No dia 3 de janeiro de 2018, Jim Caviezel lançou uma
vibrante mensagem diante de mais de 8000 estudantes
católicos em Chicago. Seu nome talvez não nos seja familiar…
o ator interpretou o papel de Cristo no filme « A Paixão de
Cristo », de Mel Gibson. Sua intervenção foi ao mesmo tempo,
um testemunho e um apelo que podem também nos interpelar.
« Eu quero que você vá neste mundo pagão e que tenha a
coragem de expressar sua fé em público sem nenhuma
vergonha …nosso mundo tem necessidade de guerreiros
como São Paulo ou São Lucas que arriscaram seu nome, sua reputação, para levar ao mundo,
sua fé e seu amor por Jesus… …Deus chama cada um de nós – cada um de vocês – a fazer
grandes coisas. Frequentemente, nós negligenciamos responder, rejeitando o apelo de Deus.
É agora, o tempo para esta geração, de aceitar este apelo de nos doarmos inteiramente a
Ele. Mas, vocês devem, primeiro, se engajar a rezar, ajudar, meditar sobre as escrituras
sagradas e levar a sério os santos sacramentos.
… Nós temos agora, um templo para a liberdade, onde todas as escolhas são iguais, pouco
importando as consequências! Vocês acreditam de fato, que se trata da verdadeira
liberdade?
Falando de seu papel no filme « A Paixão do Cristo » - tinha exatamente 33 anos! - ele
fala de sua experiência: « Quando eu estava crucificado, compreendi que seu sofrimento
era nossa redenção. Lembrai-vos que nenhum servidor é maior que seu mestre. … Cada
um de nós deve carregar sua cruz ». No fim de março, teremos o filme « Paulo, o Apóstolo
de Cristo » Jim se torna o discípulo Lucas junto de Paulo. Mais tarde se seguirá a continuação
da Paixão, outro filme dirigido por Mel Gibson : « A Ressurreição » no qual Jim encarnará,
novamente, o Cristo.
No dia 3 de março de 1928 em Salvador - Garcia, Brasil,
realizou-se a bênção de uma primeira parte do Colégio das
Irmãs do SS. Sacramento. Em 1936 a capela foi dedicada à
Nossa Senhora do SS. Sacramento. Depois se realizaram
reformas, progressivamente, como exigiam, ao mesmo tempo, o
número dos alunos e as múltiplas atividades pedagógicas.
Atualmente, 1020 alunos são acolhidos e se beneficiam de um Projeto Educativo
sustentado pelo carisma transmitido pelo Bem-aventurado Pierre Vigne. Valores cristãos,
formação moral, competências múltiplas estão a serviço de crianças e jovens, de 18
meses a 17 anos.
No dia 3 de março de 2018, a Comunidade educativa dá graças ao
Senhor por todo o bem que Ele fez ao longo destes 90 anos. Boas festas de
ação de graças… e bom caminho a seguir, às Irmãs, à equipe educativa e aos alunos.
Que Nossa Senhora do SS. Sacramento e o Bem-aventurado Pierre Vigne os
acompanhem.
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Quaresma e Tempo Pascal estão à nossa disposição, durante estes dois meses. O texto de
Pierre Vigne provavelmente vai nos surpreender! Quem pensou, talvez, que se podia
« voar » ainda que seja para Deus? A meditação do Padre Vigne convida-nos a refletir…
com o Cristo, que carrega sua CRUZ.
COPIOSA REDENÇÃO … .e no 1º de abril, cantar com alegria, o

ALELUIA de PÁSCOA.
Jesus é conduzido ao Calvário com os dois ladrões: é para nos dizer a razão
de seus sofrimentos. Estes dois ladrões eram o símbolo e ao mesmo tempo, a
abreviação dos motivos de sua morte. Ele dizia a seu Pai e a todos os homens:
« Eis o que me leva a morrer numa Cruz: os pecadores, os pobres e os
ricos; aqueles que são endurecidos e aqueles que são justificados e que devem
entrar comigo no Paraíso; é por todos que eu quero morrer: porque minha
caridade é sem medida.
Pai, eu quero morrer por todos os pecadores. De certo modo, eles
roubaram tua glória que só é devida a ti; eles te roubaram os Sacramentos que
eu lhes deixei, porque os receberam sem uma verdadeira preparação, em mau
estado; eles te roubaram o tempo que tu lhes
davas para fazer penitência, dele se servindo até
mesmo para te ofender; eles te roubaram os
talentos, dados para o corpo e para a alma
deles próprios, empregando-os a servir o mal,
sabendo que tu és o Mestre de tudo.
É pois por causa disto, é por todos que eu
subo ao Calvário, é por eles que eu vou
derramar meu sangue. »
Ó meu Salvador, que misericórdia! Que
bondade!... Por tua Cruz queres que os frutos de vida superabundem aos
malditos frutos do pecado.
Tu queres nos dar os efeitos de uma misericórdia e de uma Redenção
copiosa.
M.B.L. II. 136-137

Jesus é conduzido ao
Calvário. Ele vive sua Paixão. Mas
não o faz para pedir contas! Se ele sofre insultos, flagelação,
zombarias, escarros, etc…Ele não o faz como uma operação
financeira, para aumentar nossa dívida com Ele!
Com Pierre Vigne, acompanhe o Cristo em sua subida ao
Calvário… por ele e por você Jesus fala com o Pai. É a Ele que
oferece seus sofrimentos e sua morte. Ele realiza uma oferenda
de Amor: « é por todos que eu quero morrer; porque minha
caridade é sem medida ». Ele reconhece que a atitude de seus
« irmãos » - de todos nós - não correspondeu em verdade, ao
amor de seu Pai: « Eles te roubaram tua Glória, os Sacramentos, o
tempo e os talentos ».
Então, Ele próprio vai corresponder em plenitude a este Amor, por vovê, por
mim, por nós: « É por isso, é por todos que eu subo ao Calvário ». Ele o faz com uma
generosidade desmesurada ou melhor, à sua medida, infinita! Ele o faz na
gratuidade… sem nos apresentar a fatura! São Paulo o afirmou aos primeiros
cristãos: « Em detrimento das ordenanças legais, ele apagou nossa dívida, que nos era
contrária; Ele a suprimiu pregando na cruz. » ( Col. 2,14 ) E rasgou a fatura! Na noite de
Páscoa o belo canto do Exultet proclama: « Foi Ele que pagou por nós a dívida… »
Então, durante as semanas da Quaresma e os DIAS SANTOS, quando
você lê ou escuta o evangelho da Paixão, quando participa da Via-Sacra, seu
primeiro sentimento, sua primeira atitude, deveria, sem dúvida, ser a gratuidade/
gratidão e o agradecimento mais profundo de seu coração.
« Nós proclamamos tua morte, Senhor Jesus ! » OBRIGADA. B.R

Aclamai a Deus toda a terra
Cantai a glória de seu nome,
Rendei-lhe seu Louvor de glória…
Vinde, vede os gestos de Deus…
Que nossa alegria esteja Nele…
Ele que dá vida à nossa alma
Deixando vazio o túmulo,
E preserva nossos pés do passo em falso emocionados e cheios de
Bendito seja Deus
alegria, eles correram
Que não rejeitou minha oração
para levar a notícia a
Nem seu amor ficou longe de mim.
seus discípulos.

Ele Ressuscitou!

Salmo 66

Mateus 28, 8.

« Jamais esquecerei… tua gloriosa Ressurreição,
que me fortifica na fé e na esperança de
ressuscitar como Tu…
…Eu não compreendo como um cristão que tem
um pouco de fé, e que conhece perfeitamente
que todo dom vem do alto, enviado pelo bom Pai
do Céu, seja tão insensato de não agradecer; pois
ele é tão reconhecido para com aqueles que o
teriam convidado uma única vez para o almoço. »
H. N. 160 –2-80.

Quando a Igreja celebra a
EUCARISTIA, memorial da morte e
ressurreição do Senhor, este acontecimento
central da salvação se torna realmente
presente …Tal é a fé cujas gerações cristãs
viveram ao longo dos séculos.
Eu desejo, ainda
uma vez, repetir esta
verdade, colocandome com vocês em
adoração
diante
deste
Mistério:
Mistério imenso,
Mistério
de
misericórdia. Que
poderia Jesus fazer de
melhor para nós? Na
Eucaristia Ele nos mostra, verdadeiramente,
um amor que vai « até o fim » ( Jo 13,1),
um amor sem medida. Nº 11
Na Eucaristia, nós temos Jesus,
temos seu sacríficio redentor, temos sua
Ressurreição, temos o dom do Espírito
Santo, temos a adoração, a obediência e o
amor para com o Pai. Se negligenciamos a
Eucaristia, como poderíamos nós, trazer
remédio à nossa indigência? Nº 60
João Paulo II - Ecclesia de Eucharistia

Aleluia!
NO DIA DA PÁSCOA o Senhor nos
dirige uma palavra:
« Ressuscitei e agora estarei para
sempre contigo », diz Ele a cada
um de nós. Minha mão te sustenta.
Onde quer que tu possas tombar,
tombarás em minhas mãos. Eu
estou presente até a hora da
morte. Lá onde ninguém possa te
acompanhar e onde tu não podes
levar nada, aí eu te espero e
transformo para ti, as trevas em
luz.
Bento XVI, Sábado Santo - 2007.

