Cidade do Vaticano, 10 abr 2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco afirmou hoje na audiência
pública, no Vaticano, que a “atitude mais perigosa” da vida cristã é o orgulho e a soberba o
pecado “mais desonesto”.
O Papa continuou a catequese sobre o Pai-Nosso, que tem apresentado em cada quartafeira, para se referir às relações entre as pessoas e à “necessidade do perdão”.
“Como temos necessidade do pão, também temos necessidade do perdão. E todos os dias”,
afirmou Francisco.
Para o Papa, o cristão que reza “pede antes de tudo a Deus que perdoe as suas dívidas, o
seus pecados, as coisas ruins que fez”.
Francisco lembrou que o orgulho é a “atitude mais perigosa de toda a vida cristã” .
“É a atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que têm sempre as contas em dia
com Ele: o orgulhoso acredita que tem tudo em ordem”, afirmou.
Francisco disse depois que há “pecados que fazem barulho” e “pecados desonestos, que se
escondem no coração”, sem que o pecador se aperceba disso.
“O pior destes pecados é a soberba que até pode contagiar as pessoas que vivem uma vida
religiosa intensa”, advertiu o Papa.
Francisco alertou para os pecados que impedem a fraternidade, quando uns presumem ser
“melhor que os outros”, acreditando até que são “semelhantes a Deus”
“Diante de Deus somos todos pecadores”, afirmou o Papa
“Se te queres enganar-te a ti mesmo, diz que não tens pecado”, acrescentou.
Francisco lembrou que “a vida é uma graça” e que é necessário agradecer “a existência, a
amizade, as maravilhas do criado”
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Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850
07/04/19: Edmundo Faria e Família*
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«O Senhor não nos salvou com uma entrada triunfal nem por meio de milagres
prestigiosos.
Jesus aniquilou-Se a Si mesmo: renunciou à glória de Filho de Deus e tornou-Se
Filho do homem,
solidarizando-Se em tudo connosco –
que somos pecadores.»

«Bendito seja o que vem em nome do Senhor» (cf. Lc 19, 38): gritava em festa a multidão de Jerusalém, ao receber Jesus. Fizemos nosso aquele entusiasmo: agitando ramos de palmeira e de oliveira,
exprimimos o nosso louvor e alegria e o desejo de receber Jesus que vem a nós. Na realidade, como
entrou em Jerusalém, assim deseja entrar nas nossas cidades e nas nossas vidas. Como fez no
Evangelho – montando um jumentinho –, Ele vem a nós humildemente, mas vem «em nome do Senhor»: com a força do seu amor divino, perdoa os nossos pecados e reconcilia-nos com o Pai e com
nós mesmos.
Jesus fica contente com a manifestação popular de afeto da multidão e quando os fariseus O convidam a fazer calar as crianças e os outros que o aclamam, responde: «Se eles se calarem, gritarão as
pedras» (Lc 19, 40). Nada poderia deter o entusiasmo pela entrada de Jesus; que nada nos impeça
de encontrar n’Ele a fonte da nossa alegria, a verdadeira alegria, que permanece e dá a paz; pois só
Jesus nos salva das amarras do pecado, da morte, do medo e da tristeza.
1

Hoje, Domingo de Ramos ou da
Paixão, também é o dia mundial da
juventude. A Liturgia introduz-nos
no mistério pascal de Jesus Cristo.
Domingo de Ramos: com a procissão, antes da Missa, recordamos a
entrada de Jesus na cidade santa
de Jerusalém, como um rei messiânico, manso e humilde. Com “toda a multidão dos discípulos aclamamos Jesus, como o Rei que vem em nome do Senhor.”

Evangelho

que me insultavam e cuspiam. 7Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como
pedra, e sei que não ficarei desiludido.

Salmo Responsorial

Sl 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.

2a)

Primeira Leitura

4

Isaías 50, 4-7

O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu
saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as
manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como escutam
os discípulos. 5O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti
nem recuei um passo. 6Apresentei as costas àqueles que me batiam e
a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos

No ano passado, prometi aos paroquianos da Paróquia de Santa
Teresa que dedicaria o sermão de Domingo de Ramos deste ano ao
papel do burro na história da salvação. Eu acho que os outros podem
gostar dessa reflexão particular também, então aqui está.
O burro parece estar inscrito na história da salvação. O Antigo Testamento menciona

Refrão:

MEU DEUS, MEU DEUS, PORQUE ME ABAN- cento e trinta e oito vezes e o Novo Testamento cinco. O burro aparece nos momentos

DONASTES?

Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça:
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Naquele tempo, 28Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo
para Jerusalém. 29Quando Se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto Ele que o salve, se é seu amigo».
do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos 30e disse-lhes: «Ide à
Matilhas de cães me rodearam,
povoação que está em frente e, ao entrardes nela, encontrareis um
cercou-me um bando de malfeitores.
jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. 31Se
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
alguém perguntar porque o soltais, respondereis: ‘O Senhor precisa
posso contar todos os meus ossos.
dele’». 32Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes
tinha dito. 33Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaRepartiram entre si as minhas vestes
ram: «Porque soltais o jumentinho?» Eles responderam: 34«O Senhor
precisa dele». 35Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
o jumentinho, fizeram montar Jesus. 36Enquanto Jesus caminhava, o
povo estendia as suas capas no caminho. 37Estando já próximo da des- sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.
cida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a
Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tihei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
nham visto, 38dizendo: «Bendito o Rei que vem em nome do Senhor.
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O,
Paz no Céu e glória nas alturas!». 39Alguns fariseus disseram a Jesus,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
do meio da multidão: «Mestre, repreende os teus discípulos». 40Mas
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.
Jesus respondeu: «Eu vos digo: se eles se calarem, clamarão as pedras».

São Lucas 19, 28-40

O CANTINHO DO BISPO: QUERIDOS IRMÃOS CATÓLICOS

mais críticos da vida de Cristo, sempre humildemente ficando ao seu lado. Suas costas
servem para Maria e o Menino Jesus, enquanto fogem para o Egipto. Não deveria ser
surpreendente, então, quando lendas e contos de fadas foram criados, que a característica pele em forma de cruz nas costas de um animal é vista como um presente do próprio Deus.
O sinal da cruz caiu nas costas do burro e permaneceu em sua pele. Além do mais, esta
marca escura nas costas, protegendo de todos os perigos, foi herdada por burros em
todas as gerações subsequentes. Em todos os momentos, o burro permaneceu paciente
e modesto. Enquanto vagava pelo deserto, ele aprendeu a se alimentar de cardos e
comida seca (lenda valão).
O burro é um dos primeiros a adorar o Altíssimo: no terceiro dia, após o nascimento do
Senhor, Maria deixou a caverna e foi para o estábulo. Ali colocou o Bebé em uma manjedoura e um boi e um jumento, ajoelhando-se, adorou-o (Apócrifo do Segundo Evangelho de São Mateus).
O burro é um companheiro persistente e incansável no qual Jesus entrou em Jerusalém,
conforme profetizado pelo profeta Zacarias: Eis que seu Rei está chegando a você, justo
e vitorioso. Humilde vai em um burro.

Então, por que o burro? Os burros são animais de rebanho, mas vão se unir a um amigo
do burro para a vida toda. Eles estão acostumados ao trabalho duro; são espertos e
consistentes em acção e sempre se esforçam para um objectivo definido apenas esperando em troca, comida, respeito e a oportunidade de descansar. Desconsiderados ou
indevidamente reprimidos, eles mostrarão a teimosia do jumento. Os seres humanos só
podem invejá-los por sua teimosia prudente. Eles têm uma abordagem lógica e flexível
para a solução de problemas, capaz de superar com eficiência o caminho difícil. Ao
mesmo tempo, sob a influência de muita pressão, eles sabem quando se deitar. Eles
Segunda Leitura
sempre defendem seu território e membros de seu rebanho. Se alguém cair sob o peso
de uma carga, os outros permanecerão em solidariedade com ele. Eles têm excelentes
Filipenses 2, 6-11
6
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualda- memórias, lembrando lugares, pessoas e seus parentes até 25 anos. Eles gostam de
estar com humanos; Daí eles são usados em Ono terapia como uma forma de Hipo
de com Deus, 7mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de
terapia. Eles funcionam perfeitamente porque são afectuosos, sensíveis, leais, sociáveis
servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como hoe curiosos. Ao mesmo tempo, mais submissa e menos tímida que um cavalo. Burros
8
mem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de
nunca devem ser subestimados. Essa é a razão pela qual o burro é o herói perfeito das
cruz. 9Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de
histórias infantis e fiel companheiro de Jesus.
todos os nomes, 10para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no
céu, na terra e nos abismos, 11e toda a língua proclame que Jesus Cris- As tradições da Páscoa são geralmente associadas a galinhas, coelhos ou cordeiros.
Parece que deveria haver mais espaço para o bom burro.
to é o Senhor, para glória de Deus Pai.
Tenha um bom Domingo de Ramos e uma bendita Semana Santa! Bispo Wes
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