O mês de abril é rico de reflexões para a nossa caminhada e juntos queremos construir
uma sociedade mais fraterna, solidária e justa. Somos convidados a viver intensamente o
Mistério de Cristo: seu sofrimento, morte e ressurreição. Que tenhamos um mês abençoado
com as graças dos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati.
DOMINGO DE RAMOS
O Domingo de Ramos é uma festa móvel, celebra-se antes do Domingo de Páscoa.
Comemora-se a entrada solene de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ele foi aclamado por
multidões como o Filho de Deus. As pessoas receberam Jesus acenando ramos de oliveira
e palmeira, os quais representam a vitória de Jesus, um rei humilde que entra na cidade
montado em um jumentinho, símbolo da humildade e da paz. Jesus se dirige para Jerusalém
ciente dos sofrimentos que estavam por acontecer.
Poucos dias depois, o mesmo povo o aclamaria pela sua crucificação. Neste dia são
celebradas a Missa e a Procissão dos Ramos e os fiéis, em procissão, entoam alegres cantos
e aclamações a Jesus REI com ramos de palmeiras e de outras árvores e são abençoados.
Após a bênção, os ramos são levados para casa e guardados até a Quarta-Feira de Cinzas
do ano seguinte, quando serão queimados. Segundo a crença popular, protegem contra
raios, tempestades e incêndios e afugentam todo o tipo de mal.

SEMANA SANTA
Esta semana é também conhecida como "Grande Semana", ou "Semana Maior", é a
última semana da Quaresma, que é o tempo de preparação bem próxima para a celebração
do Mistério Pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Em muitas paróquias nesta semana acontece a Procissão do Encontro de Nosso
Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. É uma devoção popular muito valorizada
pelos fiéis, os homens saem de uma Igreja com a imagem de Nosso Senhor dos Passos e
as mulheres de outra Igreja com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Acontece então o
doloroso encontro entre a Mãe e o Filho. Nesta procissão são proclamadas as sete últimas
palavras de Jesus, no Calvário:
1. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. (Lc 23,34a);
2. Hoje estarás comigo no paraíso. (Lc 23,43);
3. Mulher eis aí o teu filho, filho eis aí a tua mãe. (Jo 19,26-27);
4. Meu Deus, Meu Deus, porque me abandonastes?! (Mc 15,34);
5. Tenho sede. (Jo 19,28 b);
6. Tudo está consumado. (Jo 19,30 a);
7. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. (Lc 23,46 b).
Diante das imagens de Jesus Cristo e da Virgem Maria são feitas reflexões a partir das
passagens bíblicas, convidando o povo à mudança de atitude, ao perdão no silêncio e a
contemplação.
O Tríduo Pascal

a) Quinta-feira Santa - Neste dia acontecem dois grandes momentos:
a.1.) Pela manhã, nas catedrais das dioceses, o Bispo reúne o clero para a Celebração do
Crisma, no qual são abençoados os óleos (óleo de oliva puro):
 Óleo do Crisma - Mistura de óleo e perfume, significando plenitude do Espírito Santo,
revelando que o cristão deve irradiar "o bom perfume de Cristo". É usado no
sacramento do Batismo e no sacramento da Confirmação (Crisma), quando o cristão
é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este
óleo é usado também no sacramento da Ordem, para ungir os "escolhidos" que
anunciarão da Palavra de Deus, conduzindo e santificando o povo por meio do
ministério dos sacramentos. A cor que representa esse óleo é o branco ouro.


Óleo dos Catecúmenos - Catecúmenos são os fiéis que se preparam para receber
o Batismo, sejam adultos ou crianças. Este óleo significa e realiza a libertação do mal.
A força de Deus, que penetra no catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento
pela água e pelo Espírito. A cor que o representa é vermelha.



Óleo dos Enfermos - Usado no sacramento da Unção dos enfermos. Este óleo
significa e realiza a ação da força do Espírito de Deus na provação da doença, para o
fortalecimento da pessoa para enfrentar os sofrimentos. Além do fortalecimento
espiritual, a unção dos enfermos é um sacramento de cura do corpo, não somente
para doentes terminais, mas para as pessoas que sofrem com enfermidades, que vão
passar por cirurgias ou que estão se recuperando destas. O Óleo dos Enfermos é
representado pela cor roxa.

a.2.) À noite são relembrados os três gestos de Jesus durante a Última Ceia:
- a instituição da Eucaristia;
- o exemplo do Lava-pés, com a instituição de um novo mandamento;
- a instituição do Sacerdócio.
A Igreja fica em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos de Jesus, que tiveram
início nesta noite. A Igreja já se reveste de luto e tristeza, dos altares são retirados todos os
enfeites, toalhas, flores e velas, tudo para simbolizar que Jesus já está preso e consciente
doque vai acontecer.
b) Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão:
A Igreja recorda a morte de Jesus. Em muitas comunidades eclesiais se celebra a Via-Sacra
nas ruas, vielas ou em algum outro local de acolhida. É celebrada a Solene Ação Litúrgica,
Paixão e a Adoração da Cruz.
c) Sábado Santo ou Sábado de Aleluia:
No final deste dia é celebrada a Solene Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Entoa-se
o Glória e o Aleluia, que foram omitidos durante todo o período quaresmal.

PÁSCOA
Eu sou a ressureição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá”
(João 11:25)

Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa teve a sua origem
na história do povo judeu, e o Pessach ou Pesach é uma antiga festa realizada para celebrar
a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, aproximadamente em 1280 a.C.

O fundamento de nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Acreditar na ressurreição
é acreditar em Deus, a nossa fé se baseia na ressurreição:
 É um testemunho do imenso poder de Deus, que nos ama infinitamente.
 A ressurreição de Jesus é um testemunho da ressurreição dos seres humanos.
(1Cor15,14-19)
 A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa de Jesus Cristo.
 A ressurreição de Jesus é a prova que Deus tem poder de ressuscitar os mortos.
A Páscoa é um momento de reflexão, em acreditar que existe o sobrenatural. Que existe
sim a ressureição da vida, do amor, da fé e quaisquer outros bons sentimentos que queira
que estejam vivos em você.
“...Eu sei que meu Redentor vive, e que no derradeiro dia ressurgirei da terra; e serei
novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei a meu Deus… esta
minha esperança está depositada no meu peito. ” (Jó 19,25)
DIA DOS POVOS INDÍGENAS
“...o meu irmão índio me ensinou o valor da terra,
o amor pelo chão e por seus frutos”. (Mylena Marquezini)
O dia do Índio é comemorado em 19 de abril. Esta data foi criada em 1943 pelo
presidente Getúlio Vargas por meio do decreto-lei número 5.540. Em 9 de agosto comemorase o Dia Internacional dos Povos Indígenas.
Os índios vivem de forma muito organizada e harmônica. A nós cabe valorizar e
respeitar esta cultura milenar. Deve ser também um dia de reflexão sobre a importância da
preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às suas
manifestações culturais a preservação e o respeito pelos valores tradicionais destes povos.
A comemoração do dia do Índio faz homenagem a uma ampla diversidade de povos
que tiveram papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. A
população indígena desenvolveu uma rica cultura formada por diversos costumes, línguas e
saberes que ainda se mostram vivos e ainda desconhecidos por grande parte da população
brasileira.

TIRADENTES
“Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação.
Vamos fazê-la”. (Tiradentes)
O dia de Tiradentes foi criado em 1965 pela Lei Nº 4.897 assinada pelo presidente
Eurico Gaspar Dutra. Em todos os anos, no dia 21 do mês de abril, celebra-se no Brasil o
Dia de Tiradentes, quando também se comemora os acontecimentos que configuraram a
Inconfidência Mineira.
Tiradentes foi um dentista, comerciante, minerador, militar e ativista político brasileiro,
que atuava na época do Brasil Colonial.
“Tiradentes” era o seu apelido e seu nome Joaquim José da Silva Xavier. Ele
participou ativamente de um dos principais movimentos de contestação do poder que a coroa
portuguesa exercia sobre o Brasil Colônia: a Inconfidência Mineira.

A celebração desta data é importante, porque Tiradentes é considerado um brasileiro
que lutou pela independência de Minas Gerais do domínio dos portugueses. Ele é
considerado um grande líder por ter lutado por seu povo e seus ideais, apesar de ser o mais
humilde entre todos os membros do movimento, Tiradentes foi quem assumiu as maiores
responsabilidades.
DESCOBRIMENTO DO BRASIL
“Patriotismo é o sentimento de amor e devoção à pátria, a sua cultura e sua beleza natural.
(Herbert Alexandre Galdino Pereira)

Lembrar e comemorar esta data enaltece o nosso espírito patriota e nos insere
sempre mais no contexto nacional e reafirma a nossa identidade do povo brasileiro que
amamos muito a nossa Pátria.
De norte a sul, de leste a oeste deste imenso Brasil verificamos belíssimas riquezas
naturais, as particulariedades da cultura, artes, museus, festas, hinos, dos feriados, das
danças e não podemos deixar para trás o carnaval, o futebol. Estes são momentos que unem
o povo.
BRASÍLIA
“Deus fez o campo, e o homem fez a cidade. ” (William Cowper)
Brasília é a capital do Brasil desde 21 de abril de 1960 e foi inaugurada pelo então presidente
do Brasil Juscelino Kubitschek. Cidade planejada, moderna com muitas belezas naturais. A
história, a economia e os aspectos turísticos de Brasília refletem um pouco a complexidade
e a importância deste espaço no cenário nacional
Que a Mãe Consolata proteja, console e ampare a cada um em sua lida diária. Concluindo
com as palavras do Bem-aventurado José Allamano: “Lançai um olhar sobre o novo ano que
se abre diante de vós com fé, esperança e coragem”.
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

