisamos de critérios, de 
princípios para nos orientarmos e tam-
bém ajudarmos os outros a não perde-
rem o rumo certo das suas vidas. O mes-
mo Senhor nos dá esses critérios, esses 
princípios fundamentais sobre os quais 
podemos traçar a nossa identidade 

INTENÇÃO NACIONAL

Por todos os Cristãos e homens de boa vontade, para que sejam corajosos no 
cultivo das virtudes morais que enobrecem o carácter e são condição para 
alcançar a liberdade interior e a alegria de viver.

“Não julgueis, para não serdes julgados; 
pois, conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados; 
e, com a medida com que medirdes, assim sereis medidos”  

(Mt 7,1-2) 
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Reflectir

cristã. Esses princípios encontram-se 
no sermão da montanha, no evangelho 
segundo S. Mateus (Mt 5-7). Aí podemos 
encontrar o nosso bilhete de identida-
de, o método e o caminho para triunfar 
verdadeiramente na vida, o caminho 
para a verdadeira e autêntica felicidade, 
embora em contracorrente com a men-
talidade do mundo.

No sermão da Montanha – em que a 
parte mais conhecida se refere às bem-
-aventuranças, que é bom saber de cor 
e rezar – Jesus aparece como o novo 
Moisés que nos ensina a nova Lei, nova 
porque leva à perfeição a antiga que 
Deus tinha dado ao Povo de Israel no 
Sinai, por meio de Moisés. 

 O sermão da montanha oferece uma 
releitura cristológica dos Mandamentos 
da Lei de Deus: “Ouvistes o que foi dito: 
Eu, porém, digo-vos”. Infelizmente tanto 
na catequese como na pregação não se 
tem dado a necessária atenção aos man-
damentos da Lei de Deus, que muitos dos 
nossos contemporâneos até já esquece-
ram. E é por isso que muitos não se sabem 
confessar, porque não têm critérios para 
fazer um bom exame de consciência!... 

Tradicionalmente piedade é coloca-
da no campo da justiça. Esta virtude 
recorda aquilo a que cada um de nós 

tem direito: a viver bem, a viver com 
dignidade, a viver com honra e a viver 
com alegria, isto é, a ser feliz. E a respei-
to de Deus, em que consiste a justiça? 
Em dar-Lhe também aquilo a que tem 
direito, ou seja, de ser reconhecido 
com o único e verdadeiro Deus. Uma 
pessoa piedosa é alguém que respeita 
Deus, e, neste sentido, é também justa 
a respeito de Deus: Só Deus é Deus e 
Senhor (1º Mandamento); o Seu nome 
é santo (2º Mandamento); Ele gosta de 
nos ver todos os domingos, no dia e no 
tempo que é Seu, que Deus toma para si 
(3º Mandamento). Mas o tempo de Deus 
é para nós e o nosso tempo deveria ser 
para Ele e para os outros. O domingo 
é o dia do Senhor, o dia em que Deus 
é todo para nós e nós devíamos ser 
totalmente para Ele; é o tempo de fazer 
o bem, estando com a família, visitando 
os doentes e os abandonados, contem-
plando as belezas da criação, o livro 
aberto que nos fala do Criador.

Os outros sete mandamentos recordam-
-nos os deveres para com os outros, e 
no fundo são uma indicação para culti-
varmos a delicadeza do coração. 

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Espiritual da Fundação AIS
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SÍRIA

REGRESSO À VIDA

Superfície
185.180 km2 

População
18.564.000  habitantes

Religiões

Muçulmanos: 93,3 %

Cristãos: 4,6 %

Agnósticos: 2%

Outros: 0,1 

Língua oficial
Árabe 

Na Síria, à urgência da paz sucede a da reconstrução. Reconstrução 
material, reconstrução psicológica, na mesma medida da violência do 
conflito que deixou marcas na população.

Vida. A palavra vem, de imediato, à 
mente quando se percorrem as ruas da 
velha Damasco. Vida que renasce, vida 
que fervilha. Após oito anos de guerra 
de desgaste, os damascenos retomam 
a sua vida normal, mantida em suspen-
so durante demasiado tempo. As lojas 
estão de novo abertas, o bazar anima-
do. O som das conversas e dos ruídos 
de motores voltou. Da antiga porta do 

apóstolo Tomé a Leste, à de Bab Sharqi 
que viu São Paulo fugir dentro de um 
cesto a Oeste, ressoam cânticos numa 
atmosfera alegre. A paz voltou à cidade 
do jasmim.

Os bombardeamentos cessaram desde 
Março de 2018, depois de terem sido 
expulsos de Ghouta os últimos comba-
tentes jihadistas. As crianças retomam 

Hungria•

Roménia•

Moldávia•

• Turquia

Bulgária•

Grécia•

Albânia•

Sérvia•

Macedónia•

• Ucrânia

• Rússia

• Geórgia

• Arménia

• Irão

Mar Negro

• Egipto
• Líbia

• Arábia
  Saudita
• Arábia
  Saudita

• Iraque• Iraque

• Jordânia• Jordânia

• Síria• Síria

• Líbano• Líbano

Israel •Israel •



6 Sementes de Esperança  |  Abril  2019

A paz regressou à cidade do jasmim.
Por todo o país, as ruínas são a 
prova da violência dos combates.

Síria

finalmente, com toda a serenidade, 
o caminho da escola para grande 
satisfação dos seus professores. São 
muitas vezes religiosas, como é o caso 
da maior parte das escolas cristãs do 
Oriente. A Ir. Fida, da comunidade das 
Irmãs de Besançon, fala do seu “alívio 
ao ver que os bombardeamentos 
terminaram e que as crianças podem 
voltar à escola, sem se arriscarem a 
ser alvo de um míssil”. Este sentimento 
é partilhado pelas irmãs do hospital 
francês São Luís de Damasco, onde 
deram entrada numerosas vítimas de 
bombardeamentos. “Que alegria em 
poder reencontrar um pouco de sereni-
dade - dizem elas. Esperamos, do fun-
do do coração, que a paz se instale de 

modo duradouro, na Síria, para toda a 
população. Acolhemos muitos feridos 
mas, muitas vezes por falta de material 
médico, devido a um embargo imposto 
pelos países ocidentais, não tínhamos 
com que salvar os pacientes.”

GRAVES TRAUMAS 
PSICOLÓGICOS 
Esta perseverança na fé, apesar das difi-
culdades, é também visível em Homs. 
Durante mais de dois anos, a cidade 
esteve sitiada pelos terroristas e só foi 
completamente libertada a 21 de Maio 
de 2017. Durante o cerco, foram gran-
des as destruições nesta cidade antiga. 
A catedral e o paço episcopal melquita 
foram gravemente danificados. Uma 
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Síria

Interior da catedral de Yabroud.

grande parte dos ícones da catedral 
foi queimada e os olhos rasgados 
com facas. As estátuas foram partidas 
e as paredes crivadas de balas. Uma 
bomba fora colocada sob o assento 
da cátedra e devia explodir a qualquer 
momento. D. Élie Arbash, Bispo mel-
quita de Homs e da região, testemunha 
a solidariedade das Igrejas: “Durante o 
cerco de Homs, os cristãos melquitas, 
siríacos e latinos apoiaram-se e, graças 
à ajuda de associações como a AIS, 
conseguimos reconstruir, por etapas, a 
nossa catedral.”

Todos esperam o regresso dos habi-
tantes o mais rapidamente possível. 
Em Homs, as ruínas ainda dominam 

a paisagem. Só algumas crianças que 
jogam à bola no meio dos destroços 
quebram o silêncio. Máquinas de cons-
trução abriram novas estradas pelo 
meio do cascalho. A reconstrução das 
casas será demorada, mas a recons-
trução psicológica, certamente, levará 
mais tempo. Os Sírios dizem que estão 
esgotados e que, aos poucos, estão 
a libertar-se da pressão. Há muito 
tempo a aguentar-se para manterem 
o controlo, de modo a não irem ao 
fundo, muitas pessoas sofrem agora de 
stress pós-traumático muito intenso. A 
Ir. Madjouline, dos Sagrados Corações 
de Jesus e Maria, de Yabroud, cidade-
zinha da Diocese de Homs, partilha: 
“Precisamos, seguramente, de um ano 
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Síria

inteiro para digerir tudo o que vivemos. 
Precisamos de tempo para compreen-
der tudo o que se passou. É importante 
que isso aconteça para podermos pro-
duzir frutos de novo e levar a cabo a 
missão que Deus nos confiou.”

Oração

Para que o Espírito Santo cure os cora-
ções e mentes feridos pela violência e 
pela guerra na Síria, e através desta 
renovação os fortaleça na fé e os pre-
pare para a sua missão, nós Te pedi-
mos Senhor!

Ícone de Cristo profanado 
pelos jihadistas.

Desde o princípio da guerra, em 
2011, a Síria viu a sua população 
cristã diminuir para metade. Se 
muitos fugiram para o estran-
geiro, Líbano ou Europa, uma 
grande migração teve igualmen-
te lugar no interior do país: os 
habitantes de Alepo e de Hassake 
refugiaram-se em Lataquia e os 
de Homs no Vale dos Cristãos. 
Contudo, desde há seis meses, 
muitos dos cristãos refugiados 
no Líbano começam a regressar 
aos poucos.
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Uma devoção que nasceu do 
Coração de Jesus. Desejada 
e instituída por Ele, a Festa 
da Misericórdia, celebrada no 
primeiro domingo após a 
Páscoa, tornou-se oficial em 
2000, quando João Paulo II a 
incluiu no calendário litúrgico 
universal. Mas, muito antes 
de ser oficializada na Igreja, a 
Misericórdia já era celebrada 
no coração de uma jovem, 
que teve a sua vida transfor-
mada a partir do encontro 
com Jesus Misericordioso.

Polaca, de família de camponeses, 
Faustina entrou para o convento 
quando tinha 20 anos. O próprio 
Jesus indicou que ela deveria 
seguir para Cracóvia, onde entrou 
para o convento Nossa Senhora da 
Misericórdia. Caminhos traçados 
pelo Amor de Jesus que quis mani-
festar ao mundo o seu rosto miseri-
cordioso. “Desejo que todo o mun-
do conheça a minha Misericórdia” 
(Diário de Santa Faustina, 687).

A Misericórdia 
é a mensagem 
do Coração 
de Jesus

Oração
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Oração

No convento começaram as revelações de Jesus à 
jovem religiosa. Desde cedo, o director espiritual da Irmã 
Faustina pediu-lhe que escrevesse tudo num diário. Entre 
os muitos diálogos de Jesus com Faustina, destaca-se 
um: Ele aparece-lhe, com uma mão erguida e a outra 
mostrando o coração, de onde saíam raios vermelhos 
e brancos. Dizia: “Pinta uma imagem de acordo com o 
modelo que vês com a inscrição em baixo: Jesus, eu 
confio em Vós! Desejo que esta imagem seja venerada 
primeiro na vossa capela e depois no mundo inteiro”.

Tantas outras revelações indicaram a forma de se viver a devoção à Divina 
Misericórdia e apresentaram ao mundo o desejo do Coração de Deus por não per-
der uma só alma, nem a mais pecadora. O quadro tornou-se uma expressão visível 
do Amor insondável de Deus pelo seu povo. Venerá-lo está entre as orientações 
deixadas para viver bem a devoção; mas não a única.

O Terço da Misericórdia às três horas da tarde, a novena e outras práticas fazem 
parte da dinâmica de encontro com a bondade de Deus. Mas o auge da devoção 
está no primeiro domingo após a grande celebração da Páscoa. O próprio Jesus 
indicou este dia e sobre ele explicou como deveria ser celebrado: “Neste dia, estão 
abertas as entranhas da minha Misericórdia. Derramo todo um mar de graças 
sobre as almas que se aproximam da fonte da Minha Misericórdia. A alma que se 
confessar e comungar alcançará o perdão das penas e culpas.”

Na mensagem de Jesus a Santa Faustina Ele demonstra o desejo de tornar o seu 
Amor conhecido. Mas esta face amorosa de Cristo, tantas vezes distorcida pelo 
mundo, precisa de ser descoberta ainda hoje.

O Papa Francisco, em inúmeros discursos, homilias e catequeses, traz esta verdade 
do coração de um Deus que não cansa de perdoar, que está à espera dos filhos. 
(…) E ao mesmo tempo que o Santo Padre apresenta este rosto de Deus, pede 
ao mundo que também seja assim: “Deus usa de tanta misericórdia connosco. 
Aprendamos também nós, a usar de misericórdia com os outros, especialmen-
te aqueles que mais sofrem”.

Adaptado de https://cancaonova.pt/a-misericordia-e-a-mensagem-do-coracao-de-jesus



11Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre

Oração

Terço à Divina Misericórdia
Jesus disse a Santa Faustina: 

“Desejo que o mundo todo conheça a minha Misericórdia.” 

“Pela recitação desse Terço agrada-Me dar tudo que Me pedem. Quando o recitarem 
os pecadores empedernidos, encherei suas almas de paz, e a hora da morte deles será 
feliz. Escreve isto para as almas atribuladas: Quando a alma vê e reconhece a gravi-
dade dos seus pecados, quando se desvenda diante dos seus olhos todo o abismo da 
miséria em que mergulhou, que não desespere, mas se lance com confiança nos bra-
ços da minha Misericórdia, como uma criança nos braços da mãe querida. Estas almas 
têm sobre meu Coração misericordioso um direito de precedência. Diz que nenhuma 
alma que tenha recorrido à minha Misericórdia se decepcionou nem experimentou 
vexame.” 

“Quando rezarem este Terço junto aos agonizantes, Eu me colocarei entre o Pai e a 
alma agonizante, não como justo Juiz, mas como Salvador misericordioso.” 

“Às três horas da tarde implora à Minha Misericórdia, especialmente pelos pecadores, 
e, ao menos por um breve tempo, reflecte sobre a Minha Paixão, especialmente sobre 
o abandono em que Me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande 
Misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na Minha tristeza mortal. 
Nessa hora nada negarei à alma que Me pedir em nome da Minha Paixão.” 

COMO REZAR 
Primeiro reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo 

NAS CONTAS MAIORES: 
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Vosso muito amado 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e de todo o mundo” 

NAS CONTAS MENORES: 
“Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo” 

CONCLUA REZANDO 3 VEZES: 
“Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e de todo o mundo”

E SE QUISER PODE ACRESCENTAR: 
“Ó Sangue e Água que brotastes do Coração de Jesus, como fonte de misericórdia 
para nós, eu confio em Vós.”

In https://www.santidade.net/folhetos/terco_da_misericordia.pdf
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Meditação

Papa Francisco: a religiosa que me teve nos braços 
mal nasci e a superiora que tratou um anticlerical

Tinha nascido há menos de um dia quando uma jovem noviça das Irmãzinhas da 
Assunção, fundadas pelo P. Stefano Pernet, Antónia, veio à nossa casa, no bairro Flores 
de Buenos Aires, e me teve nos seus braços. Permaneci em contacto com aquela irmã 
durante toda a sua vida, até que foi para o Céu há alguns anos.

Tenho muitas recordações ligadas a estas religiosas, que como anjos silenciosos 
entram nas casas de quem precisa, trabalham com paciência, acodem, ajudam, e 
depois, silenciosamente, voltam ao convento. Seguem a sua regra, rezam e depois 
saem para chegar às casas de quem está em dificuldade, fazendo de enfermeiras e 
governantas, acompanhando as crianças à escola e preparando-lhes as refeições.

O meu pai tinha vários companheiros de trabalho, anticlericais, que entraram na 
Argentina após a guerra civil espanhola. Um deles, um dia, adoeceu com uma infeção 
terrível. Aquele homem tinha o corpo coberto de chagas, sofria muito. Tinha três filhos 
e a mulher também tinha de trabalhar, e por isso ficar fora de casa durante muitas horas 
por dia. Quando o souberam, as Irmãzinhas da Assunção enviaram uma delas a sua 
casa. Foi a superiora, porque era um caso difícil: sabia-se que o colega do meu pai era 
um anticlerical convicto e que os seus olhos se enturvavam mal viam uma batina. A 
irmã disse: “Vou eu!”. Deixo à vossa imaginação as coisas que o padre disse a esta reli-
giosa: os piores palavrões e invetivas. Mas ela era tranquila, fazia o seu trabalho, curava 
as feridas, levava as crianças à escola, preparava o almoço, limpava a casa.
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Meditação

Meses depois aquele homem curou-se e pôde voltar à sua vida normal e retomar o tra-
balho. Alguns dias depois, quando saia do trabalho com os outros três ou quatro com-
panheiros anticlericais como ele, passaram duas irmãs na estrada. Um dos amigos disse 
palavras indecorosas contra elas. Então o companheiro de trabalho do meu pai deu-lhe 
primeiro um murro e depois disse-lhe: “Sobre os padres e sobre Deus podes dizer o que 
quiseres, mas contra Nossa Senhora e contra as irmãs, nada!”. Dá para acreditar? Era um 
ateu, um anticlerical, e no entanto defendia as irmãs. Porque é que o fazia? Simplesmente 
porque tinha conhecido o rosto materno da Igreja, tinha visto o sorriso de Nossa 
Senhora no rosto daquela superiora, aquela irmã paciente que andava a tratá-lo 
apesar das suas imprecações. Aquela mulher consagrada que curava as suas feridas, 
fazia o trabalho doméstico em sua casa, levava as crianças à escola e ia buscá-las. (…)

Também hoje vivemos num tempo em que a evangelização passa através do tes-
temunho da proximidade e da caridade. Através do testemunho do rosto miseri-
cordioso de Deus. Evangelizar leva-nos também a apoiar a nossa cara na cara de 
quem sofre, no corpo e no espírito.

Com a sua obra oculta e silenciosa, estas mulheres consagradas seguiram e seguem 
a inspiração do seu fundador, que a 7 de março de 1867, no mosteiro de Auteuil, dis-
se: “Os pobres, quando adoecem, ficam completamente abandonados, ninguém os 
assiste. Por causa deles oferecemo-nos ao Senhor a fim de que os pobres tenham uma 
religiosa à cabeceira que forneça a assistência material. Mas isso não basta às irmãzi-
nhas. Vede, nos tempos em que vivemos, o homem do povo, os operários, homens e 
mulheres são muitas vezes corrompidos pelas más companhias, pelas más leituras, e 
portanto distanciam-se de Deus. Nesta situação o padre, mesmo quando quer levar 
alívio espiritual a quem está doente, é visto como um papão, um mensageiro da mor-
te. Aliás, que pode fazer a não ser confortar com as palavras? Mas eles não querem 
ouvir. Ao contrário, não têm medo das irmãzinhas. Com o seu modo gentil de agir são 
vistas com reconhecimento, confiam nelas. Através de simples gestos de limpeza, de 
medicação, as irmãs pregam Jesus Cristo melhor do que qualquer sermão. Basta a sua 
presença. Com paciência levam de novo a oração e os hábitos cristãos a essas famílias”.

Servindo, com paciência, e confiando apenas no Senhor, pode acontecer que 
mesmo os corações das pessoas mais afastadas sejam tocados. Como nos ensina 
Maria, nossa Mãe: a única força capaz de conquistar os corações dos homens é a 
ternura de Deus. O que encanta e atrai, que abre e liberta das cadeias não é a força 
dos instrumentos ou a dureza da lei, mas a fragilidade omnipotente do amor divino: a 
força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. Essa 
doçura e essa misericórdia que o P. Pernet testemunhou durante toda a sua vida e que 
as suas Irmãzinhas continuam a reverberar em muitos países do mundo. 

Papa Francisco in http://www.snpcultura.org/papa_francisco_a_religio-
sa_que_me_teve_nos_bracos_mal_nasci.html, 09.03.2018
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Actualidade

O EVANGELHO LÊ-SE DO FIM

Abrem-se, com a leitura da Paixão do Senhor (Mt 26,14-
27,66), os dias supremos, os dias de que derivam e a que 
conduzem toda a nossa fé. Dias que fazem ainda apaixonar.

Quereis saber algo de vós e de mim? - pergunta o Senhor. - Dou-vos um encon-
tro: um homem na cruz. A cruz é a imagem mais pura e mais alta que Deus deu de 

si mesmo. E todavia é uma pergunta permanentemente aberta.

E ainda antes do encontro de Jesus houve outro, mas em baixo. Que cinge uma 

toalha e se inclina para lavar os pés aos seus. Quem é Deus? O meu lava-pés. De 

joelhos diante de mim. As suas mãos sobre os meus pés. 

Verdadeiramente, como Pedro, gostaria de dizer: deixa, pára, não faças assim, é 

demasiado. E Ele: sou como o escravo que te espera, e no teu regresso te lava os 

pés. Paulo tem razão: o Cristianismo é escândalo e loucura. 
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Deus é assim: é beijo a quem o trai, não quebra ninguém, quebra-se a si pró-
prio. Não derrama o sangue de ninguém, derrama o próprio sangue. Não pede 

mais sacrifícios, sacrifica-Se a si mesmo. É invertida toda a imagem, todo o medo 

de Deus. E é isso que nos permite voltar a amá-l’O como apaixonados, e não como 

submissos. 

A suprema beleza da história aconteceu fora de Jerusalém, sobre a colina, onde o 

Filho de Deus Se deixa pregar, pobre e nu, a um lenho para morrer de amor. Pedra 

angular da fé cristã é a coisa mais bela do mundo: belo é quem ama, belíssimo 
quem ama até ao fim. 

Compreendeu-o primeiro não um discípulo mas um estrangeiro, o centurião 
pagão: verdadeiramente este era filho de Deus. Não de um sepulcro que se abre, 

não de uma fulguração de luz, mas na nudez daquela sexta-feira, vendo aquele 

homem na cruz, no patíbulo, no trono da infâmia, um verme ao vento, um soldado 

experimentado na morte diz: verdadeiramente este era filho de Deus. Viu alguém 
morrer de amor, compreendeu que é coisa de Deus.

Havia por lá muitas mulheres que observavam ao longe. Naquele olhar, luzente 

de amor e de lágrimas, naquele agarrar-se com os olhos à cruz, nasceu a Igreja. 

E renasce a cada dia em quem tem para Cristo, ainda crucificado nos seus 
irmãos, o mesmo olhar de amor e de dor. Que circula nas veias do mundo como 

uma poderosa energia de Páscoa.

“Do fim”, de Jan Twardowski: “Começa da Ressurreição/ Do sepulcro vazio/ Da 
Nossa Senhora da Alegria/ Então até a cruz se alegrará.../ Não façais de mim uma 
choramingas/ Diz Nossa Senhora/ Foi assim uma vez/ Agora é diferente/ Começa 
do sepulcro vazio/ Do sol/ O Evangelho lê-se como as letras hebraicas/ Do fim”.

Ermes Ronchi in Avvenire
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