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Chegamos ao grande momento 
do Ano Litúrgico, ao ápice 

da liturgia: a Páscoa e o tempo 
que se prolonga como tempo 
pascal. É a grande celebração da 
vida, da vitória sobre a morte, 
que Cristo realizou. Por isso, 
SRGHPRV�D¿UPDU��TXH�D�YLGD�HP�
nós é mais forte que a morte.

Em seus sermões, Santo 
Agostinho ao referir-se ao cântico 
da Páscoa, expressava em belas 
palavras o canto como genuíno 
elemento da vida nova, assim:

Somos convidados a cantar um 
canto novo ao Senhor. O homem 
novo conhece o canto novo. O 
canto é uma manifestação de 
alegria e, se examinarmos bem, 
é uma expressão de amor. Quem, 
portanto, aprendeu a amar a vida 
nova, aprendeu também a cantar 
o canto novo. (…)

Cantai com a voz, cantai com 
o coração, cantai com os lábios, 
cantai com a vida. (…)

Sede vós mesmos o canto que 
ides cantar!

O Ressuscitado transpõe 
todas as barreiras, por isso, a 
Páscoa é tempo de vencer todas 
as barreiras, que nos separam, 
e nos empenharmos em nossas 
relações pessoais e comunitárias, 
construindo a comunidade. 

A nossa caminhada pessoal 
e comunitária faz possível a 
presença Dele junto conosco, 
indicando-nos o caminho da 
glória.

Como festa da vida, a Páscoa 
é tempo de canto, de dança, 
de caminhada, de refeição, de 
celebração, de convívio com a 
natureza para perceber em volta 
a criação… com todos os nossos 
sentidos, podemos perceber que 
a vida, realmente triunfou sobre 
a morte.

Também temos a feliz 
coincidência de celebrar o 
encerramento do 
primeiro centenário da 
Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde, neste tempo 
pascal. Durante um ano 
tivemos oportunidade 
de render ação de 
graças a Deus por este 
Jubileu. Quantos bens 
espirituais e materiais 
foram canalizados a 
milhares de pessoas 
que construíram 
esta paróquia e dela 
IRUDP� EHQH¿FLDGRV��
I n c o n t á v e i s 
testemunhos silenciosos 
da misericórdia divina, 
ecoam em nós, que 
tivemos a dita, a ventura 
de viver o centenário de 

nossa paróquia. Agradeçamos 
a Nossa Senhora da Saúde, que 
por meio de D. Duarte Leopoldo 
e Silva, acolheu os abnegados 
frades Agostinianos Recoletos, 
naquele longínquo 1917, que 
inspirados e conduzidos pelo 
Espírito, construíram nossa 
comunidade paroquial com 
grandes esforços e sacrifícios, que 
todo começo exige. Bendita seja 
nossa Mãe, Senhora da Saúde… 
bendito seja o nome de Jesus e de 
todos os nomes dos construtores 
e construtoras de seu Reino!
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MENSAGEM DO PÁROCO
TEMPO DE CELEBRAÇÃO… VAMOS CANTAR?

Frei Adilson Miranda, OAR
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

ABRIL
1 dom Domingo de Páscoa                                       

3 ter CPP (Conselho Pastoral Paroquial) 20h

4 qua MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  20h30

6 sex Apostolado da Oração  – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

7 e 8 Dia de oferta de alimentos nas missas

8 dom Domingo da Misericórdia – Terço e missa 14h 

10 ter EQUIPE DE EVENTOS - Reunião 20h

11 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h

11 qua Terceira Idade – Palestra / Atividades (Local: Salão Paroquial) 14h30

12 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 
AGOSTINIANA

20h

13 a 15 Brechó da Juventude (Local: Sala dos Cumprimentos)

13 sex Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio 20h

15 dom Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)                                                                                     8h30

15 dom Legião de Maria – Festa da ACIES (Local: igreja) 15h

15 dom MISSA DOMINICAL E BÊNÇÃO AOS ENFERMOS 18h

17 ter /HJLmR�GH�0DULD�±�5HXQLmR�GR�&RPLWLXP�0DJQL¿FDW 14h30

17 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30

17 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h

18 e 19 Feira da Pechincha

21 sab Batismo – Preparação 15 às 17h

22 dom Domingo do Bom Pastor - Dia Mundial de Oração pelas Vocações

22 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h

22 dom BATISMO – CELEBRAÇÃO 16h

22 dom Missa dominical e bênção das rosas 18h

23 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h15

24 a 27 Terceira Idade / Legião de Maria – Brechó (Local: Sala dos Cumprimen-
tos)

9 às 17h

24 ter Conversão de Santo Agostinho - Missa 20h

26 qui FSAR / N Sra do Bom Conselho - Missa e Reunião 20h

27 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 

28 sab MISSA PELAS VOCAÇÕES 15h30

28 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de maio 17h

29 dom MISSA SOLENE DE ENCERRAMENTO DO JUBILEU DO CENTE-
NÁRIO DA PARÓQUIA 

11h

MAIO – MÊS DE MARIA
3 e 4 Artesãs de Santa Rita – Bazar do Dia das Mães (Local: Sala dos Cumpri-

mentos)
9 às 17h

3 qui EQUIPE DE EVENTOS - Reunião com cordenadores das barracas (Festa 
Junina)

20h

4 sex Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

6 dom Romaria da Arquidiocese ao Santuário de N. Sra. APARECIDA – Missa 
às 10h
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
PÁSCOA COM SANTO AGOSTINHO

A ressurreição do Senhor é nossa 
esperança. ( Serm. 261,1)

&RP� HVWD� D¿UPDomR�� R� %LVSR�
de Hipona, Santo Agostinho, 
H[SOLFDYD� D� VHXV� ¿pLV� TXH� -HVXV�
ressuscitou para que nós, apesar 
de destinados à morte, não 
desesperássemos, pensando que 
a vida acaba totalmente com a 
morte; Cristo ressuscitou para 
encher nossa alma de esperança.

A ressurreição de Cristo é a 
nossa esperança! É isto que a 
Igreja proclama hoje com alegria: 
anuncia a esperança, que Deus 

tornou inabalável e invencível 
ao ressuscitar Jesus Cristo dos 
mortos; comunica a esperança, que 
ela traz no coração e quer partilhar 
com toda a humanidade e em todo 
lugar.

No Sermão 229, dirigindo-se a 
VHXV� ¿pLV�� QD� FDWHGUDO� GH�+LSRQD��
no dia de Páscoa, assim 
se expressa nosso Santo:

“Tenham sempre 
presente, irmãos, que 
Cristo foi entregue 
pelos nossos pecados 
e ressuscitou para 
QRVVD� MXVWL¿FDomR��
máxime nestes dias 
em que nos lembraram 
essa tão grande graça, 
dias estes, em que a 
celebração anual não nos 
permite esquecer esse 
acontecimento que teve 
lugar uma única vez. 

Iluminados pela fé, fortalecidos 
SHOD� HVSHUDQoD� H� LQÀDPDGRV�
pela caridade, celebramos as 
solenidades temporais enquanto 
suspiramos incessantemente pelas 
eternas”.

Feliz e santa Páscoa para todos.

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam 
em abril, os nossos parabéns, votos de felicidade e a 

certeza de estarmos juntos por mais um ano.

 * Nomes e datas fornecidos pela Secretaria 
Paroquial

01  Izabel Teixeira Tashiro
01   Concetta Lannaccaro

04   Maria Eretuza Araújo M. Cosella
04   Valentina Pinto da Silva Valente

10   Maria Joana de Jesus Santos
10   Judith Yuriko Hirata

10   Vera Lúcia David Pagan Bega
11   Therezinha de Carvalho

12   Afonso Soares Costa
14   Maria Dias Coelho Meireles

14   Luiza Venezzio B. Prado
16   Acácio Cardoso de Souza

17   Francisco Carlos Lang Júnior

18   Rosa Tomomi Kajikawa
19   Geane dos Santos Machado

19   Maria Joana da Cruz
20   Tsuneharu Fujita

20   Maria do Carmo Oliveira
20   Walter Coutinho Júnior

26   Azaléia B. Biazaon
26   Diamantina Conceição B. Correia

27   Igor Hypolito Gonçalves
27   Marilene Soubhia 

28   Gilberto José da Costa
30   Rubens Antônio Gasparotto

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE ABRIL
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A CONVERSÃO

A Terceira Idade está 
desenvolvendo de forma 

expressiva suas atividades em prol 
da saúde de seus participantes. 
Registre-se o interesse que 
vem despertando à procura de 
interessados em participar dos 
60 cursos oferecidos, que já 
alcançam a cifra de 600 alunos, o 
que demonstra a importância do 
projeto da Terceira Idade.

A participação dos alunos 
LQWHQVL¿FD� VXDV� DWLYLGDGHV� QR�
aspecto cultural e físico, além de 
criar ambiente propício à união 
para compartilhar ideias, hábitos, 

lazer e reuniões festivas ocorridas 
no decorrer do ano vigente. 

Por oportuno, queremos 
convidar para o dia 04 de abril, 
quando haverá uma conferência 
sobre preparação de pão integral e 
leite sem lactose e, também, no dia 
11 de abril, outra conferência sobre 
alimentação saudável, ambas, às 
14h30. Não percam!

O aumento da procura dos 
cursos oferecidos servirá também 
para propiciar a inclusão de seus 
alunos nas celebrações religiosas 
de nossa Centenária Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde.

A IMPORTÂNCIA DA TERCEIRA IDADE NO ANO DE 2018
,ULQD�9DVVLOLHৼ�+HQULTXHV

Neste mês de abril, a Ordem 
Agostiniana Recoleta come-

mora a conversão deste inspirador 
da Vida Religiosa – Santa Agosti-
nho, conforme seu próprio relato 
QR�OLYUR�&RQ¿VV}HV��

Por volta do ano 385, em Mi-
lão, em companhia do amigo Alí-
pio, no jardim da casa que usavam 
e, no tumulto em que se encontra-
va o seu coração, iniciava-se a luta 
espiritual que Agostinho travava 
consigo mesmo.

Na sua ca-
beça passa-
vam todos os 
momentos e 
angústias de 
sua vida, as 
guerras inter-
nas, os arrou-
bos da juven-
tude, a ânsia 
do saber que, 
arrancando do 
mais íntimo 
do seu ser toda 

a miséria, o arrastou a uma chuva 
de lágrimas. 

'HEDL[R� GH� XPD� ¿JXHLUD�� GHX�
vazão ao choro, soltando gritos de 
lamentos. Dentro desse desespero 
perguntava: Até quando, por quan-
to tempo andarei a clamar – será 
agora?

E assim, falava e chorava, quan-
do ouviu a voz de uma criança que 
cantava repetidamente – Toma e 
Lê.

Abalado, num impulso tomou 
das mãos de Alípio as Epístolas 
dos Apóstolos, e abrindo ao acaso 
leu – “Não caminheis em glutona-
rias e embriaguez, nem em deso-
nestidade e dissoluções, nem em 
contendas e rixas; mas revesti-vos 
do Senhor Jesus Cristo, e não pro-
cureis a satisfação da carne com 
seus apetites.” (RM 13,13)

Ao terminar de ler esta passa-
gem, o seu coração foi penetrado 
por uma luz serena e todas as suas 
dúvidas se dissiparam. Junto com 
Alípio foram à procura de Mônica, 
sua mãe, e contaram-lhe o sucedi-
do.

Mônica radiante bendizia ao 
senhor, que lhe havia concedido 
muito mais do que costumava pe-
dir com lastimosos gemidos e mui-
tas lágrimas.

Após um período de prepara-
ção, Agostinho foi batizado na vi-
gília Pascal, no dia 24 de abril de 
387, por Santo Ambrósio.

Pastoral da Liturgia
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Vivemos intensamente, entre 
os dias 23 de março e 1º de 

abril, a Semana Santa.
Iniciamos, no Domingo de 

Ramos, relembrando a entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém. Na 
terça-feira com o Ato Penitencial, 
benzemo-nos com água benta para 
QRV� SXUL¿FDU� GRV� QRVVRV� SHFDGRV�
entre cânticos de perdão.

Na Quinta-feira, na missa de 
Lava-pés, celebrada pelo Frei 
Lourenzo, doze paroquianos entre 
jovens e adultos de ambos os 
sexos, representaram os apóstolos. 
“Aquele gesto de Jesus pareceu 
inaceitável a Pedro, pois rompia 
a hierarquia, podendo gerar 
desrespeito. O comportamento 
de Jesus foi, totalmente diferente. 
Foi o do escravo acolhendo um 
hóspede, que chega de viagem à 
casa de seu senhor. Lavar os pés 
do visitante não cabia ao dono da 
casa, e sim aos servos. Eu vos dou 
um novo mandamento, que vos 
ameis uns aos outros”, ensinou-

nos Jesus. Com os ministros 
da Eucaristia a lavar os pés dos 
“amigos de Jesus”.

Na sexta-feira, Frei Benjamín 
presidiu à Celebração da Paixão: 
a última palavra de Jesus 
FUXFL¿FDGR� IRL� XPD� SURFODPDomR�
GH�TXH�VXD�PLVVmR�HVSHFt¿FD�WLQKD�
atingido seu ápice e Ele a dava 
por concluída. A exclamação: 
“Tudo está consumado” pode ser 
entendida sob diversos ângulos. 
6LJQL¿FDYD� TXH� -HVXV� WLQKD� VLGR�
¿HO�DR�3DL��QR�JUDX�PDLV�HOHYDGR��
Proclamava que a Encarnação 
chegara a seu limite. Lembrou de 
Nossa Senhora das Dores, Maria 
que vê seu Filho amado e inocente 
morrendo nas mãos de algozes, 
assim como hoje ela vê a nós, 
VHXV� ¿OKRV� GHVWH�PXQGR� VRIUHQGR�
e tantas vezes nos responde às 
QRVVDV� RUDo}HV�� &DOPD�� ¿OKR��
$JXHQWD�� PHX� ¿OKR�� -HVXV� QmR� WH�
esquece e te ama!

À noite, os jovens encenaram 
com emoção a Via-Sacra, desde a 
Agonia no Horto ao momento do 
Sepultamento de Nosso Senhor. 
“A paixão revelou a dignidade real 
de Jesus, embora, tenha havido 
uma radical contradição entre a 
interpretação do Mestre e a dos 
seus inimigos e algozes.”

“Os discípulos passaram o 
sábado repensando a vida com seu 

Mestre, e buscando 
algumas pistas 
para entender algo 
do que tinham 
p r e s e n c i a d o . 
Tudo se mostrava 
confuso, nebuloso. 
Suas mentes 
eram por demais 
estreitas para 
entender o fato 

da cruz.” Na celebração deste 
Sábado Santo, das trevas fez-se 
a luz. “Foi preciso que o próprio 
Jesus despertasse seus discípulos 
do torpor e somente à luz da 
Ressurreição, a cruz pôde ser, de 
alguma forma, compreendida.”

Ao surgir o Domingo, vivemos a 
Páscoa da Ressurreição e pudemos 
cantar: Uma luz mais clara, então 
surgiu / E o sol mais vivo assim 
se abriu, / Jesus resplandeceu 
em sua Glória. / O mundo então 
se iluminou, / da cruz à vida – 
ressuscitou, / nos conduzindo à 
luz. Aleluia!

“Ressurreição é a verdade 
fundamental da nossa fé católica, 
apostólica e romana. Nós os 
cristãos somos conclamados a 
crer com os olhos da fé e a dar 
testemunho do Ressuscitado. Isso 
porque na Ressurreição de Jesus 
está contida a nossa ressurreição.”

SEMANA SANTA É CELEBRADA COM LOUVOR EM NOSSA PARÓQUIA, NO ANO 
DO ENCERRAMENTO CENTENÁRIO 

Waldir Medeiros
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O SENTIDO DA PÁSCOA NO BATISMO

TRGRV� RV� DQRV�� p� PXLWR� JUDWL¿FDQWH� SDUD� QyV�
cristãos, a comemoração da Páscoa na Igreja 

Católica, pois nos mostra Jesus Cristo o Salvador.
Os cristãos, que participam dos momentos da 

Páscoa do Senhor como: A missa da Santa Ceia na 
Quinta-Feira Santa, da encenação da morte de Cristo 
na Sexta-Feira Santa, do Sábado de Aleluia quando 
D� LJUHMD� ¿FD� jV� HVFXUDV� H� RV� ¿pLV� DFHQGHP� DV� YHODV�
na Luz do Círio Pascal, e os que acompanham as 
procissões, completam a Via Sacra até o Domingo de 

Páscoa, quando ocorre a Ressurreição do Senhor. A 
maioria sente vários tipos de emoções e um gosto de 
querer fazer parte desta Família Cristã. É isto irmãos, 
que a Igreja quer hoje, a sua presença, não só no dia 
GR�%DWLVPR�GRV�VHXV�¿OKRV�RX�D¿OKDGRV��PDV�HP�WRGRV�
os momentos, que fazem parte do dia a dia de vocês 
neste mundo em que vivemos. Por isso não vamos 
deixar que aquela Luz, que foi acessa no Círio Pascal, 
se apague nos seus lares, queremos que ela continue 
iluminando a sua vida e de toda a sua família.

Pastoral do Batismo

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE MARÇO

• Bento Torres Salvador
• Henrique Yovine Simões

• Laura Souza de Lima
• Livia Firmino Paulo

• Lorena Chagas Borges

• Mariana Terumi Yanamine
• Rebeca Vitoria Santana Melo Siqueira

• Vinícius Machado Barwick
• Vinícius Mancuso Silva

As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não fazemos 
inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de nascimento da 

criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de residência dos pais. A 
documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for participar.

Em abril: preparação dia 21 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 22 (domingo), às 16 horas.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 25 de março de 2018.
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Alegria! Estamos no Tempo 
Pascal, que acontece desde o 

Domingo da Páscoa até o Domingo 
de Pentecostes: são cinquenta dias, 
na presença de Jesus Ressuscitado.

Crianças: Assim como Jesus, 
vamos também ressuscitar para 
uma vida nova? Mas... Como 
devemos fazer para mudar a nossa 
vida? 

9DPRV� UHÀHWLU� XP� SRXFR�
sobre nossas atitudes. Vamos 
nos comprometer a melhorar 

nosso jeito de ser, dia após dia, 
assim como Jesus nos ensinou! 
Algumas dicas: 

- Tornar Jesus conhecido 
e amado. Já falou sobre Ele 
com algum colega na escola? 
Convidou algum amigo ou 
amiga para fazer parte da nossa 
turma da catequese? Ainda dá 
tempo!

- Sempre, com alegria, 
colocar-se à disposição de todos. 
Em casa, já fez um favor para 
a mamãe ou papai, sem fazer 
cara feia? E seus irmãos? Sem 
reclamar...

- Repartir seus bens com 
os que não têm. Lembrou-se 

de trazer para a igreja, algumas 
moedas economizadas por você 
durante a semana e ofertá-las na 
missa? Suas roupas que quase não 
usa e alguns brinquedos que tem 
em casa: já pensou em trazê-los 
para repartirem com crianças que 
não têm nada?

- Rezar todos os dias, 
lembrando-se das crianças carentes 
e que sofrem no mundo inteiro. 
Você tem reservado um tempinho 

para orar e agradecer a Deus por 
tudo de bom que Ele lhe dá? Nem 
todas as crianças têm casa, comida, 
carinho, família...

- Ser responsável e comportar-
se bem na escola, em casa, na 
igreja... Tem feito sua lição de casa 
sempre com atenção, arrumado seu 
quarto e participado ativamente da 
Catequese Paroquial? Participa 
com alegria da missa?

- Nunca desanimar diante das 
GL¿FXOGDGHV�� 3HUGHU� D� HVSHUDQoD"�
Nem pensar!

E qual a cor litúrgica deste 
tempo? Reparem nas vestes do 
padre e também nas toalhas e 
enfeites do altar: é a cor Branca. O 
branco simboliza festa e pureza. O 
branco representa a paz. A paz que 
Jesus tanto quer para nós! A paz 
que vamos conseguir, se cada um 
de nós encontrar um jeito melhor 
de viver.

Esperamos que aproveitem 
bastante este tempo de alegria!

Recebam um beijo carinhoso de 
cada uma de nós, suas catequistas.

CANTINHO DA CATEQUESE
O QUE JESUS RESSUSCITADO ESPERA DE NÓS?

Equipe de Catequistas

Deus e Pai,
QyV�YRV�ORXYDPRV�SHOR�YRVVR�LQ¿QLWR�DPRU
e vos agradecemos por ter enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão.

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra
 e, cheio de ternura e compaixão,

sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia.

Derrama sobre nós o Espírito Santo,
para que, com o coração convertido,
acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma sociedade
justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça
o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz.  - Amém

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE



8 - Paróquia vivA

NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – É abril, mês do fechamento do Jubileu desta paróquia de Nossa Senhora da Saúde. 
Adiantamos, aqui no Céu Agostiniano, o convite a todos os paroquianos e amigos de nossa paróquia, para 
as comemorações do seu Centenário, cuja Missa Solene será no dia 29 deste mês, domingo, às 11 horas. 
Contamos com suas honrosas presenças. – O Céu Agostiniano apresenta-nos os representantes do mês: Dia 23 
±�%HDWD�+HOHQD�GH�ÒGLQH��DJRVWLQLDQD�VHFXODU��)RL�EHDWL¿FDGD��HP�������SRU�3LR�,;������±�)HVWD�GD�&RQYHUVmR�
de nosso Pai Santo Agostinho, Fundador da Ordem Agostiniana, Bispo e Doutor da Igreja;  26 – Nossa 
Senhora do Bom Conselho.

PARABÉNS – No dia 29 do corrente, Frei Adilson Miranda, nosso pároco, está de parabéns, pela passagem 
de aniversário de sua Ordenação Sacerdotal, que se deu nesta mesma igreja. A Frei Adilson os nossos sinceros 
e calorosos parabéns. E elevemos a Deus nossas preces, pelo seu desempenho sacerdotal, que seja sempre de 
zeloso sacerdote, mensageiro incansável da palavra de Cristo. Parabéns!

PÉTALAS SOLTAS
EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS

Frei Benjamín

É bom compartir com os ou-
tros as experiências da vida; 

é bom externar os sentimentos e 
dividi-los com os irmãos. Permi-
tam-me, pois, nestas breves linhas, 
dizer-lhes algo sobre o que eu vivi 
nos dias ainda recentes da Semana 
Santa e Páscoa. 

Vi com alegria que a nossa co-
munidade tem um profundo senti-
do religioso, expressado nas dife-
rentes celebrações.

Vi crianças que, alegremente, 
participaram da procissão e missa 
de Ramos.
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sagrado de nossa igreja paroquial 
nos atos litúrgicos.

Vi um grande número de pes-
soas que voluntariamente se colo-
caram à disposição para exercer os 

mais diferentes serviços.
Vi os jovens dedicados, com 

amor e entrega, preparando a pa-
raliturgia da Via Sacra, que tanto 
sensibilizou a todos.

Vi uma equipe litúrgica incan-
sável e preocupada em preparar, 
até nos simples detalhes, as cele-
brações, que resultaram solenes, 
organizadas e ao mesmo tempo ín-
timas e comoventes.

9L�RV�¿pLV�SURFXUDQGR�R�VDFUD-
PHQWR�GD�&RQ¿VVmR��VHQGR�DWHQGL-
dos solicitamente pelos sacerdotes.

Vi lágrimas que escapavam si-
lenciosas e comoventes em vários 
rostos - sinal de emoção, arrepen-
dimento e fé.

9L�� ¿QDOPHQWH�� D� 3iVFRD� FHOH-
brada com alegria por todos os 
¿pLV��TXH�ORWDYDP�D�LJUHMD�QD�9LJt-

lia Pascal, 
aclamando 
e celebran-
do a luz, 
a água, a 
vida que 
Jesus Res-
susci tado 
nos trouxe.

A m i -
gos, não 
nos esque-
çamos que 
ainda é e 
sempre será Páscoa nos corações 
daqueles que têm amor e esperan-
ça!

Feliz Páscoa para todos! Abra-
ços,

Frei Benjamin


