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oi com esta afirmação que o Pe.
Fabrício despertou minha saudade e uma série de intuições sobre
as mães e minha mãe, falecida há alguns meses.
Mãe não tem perfume porque tem
cheiro, dizia o padre naquela manhã.
Elas possuem um modo caseiro de
olhar os fatos, as pessoas, seus ﬁlhos e a
família. Tem um jeito de intuir o futuro,
adivinhá-lo com noventa e nove por cento de acerto e embora cheia de palavras,
sabe fazer silêncio, colocá-las na ordem
das emoções, falar com os olhos e até
nada fazer, fazendo de conta que sua presença já não é o suﬁciente para nortear
passos, afetos e as decisões mais importantes da vida de alguém.
Santa Teresa, a de Calcutá, segundo
os sensacionais relatos de Brian Kolodiejchuk, dizia preocupar-se com pessoas
tristes. Aﬁrmava a santa que, por certo,
pessoas tristes devem estar recusando
alguma coisa a Jesus. É desta maneira tão
curiosa que mãe não tem perfume, porque vive envolvida por esta espécie de alegria generosa, que nada nega, escondendo
com delicadeza sacrifícios e sonhos.
Não tem perfume, porque exala cheiro
de Deus, transforma tudo em oportunidade de amar, em forte impulso de agir sem

demora. Mesmo se não existem alegrias,
quando as coisas não são nada fáceis, embora sendo dif ícil mesmo, um perfume de
generosidade coroa gestos, duros trabalhos e cuidados até desnecessários.
Mãe não tem perfume, porque enxerga de um modo que só quem engravida
entende. Trata-se de uma visão maior!
Suas humilhações, assim, são nutridas
por esperas que as mantêm sempre fortes; seus sofrimentos serão sempre os
mais escondidos e medonhos como os da
Mãe das mães. As ingratidões, a falta de
um “muito obrigado”, de nada as impede
de seguir lavando, passando, levando na
escola, cozinhando e economizando.
Mãe cozinha, mas passa fome; limpa, mas vive de avental; chora mas ninguém vê suas lágrimas; trabalha, mas
vive sem um tostão... Não tem perfume,
mas transpira Deus.
Agora sim, entendo o porque de até
a Bíblia se valer do amor de mãe para explicar melhor como é o Amor de Deus.
Obrigado, Pe. Fabrício! Somente sua
criatividade irreverente e boa, pra me
fazer entender melhor o “cheiro” que as
mães possuem.
5LFDUGR6ipP~VLFRHVFULWRUHPHPEUR
GD&RPXQLGDGH&DQomR1RYD
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mês de Maio, segundo o calendário litúrgico deste ano, se
encerra com a Solenidade de
Pentecostes. Nos Atos dos Apóstolos,
São Lucas narra o que aconteceu neste
dia com os discípulos de Jesus: “Quando
chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo
lugar. De repente, veio do céu um ruído
como de um vento forte, que encheu
toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo
que se repartiram e pousaram sobre cada
um deles. Todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se.” (At 2, 1-4)
Veja que maravilha! Jesus havia prometido aos seus discípulos que não os
deixaria órfãos, mas que enviaria em
seus corações o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, transformando-os assim em
suas testemunhas até os conﬁns da terra.
O Espírito de Cristo Ressuscitado, alma

da Igreja, dá aos que creem em Jesus o
poder de anunciar a Boa Nova do Reino
a toda criatura. No entanto, para que este
anúncio seja eﬁcaz, ele também distribui
seus dons e carismas, fazendo com que
os ﬁéis colaborem com Deus na obra da
salvação da humanidade.
Reconheço, com muita gratidão a
Deus, que a Canção Nova é um dom do
Espírito Santo. Digo sempre que foi Deus
quem a criou para ser um dom, de modo
que muitos conheçam Jesus Cristo e alcancem a salvação.
Mesmo sendo um dom do Espírito, a
Canção Nova tem recebido outros tantos
dons e graças de Deus. Gostaria de ressaltar com imensa alegria uma graça divina
recebida pela nossa família no dia 21 de
Janeiro do corrente ano. Nesta data, recebi um telefonema do Reitor-Mor da Congregação Salesiana, Pe. Pascoal Chávez,
SDB, anunciando que a Canção Nova foi
acolhida e reconhecida como membro
da Família Salesiana. A minha história

pessoal, a minha formação sacerdotal, o
meu ardor na evangelização dos jovens,
tudo isso foi sempre marcado pelo testemunho de Dom Bosco. Da mesma forma aconteceu com a Canção Nova. No
projeto formativo dos membros da nossa
comunidade, nos projetos educacionais
do Instituto Canção Nova e do PROGEN, procuramos colocar em prática o
Sistema Preventivo de Dom Bosco, cuja
vida foi consumida por causa da salvação

2(VStULWRGH&ULVWR
5HVVXVFLWDGRDOPDGD
,JUHMDGiDRVTXHFUHHP
HP-HVXVRSRGHUGH
DQXQFLDUD%RD1RYDGR
5HLQRDWRGDFULDWXUD
dos jovens. Unidos à vasta Família Salesiana, a Canção Nova quer contribuir
ainda mais com a salvação da juventude
do Brasil e do mundo. Que bom que você
também faz parte dessa família formada
de pessoas renovadas pelo Espírito Santo, assim como o foi Dom Bosco.
Não posso deixar de recordar que
Maio é o mês de Maria. Como os discípulos no Cenáculo, nos unimos à Mãe de
Jesus, Nossa Senhora Auxiliadora, na expectativa de um Novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo!
Seu irmão,

0RQVHQKRU-RQDV$ELEp)XQGDGRU
GD&RPXQLGDGH&DQomR1RYD
5HYLVWD&DQomR1RYD0DLRGH
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uem já esteve presente em celebrações do Sacramento do
matrimônio deve recordar-se
que é muito comum uma das leituras ser
o hino ao amor: “O amor é paciente, o
amor é bondoso. Não tem inveja. O amor
não é orgulhoso. Não é arrogante. Nem
escandaloso. Não busca os seus próprios
interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se
rejubila com a verdade. Tudo desculpa,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O
amor jamais passará” (I Cor. 4 -7).
Isto porque o amor faz a diferença, por
mais diferentes que sejam as pessoas.
O amor é a liga que une todas a necessidades básicas de um casal: a segurança, a auto valorização e o signiﬁcado,
pois queremos que a nossa vida valha a
pena na escolha conjugal que ﬁzemos. O
resultado do amor verdadeiro no casamento produz força e libertação.
No livro “As cinco linguagens do

Amor” de Gary Chapman, ele falando aos
casais diz: “Se não nos sentimos amados
no casamento as diferenças ampliam-se.
O casamento passa a ser mais campo de
batalha do que porto seguro.
O amor não oferece resposta a tudo,
mas cria um clima de segurança no qual
podemos buscar soluções para as questões que nos aborrecem. Na convicção
do amor, os casais podem conversar sobre
diferenças sem condenação, e os conﬂitos
podem ser resolvidos. Duas pessoas diferentes podem aprender a viver juntas em
harmonia e descobrirem o melhor de cada
uma. A decisão de amar o cônjuge com
todas as suas diferenças tem um enorme
potencial. Aprender a forma de amar dele
transforma esse amor em realidade”.
Independente de quanto tempo estão juntos, sempre será necessário buscar no amor a melhor forma e o melhor
momento para transformar diferenças
em riquezas.

O amor sempre investe no outro
mesmo que sangre e doa, porque o amor
é mais forte do que a morte.
“Pode parecer dif ícil e até impossível
ligar-se por toda a vida a um ser humano.
Por isso é de suma importância anunciar
a Boa Nova de que Deus nos ama com
amor deﬁnitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que ele os
apóia, e mantém, e que através de sua
ﬁdelidade podem ser testemunhas do
amor ﬁel de Deus” (CIC 1648).

'XDVSHVVRDVSRGHP
DSUHQGHUDYLYHU
MXQWDVHPKDUPRQLDH
GHVFREULUHPRPHOKRU
GHFDGDXPD
Deus une as pessoas mais diferentes
para que elas cresçam através da ﬁdelidade cotidiana, a ponto da comunhão entre
elas ser conﬁrmada, puriﬁcada e arrematada com o auxílio da graça divina.
Não basta amar agora; é preciso amar
sempre e para toda a vida!
Este mês podemos renovar com a
Virgem Maria os nossos laços conjugais
dispondo-nos a amar nas diferenças e
perseverar na gratuidade do amor.

/X]LD6DQWLDJRp&RIXQGDGRUDGD
&RPXQLGDGH&DQomR1RYD
5HYLVWD&DQomR1RYD0DLRGH
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ós cristãos que vivemos da
fé, sempre estamos na contra
mão. Enfrentamos desaﬁos que
ao mesmo tempo nos trazem esperança,
pois a nossa segurança é Cristo. “Este
Cristo nós anunciamos advertindo a todos os homens e instruindo-os em toda
a sabedoria, para tornar todo homem
perfeito em Cristo”(Col 1,28).
Vejo em meio a tantas crises que a comunidade é a única esperança de perseverança porque ela nos proporciona a vida
fraterna. Nossa vida diária sem outros
irmãos nos conﬁrma uma experiência
amarga porque a vida moderna se opõe
ao ideal da vida fraterna. O que não é fundado em Cristo, até comunidades inteiras
tem a mesma tendência. A crise de hoje
sem Deus só nos gera confusão e torna-se
fator de desintegração do homem.
A nossa missão como cristãos é sermos um sinal de estímulo da esperança
para todas as comunidades humanas.

Nós trabalhamos e construímos o futuro
sem parar nos obstáculos de uma crise
ﬁnanceira mundial. Podemos dizer: Eu
vivo da esperança e todo o resto é obra de
Deus. Pois viver da esperança é viver da fé,
testemunhando a salvação.
Há quem diga: Veja como aquela pessoa é diferente: ela supera suas diﬁculdades e estimula a esperança coletiva. Com
testemunhos como este, o povo se reúne
em comunidade e temos assim a chance
de testemunhar que Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Em todos os nossos encontros fraternos devemos colocar-nos numa situação
de diálogo, misturar vozes, anseios e ações
para chegarmos a um verdadeiro mundo
cristão. Temos que ter convívio fraterno
e ação em comum. O desejo do diálogo
nasceu no coração de Deus e corresponde
ao íntimo do homem.
Esta carta vem a calhar com o nosso
processo de crescimento dos evangeliza-

dores “Porta a Porta”. Através deste instrumento nenhum cristão que ama a Deus
poderá dizer: eu não tenho nada, pois ele
pode evangelizar, anunciar a boa nova.
O capitalismo está totalmente desacreditado. Os ricos ﬁcaram endividados, a
classe média desapareceu. Os que sobrevivem na fé são os ﬁlhos de Deus. Felizes
os pobres e humildes de coração, pois são
estes os que sobrevivem.

$QRVVDPLVVmRFRPR
FULVWmRVpVHUPRVXP
VLQDOGHHVWtPXORGD
HVSHUDQoDSDUDWRGDVDV
FRPXQLGDGHVKXPDQDV
Vamos trabalhar, e se Deus quiser logo
estaremos enviando catálogos mensais
com muitos lançamentos, muitas promoções, e muitos kits para favorecer e ajudar
a sua manutenção.
A crise pegou o mundo, menos os
cristãos dispostos a lutar.
A nossa meta é viver em comunidade
e você já faz parte de uma, a Canção Nova
e você promovendo homens novos para
um mundo novo.
Deus lhe abençoe.
Amo você.

:HOOLQJWRQ6LOYD-DUGLPp$GPLQLVWUDGRU
GD)XQGDomR-RmR3DXOR,,
5HYLVWD&DQomR1RYD0DLRGH
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GH VHU PmH QRV GLDV DWXDLV D 5HYLVWD &DQomR 1RYD HQWUHYLVWRX 0iUFLD =XFDUHOL PLVVLRQiULD GD
&DQomR1RYDKiDQRVFDVDGDFRP$QWRQLR&DUORVPmHGH7KLDJRDQRV6DUDKDQRVH7KDtV
DQRV6HJXQGRHODDPDWHUQLGDGHpXPDJUDoDGH'HXVGDGDjVPXOKHUHVFRQVDJUDGDVRXQmRe
XPDWDUHIDLQWUDQVIHUtYHO$FRPSDQKHDVHJXLUDHQWUHYLVWDQDtQWHJUD
5HYLVWD&1 O que significa a maternidade pra você?
0iUFLD Ser mãe para mim é o melhor sentimento que uma mulher pode experimentar. É uma dádiva, é riqueza, é dom
de Deus, é um verdadeiro presente. Deus é
quem nos escolhe para sermos mães! E eu
sou eternamente grata a Ele por isso.
A maternidade é uma graça de Deus
dada às mulheres, consagradas ou não. É
um dom de Deus vindo pelo Sacramento
do matrimônio!
5HYLVWD &1 Como é o desafio de
conviver com as particularidades de cada
filho no dia a dia?
0iUFLD Conviver com as particularidades de cada ﬁlho é realmente um desaﬁo,
porque você tem que olhar para cada um e
respeitar o seu jeito de ser e amá-los como
eles são. E assim como cada um tem as suas
particularidades, seu jeito de ser, eu também tenho, mas preciso acolhê-los e tentar
equilibrar as diferenças, porque como diferentes eles brigam, eles “se pegam”, o que é
normal de irmão, um concorda, outro não.
Ser mãe é dar esse equilíbrio que
eles precisam. É direcionar para que
eles aprendam a se respeitar, porque no
mundo, eles vão conviver com pessoas
diferentes. E acho que essa convivência
começa dentro de casa, esse aprender a
lidar com as diferenças! Ao mesmo tempo, acredito que é uma riqueza, porque
através das diferenças eles vão se completando. Na verdade, quando você olha
para a família, você percebe que as diferenças são importantes. O ﬁlho que é
mais ativo acaba impulsionando o outro
e vice versa. Um ajuda o outro a conviver
com as suas diferenças.
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5HYLVWD &1 Como você faz para
administrar o seu tempo? Para você, mais
vale a qualidade ou a quantidade de tempo doada aos filhos?
0iUFLD Ao administrar o meu
tempo é a qualidade que vale mais, porque o tempo que eu ﬁco em casa é pouco. Mas a qualidade do tempo e o amor
com que os trato, além de enxergar as
características positivas de cada um é
que faz a diferença!
Quando estou com eles, eu procuro
oferecer carinho, beijos, abraços, colo.
Até rolo na cama com eles! Eu elogio
aquilo que eles tem de positivo e quando eu vejo algo que não é bom, procuro
dialogar, sempre em particular para não
expor o negativo de meus ﬁlhos na frente
de todo mundo.
Eu procuro trazê-los para mim como
mãe até chegar onde eu quero, sempre
mostro a eles a riqueza e as qualidades
que cada um tem. Não podemos ser somente mães rigorosas, mas mães que
amam independente dos erros e dos de-

$IDPtOLDUHXQLGD
DSDUWLUGDHVTXHUGD
6DUDK$QWRQLR&DUORV
7KDtV0iUFLD=XFDUHOL
H7KLDJR

feitos. Mães que orientam e procuram
ser presentes na vida de seus ﬁlhos.
5HYLVWD &1 Qual a sua opinião
sobre o ativismo a que os filhos são submetidos nos nossos dias?
0iUFLD O ativismo é inevitável nos
dias de hoje, eles tem que ser assim, senão ﬁcarão de fora literalmente. No entanto, precisamos estar atentos àquilo
que os ﬁlhos estão fazendo. Por exemplo,
o Thiago gosta muito de jogos, mas nós
estamos sempre analisando, observando
e quando percebemos que há algo errado, dizemos “não”. A TV também é algo
que precisa de um controle maior, já que
existem programações inapropriadas. Às
vezes, precisamos ser mais duros, mesmo que os ﬁlhos já tenham mais de 18
anos. Eu não sei se é a convivência ou a
forma de educá-los, mas eles escutam e
obedecem e eu considero isso uma Graça Divina. Como diz aquele ditado: é de
pequenino que se torce o pepino.
É preciso saber dizer não na hora certa

e saber ser ﬁrme na hora que se precisa ser,
porque os frutos serão colhidos quando
eles forem adultos. É uma sabedoria que
Deus nos deu quando eles eram pequenos
e hoje, colhemos esses frutos. O ativismo
é inevitável, mas é importante estarmos
sempre orientando os nossos ﬁlhos.
Também é essencial ajudar os ﬁlhos
a escolher bem aquilo que escutam. A
música é um instrumento importante na
formação, mas precisa ser muito bem selecionada. No entanto, precisamos respeitar o momento de cada um e mostrar
os cuidados que devem ter ao escolher
um estilo musical.
Existem momentos em que eles jogam todos os valores que os passamos
no chão, mas depois pegam tudo de
volta. Os valores estão dentro dos nossos ﬁlhos. As palavras convencem, mas
os exemplos se arrastam. Eu preciso ser
uma pessoa coerente, para que eles sejam coerentes.
5HYLVWD &1 Nos dias atuais em
que muitas mães precisam trabalhar
para ajudar no orçamento da casa, como
fazer para não transferir a missão de
criar e educar os filhos a terceiros?
0iUFLD Quando chego em casa,
não falo de trabalho. Eu peço muita graça a Deus para não misturar as coisas.
Como mães, precisamos ter discernimento para não misturar o trabalho com
a família. Só assim seremos inteiramente
mães, inteiramente esposas, inteiramente donas de casa.
Há um mês, tive uma experiência
quando um dos meus ﬁlhos estava indo
para um caminho que não era bom, que
poderia levá-lo a algo ruim. O meu coração ﬁcou aﬂito. Era um domingo, eu
me levantei às 6 horas da manhã e disse:
“Vou rezar, porque eu sou uma mulher
de Deus, uma mulher de oração, consagrada da Canção Nova”. Como mãe, dobrei os meus joelhos e clamei aos céus,
com a autoridade que me foi dada como
mãe e pedi a Nossa Senhora. A situação
foi resolvida naquele mesmo dia, em que
clamei às 6 horas da manhã.
Como a oração de uma mãe é poderosa! Agora, eu não posso desistir, eu fui

com toda força naquele dia interceder
por meu ﬁlho, pois o Senhor pode tudo,
e ele prontamente me atendeu. Os céus
escutam a oração de uma mãe, e através
da oração à Virgem, Deus foi me dando
sabedoria para lidar com meus ﬁlhos.
Todos os jovens passam por crises,
eu passei aos 18 anos. Os jovens de hoje,
não são diferentes, todos passamos por
isso. Faz parte da vida, mas eu preciso
fazer minha parte como mãe. A fase vai
passar, mas eu preciso ajudar porque se
eu não estou atenta, se deixo de caminhar com meus ﬁlhos, eles podem ir para
as drogas, para a sexualidade desregrada.
Podem ir para um caminho totalmente
oposto. O jovens precisam buscar o refúgio dentro de casa.
Como mãe, essa tarefa é nossa, ela é intransferível, eu preciso assumir essa tarefa.
5HYLVWD &1 Você acredita que a
tarefa de mãe se encerra quando os filhos
se casam?
0iUFLD Essa missão jamais se acaba, a minha intercessão será eterna. Claro, que depois que o ﬁlho se casa, você
não pode interferir muito, mas você
pode ajudar e orientar, e se em algum
momento ele se desviar, você poderá trazê-lo de volta para o caminho.
Mesmo quando ele se tornar pai, ele
saberá que tem esse porto seguro, porque os pais têm mais experiência. Ser
mãe é uma benção eterna! Eu sonho em
ser avó, mas sei esperar, e eu me preparo para esse novo tempo com muito
amor para dar.
5HYLVWD&1 Como mulher de Deus,
mãe, esposa e profissional, qual a sua orientação para as mães nos dias atuais?
0iUFLD Amar muito, sem medida!
Olhar os pontos positivos e destacar nos
ﬁlhos essas qualidades. É importante falar aos ﬁlhos que eles tem dons, além disso, é imprescindível orientá-los sempre.
As decisões serão tomadas pelos filhos, mas temos que marcar presença
e fazer a diferença. Não pode ser uma
imposição, mas devemos questionálos para que tomem decisões baseadas
na verdade.
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pós o pecado ter entrado na nossa história,
Deus impôs ao homem “a lei severa e redentora do trabalho”, como disse
o Papa Paulo VI. “Comerás o teu pão
com o suor do teu rosto, até que voltes à
terra de que foste tirado ...” (Gen 3,19).
Todo trabalho é uma continuação
da atividade criadora de Deus. E Deus
derrama a sua graça sobre aquele que
trabalha com diligência. O trabalho é a
sentinela da virtude. Se com humildade
oferecemos a Deus o nosso trabalho,
este adquire um valor eterno. Assim, o
temporal se transforma em eterno.
A preguiça joga por terra toda esta
riqueza. Querer viver sem trabalhar é
como desejar a própria maldição nesta
vida. São Paulo disse aos tessalonicenses: “Procurai viver com serenidade,
trabalhando com vossas mãos, como
vo-lo temos recomendado. É assim que
vivereis honrosamente em presença dos
de fora e não sereis pesados a ninguém”.
(1Tes 4,11-12). O Talmud dos judeus diz
que: “Não ensinar o ﬁlho a trabalhar, é
como ensinar-lhe a roubar”. Trabalhando, como homem, Jesus tornou sagrado
o trabalho humano e fonte de santiﬁcação. Por isso, o lema de vida de São Bento de Nurcia, nos mosteiros, era: “Ora et
Labora!” (Reza e Trabalha!). Um mau trabalhador é um mau cristão. Um operário

displicente é um mau cristão.
Um professor cristão e relapso é
um contra testemunho cristão...
O pecado da omissão é fruto da preguiça. É por preguiça que o ﬁlho não
obedece a seus pais, e muitas vezes se
torna um transviado. É por preguiça que
os pais muitas vezes não educam bem os
seus ﬁlhos. É por preguiça de algumas
mulheres que o trabalho do lar é às vezes
mal feito, prejudicando os seus ﬁlhos, o
esposo e a alegria do lar. É por preguiça
de muitos maridos que a casa ﬁca com as
lâmpadas queimadas, o chuveiro estragado, a torneira vazando... É por preguiça
que o trabalhador faz o seu serviço de
maneira desleixada, prejudicando os outros que dependem dele. É por preguiça
que o estudante não estuda as suas lições
e se arrasta na sua caminhada e prejudica a sua formação. É por preguiça que o
cristão deixa de ir à missa, de rezar, de
conhecer a doutrina da Igreja, de trabalhar na sua comunidade. Há um provérbio chinês que aﬁrma que “não é a erva
daninha que mata a planta, mas a preguiça do agricultor”.
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vida de Rita é recheada de fatos
maravilhosos e surpreendentes. Foi ﬁlha única obediente,
esposa ﬁel e maltratada, mãe, viúva,
religiosa. Chegou à santidade vivendo
intensamente todas essas vocações.
Ela é natural da região da Úmbria, centro
da Itália, que deu grandes Santos à Igreja.
Além dela, São Francisco e Santa Clara
de Assis, São Bento e Santa Escolástica,
São Valentim, entre outros.
Rita nasceu em 1381. Queria ser religiosa, mas para satisfazer os pais que queriam
netos, casou-se com Paolo de Ferdinando,
escolhido por eles. Não foi uma escolha
sábia. Era brigão, bebedor, mulherengo e
pouco achegado à religião. Sorte dele que
Rita era uma mulher virtuosa. Com seu
amor, paciência e oração conseguiu converter o esposo. Tiveram dois ﬁlhos que
saíram iguais ao pai no temperamento.
O calvário maior de Rita se iniciou
com o assassinato do marido. Os ﬁlhos
juraram vingar a morte do pai. Quando
Rita percebeu que não conseguia fazê-los
mudar de idéia, fez uma oração ousada.
Pediu a Deus que salvasse seus ﬁlhos e
que os levasse para junto de Si antes deles tornarem-se assassinos. Deus ouviu
sua prece! Em pouco tempo encontrouse sozinha. Julgou ser o momento de realizar seu sonho de jovem: consagrar-se
totalmente a Deus como religiosa.
Procurou as Irmãs Agostinianas de
Cássia, mas a superiora não a aceitou
por ser viúva. Rita não desanimou. Devota de Santo Agostinho, pediu ajuda a
ele. Conseguiu entrar no convento de
maneira misteriosa. Todavia, a superiora
não convicta com sua história, aceitoua, mas procurou prová-la na obediência.

Mandou-a plantar um galho seco de videira e regá-lo diariamente. Após dois
anos, milagrosamente a videira brotou.
Até hoje ela está no convento, em Cássia, dando saborosos frutos.
Rita, mulher sofrida, gostava de meditar a Paixão de Cristo. Um dia prostrada diante do Cruciﬁcado pediu-lhe
a graça de poder sentir um pouco da
grande dor da cruciﬁxão. Prodigiosamente um espinho da coroa de Cristo
cravou-se na fronte da Santa. A ferida
passou a exalar um odor de podridão.
As co-irmãs passaram a evitá-la.
No Ano Santo de 1450 quis ir a
Roma, em peregrinação, mas as irmãs
não queriam levá-la por causa do mau
cheiro. Ocorre mais um prodígio: a chaga na testa e o cheiro desapareceram e no
seu lugar sentia-se um perfume de rosas.
Na volta, tudo voltou como era antes.
No leito de morte pediu um sinal ao Senhor para saber se o marido e os ﬁlhos
estavam no céu. Era inverno e ela ousou
pedir uma rosa e dois ﬁgos, algo que não
nasce nesse período. E o impossível aconteceu! Não é por acaso que Santa Rita é
conhecida como “a Santa dos impossíveis”. E não é por acaso que tantas mulheres, ainda hoje, se voltam a ela conﬁantes pedindo pelos seus ﬁlhos e maridos.
Aﬁnal, ela foi mulher forte que venceu a
violência familiar, foi mulher de oração,
que perdoou e soube construir a paz.
Fato singular e único: falecida aos 76
anos de idade, o corpo de Santa Rita nunca foi sepultado e encontra-se incorrupto,
na igreja que lhe foi dedicada, em Cássia.
)UHL-RUJH(+DUWPDQQ2)0p3DGUH
GD2UGHPGRV)UDGHV0HQRUHV
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V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e Caribe, realizada em Aparecida há
dois anos, chamou nossa atenção para
o fato de que vivemos uma mudança de
época de alcance planetário. Salientou
que a cultura é a que mais sofre o impacto desta mudança, caracterizando-se por
uma pluralidade cada vez mais evidente.
Diante disso, o grande desaﬁo posto à
Igreja é uma evangelização que contemple e respeite as diferenças que caracterizam nossa sociedade marcada pela diversidade cultural.
Uma das fontes a que podemos recorrer para buscar respostas a este desaﬁo é a festa de Pentecostes. Se observarmos bem, não foi diferente o contexto
em que se deu o envio do Espírito Santo,
marca do nascimento da Igreja. A presença de “devotos de todas as nações
que há debaixo do céu” (At 2,5) são uma
prova irrefutável da pluralidade cultural
já existente. Podemos dizer, então, que,
sob o inﬂuxo do Espírito Santo, a Igreja
nasce una na diversidade com a missão
de tornar inteligível a mensagem de seu
fundador, Jesus Cristo.
Pentecostes revela, portanto, pelo
menos duas características que haverão
de marcar a missão da Igreja cujo protagonista será sempre o Espírito Santo.
A primeira é a universalidade. A mensagem libertadora de Jesus Cristo é para
“todas as nações que há debaixo do céu”.
Todos têm o direito de fazer a experiência do Espírito Santo, o Paráclito enviado pelo Pai com a missão de recordar à
humanidade todas as coisas realizadas
por Jesus Cristo. Isso está de pleno
acordo com o desejo de Jesus: “Ide, fazei discípulos entre todas as nações”
(Mt 28,18). Quando anunciada na sua

forma original, esta mensagem libertadora é compreendida por todas as culturas e povos: “Todos nós os escutamos
anunciando as maravilhas de Deus em
nossa própria língua!” (At 2,11).
A segunda característica de Pentecostes é a unidade. O próprio Cristo foi
muito claro quando aﬁrmou: “Que todos
sejam um, como tu, Pai, estás em mim,
e eu em Ti” (Jo 17,21). A divisão entre
os cristãos - e porque não dizer entre os
povos - é um escândalo que contradiz o
pertencer a Cristo. Como não recordar
com tristeza a história de divisões que
marca a vida de nossa Igreja! Felizmente, cresce a consciência de que precisamos superar com a máxima urgência
esta chaga que nos envergonha. Nesse
sentido, só temos que ressaltar como
são imprescindíveis iniciativas como a
Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos e tantas outras atividades na
perspectiva do diálogo ecumênico e
inter-religioso que vem ao encontro do
sonho cristão de um mundo onde todos
vivam como irmãos. Diferentes, sim,
mas unidos, sem divisão!
Se aos olhos de alguns tudo isso possa parecer uma utopia irrealizável, não
para nós que cremos na Ressurreição de
Cristo! Nossa Igreja é animada pela certeza de que, guiada pelo Espírito Santo,
o Reino anunciado por Jesus começa no
hoje de nossa história. Persuadir a todos
desta verdade a ﬁm de que, na unidade,
busquemos sua consumação na eternidade é tarefa de todos que, verdadeiramente, participam da festa de Pentecostes, independentemente da língua que
cada um fale.
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