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Tendo adentrado no tempo forte da Quaresma, acompanhamos a ação salvífica 

de Nosso Senhor unidos pela oração, o jejum e a caridade, tal como nos ensina a 

Santa Igreja. Este é o tempo favorável que recebemos para nos prepararmos de 

modo adequado para estarmos abertos às graças que Deus nos reserva na 

celebração da Páscoa da Ressureição! 

Nesse sentido, começamos o mês de fevereiro com um frutuoso e memorável 

retiro espiritual, realizado no Colégio Gentil Bittencourt, orientados pela 

pregação e oração do Padre Almir de Andrade e dos sacerdotes do Instituto Bom 

Pastor em Belém. Deste evento, surgiram as linhas norteadoras da edição deste 

pequeno informativo para o mês de março.  

Nessa edição, o Padre José Zucchi propõe-nos refletir sobre as Obras de 

Misericórdia como meios eficazes de santificação e de reparação pelos nossos 

pecados, e a importância do desejo de reparar de alguma forma o mal que foi 

feito por meio de obras boas. Com o mesmo ânimo, o Padre Ivan Chudzik 

escreve uma meditação sobre as dores de Nossa Senhora, seu valor infinito e 

como podemos aproveitar esta piedosa devoção para nossa santificação. 

O mês de março nos reserva a celebração do Tríduo Pascal, e para melhor 

aproveitarmos e santificarmos os dias da semana santa alguns conselhos são 

úteis para os católicos fiéis tomarem consciência da grandeza da vida cristã e 

como melhor aproveitá-la. 

Desejamos a todos uma santa e frutuosa Quaresma e que saibamos viver a santa 

Liturgia do Tríduo Sacro e aproveitemos a Graça que Deus quer nos doar por 

meio da Sua Igreja.  



Assim como a flor precede o fruto e o prepara, assim a verdadeira penitência 

precede e prepara as Obras de Misericórdia. A Quaresma, que é o tempo de 

penitência que durará ainda ao longo de todo esse mês de março, também deve 

frutificar em Obras de Misericórdia. 

E porquê? Esses quarenta dias de preparação, nós sabemos, nos levam em 

direção ao Calvário, diante de Cristo maltratado e morto pelos nossos pecados. 

A Igreja quer que durante esse período, conscientes do que nossas más obras 

foram causa, choremos os nossos pecados e façamos penitência. Ora, um 

arrependimento sincero e uma penitência verdadeira não podem existir 

desacompanhados do desejo de reparar de alguma forma o mal que foi feito por 

meio de obras boas. 

Entretanto, como fazer boas obras para consolar Cristo, se ele no Céu já não 

sofre mais e nem precisa de nada do que possamos fazer para gozar da alegria 

infinita que Ele já goza? Para que não faltasse o fruto à flor que é nossa 

penitência, o próprio Cristo nos ensinou um meio de consolá-Lo enquanto 

profetizava o juízo final: 

"Então o Rei dirá aos que estão à direita: - Vinde, benditos de meu Pai, 

tomai posse do Reino que vos está preparado desde a criação do mundo, 

porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; 

era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me 

visitastes; estava na prisão e viestes a mim.  

Perguntar-lhe-ão os justos: - Senhor, quando foi que te vimos com fome 

e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te 

vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te 

vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o Rei: - Em 

verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um destes 

meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes." 

(São Mateus, 25) 

Eis as Obras de Misericórdia! Elas são, então, todas as obras que fazemos 

movidos pela caridade para ajudar o próximo nas suas necessidades corporais 

e espirituais. Tradicionalmente, elas estão divididas entre 7 obras de 

misericórdia corporais (dar de comer aos que têm fome, dar de beber aos que 

têm sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar 
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os presos e enterrar os mortos) e 7 espirituais (dar bom conselho, ensinar os 

ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer 

com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e 

defuntos). 

Esta lista das Obras de 

Misericórdia não pretende ser 

exaustiva. Existem muitas 

outras formas de ajudar o 

próximo em suas necessidades 

que são também obras de 

misericórdia, se movidas pela 

Caridade (Amor a Deus). Por 

outro lado, essas mesmas 

obras, estejam elas ou não 

entre as catorze listadas, se 

forem feitas só para ajudar o 

próximo, sem que sejam 

movidas pelo Amor a Deus, 

não são obras de misericórdia e 

por isso de nada valem para a 

vida eterna.1 

As Obras de Misericórdia, 

como mostra o texto bíblico, são necessárias à nossa salvação, mas elas são tanto 

mais obrigatórias quanto mais aqueles que delas necessitam nos são próximos.2 

Às vezes, elas se tornam inclusive parte do dever de estado, como no caso dos 

filhos que têm obrigação grave de assistir os pais idosos nas suas necessidades, 

ou no caso dos pais que têm que cuidar dos filhos crianças. Não somos, 

entretanto, obrigados a praticar cada uma delas na mesma frequência e nem 

mesmo a praticá-las todas. Conforme o tempo e o lugar em que vivemos, uma ou 

outra se torna mais viável ou necessária.  

Entre elas também existe certa hierarquia: as obras de misericórdia corporais não 

só não devem ser separadas das espirituais, como também são menos 

importantes do que elas, por mais de uma razão: 

- O homem se distingue dos animais naquilo que tem de mais elevado que é o 

espírito e por isso aquilo que concerne seu espírito tem mais valor para ele; 



- Mais ainda, o que temos de material é passageiro e perderemos na nossa 

morte enquanto que, da nossa vida espiritual dependerá nosso destino eterno. 

- Enfim, Jesus, que é nosso modelo em todas as coisas, praticou as obras 

de misericórdia corporais curando doentes e até saciando a fome de uma grande 

multidão por duas vezes, mas tanto essas pessoas saciadas tiveram fome de novo 

quanto os doentes curados morreram um dia. As principais obras de misericórdia 

que Ele operou e que tiveram um efeito que dura até hoje foram as espirituais, 

que são causa da nossa salvação.  

Longe de nós esse pensamento próprio da teologia da libertação, onde as obras 

materiais são mais necessárias do que as espirituais. “Nada mais humanitário, 

social, político, ético e espiritual, diz Leonardo Boff, que saciar a fome dos 

pobres da Terra”. Mas o que Jesus nos ensinou foi: “De que vale ao homem 

ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma”? 

Por fim, Obras de Misericórdia que praticamos, como em todas as nossas ações, é 

necessária a prudência, e isso mais nas espirituais que nas corporais, por 

precisarem elas de mais critério e discernimento. A título de exemplo: É triste ver 

quantas pessoas se perdem porque muitos a sua volta são omissos em corrigir os 

seus erros em nome da tolerância, mas também é contra produtivo e pode ser 

fruto da arrogância passar o seu tempo a corrigir o que os outros fazem nos 

mínimos detalhes, são dois exemplos opostos de falta de prudência para a mesma 

obra de misericórdia. 

Que frutifique nessa Quaresma nossa penitência em Obras de Misericórdia, 

segundo o exemplo que nos deixou Nosso Senhor. Que tendo ajudado nosso 

próximo, movidos pela caridade, nós reparemos as ofensas cometidas contra Ele 

e cresçamos em santidade para ouvirmos um dia do Juiz Supremo: “Vinde 

benditos do meu Pai, possuí o Reino que está preparado para vós desde o 

princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me 

destes de beber”! 

Pe José Luiz Zucchi 

2É comum ver gente que se apieda de vítimas de catástrofes longínquas, a ponto de enviar 

ajuda, mas é incapaz de ajudar o vizinho na necessidade. Trata-se de uma visão deturpada 

das obras de misericórdia. 

1 A filantropia enquanto tal entra nesse caso. Um maçom, por exemplo, que distribua 

alimentos para os necessitados para promover a dignidade da pessoa humana, ou um 

membro de uma ONG laica que distribua roupas só para aumentar o bem estar social, não 

têm mérito nenhum para a Vida Eterna naquilo que fazem. 



As Dores de Nossa Senhora  
 O profeta Isaías (53, 3) chama Nosso Senhor de o “homem das dores”; Tomás de 

Kempis, no Imitação de Cristo, diz que “Nem Jesus Cristo, Senhor Nosso, esteve uma 

hora, em toda a sua vida, sem dor e sofrimento” (l. II, cap. 12, 6). A lei da Encarnação é, 

então, uma lei de sofrimento: Jesus não começou a sofrer a partir da Sua Paixão, pois ela 

apenas aumentou os sofrimentos que já Lhe acompanhavam desde o Seu nascimento em 

Belém, e que na cruz se tornaram quase que infinitos. 

 Ora, a lei que envolve Nosso Senhor deve consequentemente envolver todos os que 

se aproximam Dele, e na medida da santidade de cada um. Jesus, que sofreu para pagar 

com amor ao Pai Eterno por todos os pecados do mundo, não livrou o mundo do 

sofrimento, apenas nos deu a possibilidade de, sofrendo com Ele, por Ele, Nele e para Ele, 

sofrer com mérito, pois esse sofrimento é a nossa participação à Sua Paixão. 

 Quem mais então pode nos ajudar a sofrer unidos a Jesus crucificado senão Maria? 

E quem mais sofreu após Ele do que Sua Mãe? Com efeito, as dores de Maria foram 

imensas, as mais próximas das de Nosso Senhor. Santo Anselmo diz que “Toda a 

crueldade exercida nos corpos dos mártires é leve, ou antes, é um nada, se comparada à 

crueldade da paixão de Maria”. Nenhum mártir sofreu mais tempo do que Maria, que 

sofreu durante toda a sua vida. Enquanto os Santos tinham um corpo que precisava ser 

castigado pela penitência e pela mortificação, o puríssimo corpo de Maria parecia ter sido 

feito só para sofrer mais agudamente. Eles encontravam em Jesus uma deliciosa 

consolação para o seu martírio; ela era martirizada em sua alma e seu corpo justamente 

por olhar para o seu Filho e considerar todas as Suas dores. 

 Em segundo lugar, as dores de Maria foram imensas porque proporcionais à sua 

perfeição, grandeza e santidade. Mas que dor seria proporcional à dignidade de Mãe de 

Deus? E que sofrimentos estariam à altura da criatura mais santa depois de Nosso Senhor? 

Uma tal perfeição lhe dava ainda mais força para sofrer, e uma tamanha santidade não 

seria provada senão com muito sofrimento. Mais ainda: as dores de Maria também foram 

proporcionais às suas luzes, as quais se tornaram para ela uma verdadeira tortura, pois a 

consciência aguça a dor e a sensibilidade intensifica-lhe a violência. Bastava que seu 

espírito compreendesse algo novo sobre seu Filho, ou que correspondesse a um novo 

testemunho do Seu amor por ela, ou que a sua união com Ele se tornasse mais estreita que 

as suas dores também aumentavam, pois tanto mais se sofre quanto mais se ama. 

 As dores de Maria, sendo imensas, não poderiam ordinariamente ser suportadas 

pelas forças da natureza humana. E como era impossível para ela ter a sua razão turvada 

ou perder a paz e a tranquilidade de seu Coração tão estreitamente unido a Deus, somente 

um milagre da onipotência divina impediu que ela morresse de dor. Ela, que não tinha 

pecado, que era puríssima e santíssima, que merecera a graça da Maternidade divina, 

passou praticamente toda a sua vida sustentada pelo poder de Deus para não ser 

consumida de dor. Daí a conveniência destas palavras de Isaías: “Eis que a minha 

amargura tão amarga está em paz” (38, 17). Nas dores de Maria não há desespero, 

inquietação, impaciência ou ansiedade: seu longo, cruel e progressivo martírio deu-se na 

mais perfeita paz e conformidade com a vontade de Deus, como convém à Mãe do 

Redentor. 



 Mas o sofrimento convinha à Mãe do Redentor? Com efeito, a Paixão de Nosso 

Senhor bastava por si mesma: Jesus, sendo verdadeiramente Homem, representa na cruz 

toda a humanidade e, sendo verdadeiramente Deus, oferece, no sacrifício voluntário da 

Sua Vida, um culto de valor infinito ao Seu Pai. Os pecadores, por sua vez, sofrem para 

participar da Redenção de Jesus Cristo; já Maria, sendo imaculada e santíssima, não tinha 

nada para pagar ou sofrer. Por que então o Senhor lhe reservou o mais cruel dos 

martírios? 

 Porque a ama. A permissão para sofrer era a permissão para realizar o dom de si, o 

mais perfeito dos atos de amor. Mas como não há maior dom de si do que sofrer pela 

pessoa amada, Maria nunca amou mais o seu Filho do que se unindo íntima e 

integralmente a todos os seus sofrimentos. 

 Em segundo lugar, para aumentar os seus méritos, dando àquela que é Mãe de 

Deus a ocasião de entesourar ainda mais a sua coroa de glória no Céu, já que não há meio 

maior de se merecer do que sofrendo. 

 Em terceiro lugar, como a mais alta felicidade a qual podem aspirar as criaturas é 

a de contribuir à glória do Criador, das dores de Maria Deus recebeu uma glória maior do 

que de qualquer outra criatura ou de toda a Criação, só sendo superada pelos méritos 

infinitos da Paixão de Nosso Senhor. A compaixão de Maria na Paixão do seu Filho 

pagou a dívida de todos os santos, que se comprazem na adoração que ela ofereceu e que 

eles jamais poderiam igualar. No dizer tão acertado do Padre Frederick Faber: “Podemos 

pensar com menos confusão em nossa dívida para com a Paixão de Nosso Senhor 

quando consideramos a dor com a qual esta Mãe a honrou [por nós], dor que não se 

assemelha a nenhuma outra, a não ser àquela de seu Filho mesmo”. Por outro lado, se 

Maria adora a Jesus crucificado e corresponde aos ardores da Sua caridade como nenhum 

outro santo seria capaz de adorar e corresponder, tornamo-nos então devedores das dores 

de Maria, como o afirma Santo Alberto Magno: “Somos obrigados a Jesus pela Paixão 

que sofreu por nosso amor, mas o somos também a Maria pelo martírio que, na morte do 

Filho, quis sofrer espontaneamente pela nossa salvação”. 

 Se Nosso Senhor quis ir até às últimas consequências da Paixão, mesmo sem 

precisar, foi por amor, para manifestar mais perfeitamente o quanto Deus é bom, o quanto 

o pecado O ofende e o quanto a Sua misericórdia é infinita. Da mesma maneira, Ele não 

quis eleger Sua Mãe para ser a nossa Mãe, o refúgio dos pecadores e a consoladora dos 

aflitos sem que ela também trabalhasse e sofresse para alcançar esse título. As suas dores 

são uma consequência da sua Maternidade divina: ela é nossa Mãe por ter sido a Mãe do 

Verbo encarnado, mas foi ainda mais nossa Mãe depois que aceitou sofrer pelos seus 

filhos. Maria, que foi até as mais insondáveis profundezas da dor, sabe por experiência o 

que se passa no coração humano e de quais as consolações ele precisa nas suas diferentes 

tribulações e circunstâncias. 

 Mas Maria não apenas nos consola como também é nosso exemplo, o mais 

excelente após o de Jesus Cristo. A dor faz parte da vida humana e, apesar de ser um 

meio para se merecer e se unir a Deus mais perfeitamente, ela perturba e embaraça mais 

do que qualquer outra coisa a nossa relação com Ele. Afinal, a dor ataca a nossa 

confiança em Deus — sem a qual não pode haver verdadeira adoração — e nos conduz a 



uma espécie de mau humor ou insolência para com Deus. Dela costumam nascer ou se 

robustecer as tentações contra a Fé. Maria nos dá o exemplo de como devemos nos 

comportar diante da dor, pois sofrer com paciência e resignação é um dos meios mais 

elevados para se entregar sem reservas a vontade própria a Deus; e ninguém é mais feliz 

nesta vida do que aquele que cumpre em tudo a vontade de Deus. 

 Maria é, assim, uma revelação de Deus. Se a Sagrada Escritura é uma revelação 

escrita, Maria é, em certo sentido, uma revelação simbólica: Deus Se serve dela para 

tornar claro muitas coisas que de outra forma permaneceriam obscuras. Como 

aprendemos sobre os desígnios de Deus, como Ele quer nos dar a graça, o quanto Ele 

quer nos fazer santos e de que modo, o quanto o Seu amor é fecundo e inventivo e outras 

tantas coisas através de Maria! Então não podemos duvidar de que Maria é uma revelação 

completa sobre o mistério do sofrimento. 

 No entanto, Deus é a Felicidade, e nenhuma criatura viveu mais unida a Deus do 

que Maria. Do pecado, porém, vem a dor; e se os pecados alheios podem afligir o 

inocente, não podem, contudo, atingir a alegria permanente e profunda da sua união com 

Deus. A Santíssima Virgem sofreu; mas o excesso do seu sofrimento vinha do excesso do 

seu amor; e como o amor não pode existir sem a alegria, na alma de Maria o mais agudo 

sofrimento convivia com a mais profunda alegria. Quando o Filho Se encarnou, tornou-se 

capaz de sofrer; Nele, a alegria infinita estava misteriosamente unida a uma dor imensa. 

Ninguém participou tanto deste mistério da alegria e da dor do que Sua Mãe, pois a 

desordem que o pecado causou em nossa alma nos impede de aceitar a alegria com a dor. 

 A devoção às dores de Maria faz com que nos esqueçamos de nós mesmos para 

amar a Nosso Senhor sem medidas, e não apenas no estrito limite das nossas obrigações; 

produz um grande ódio ao pecado, causa de tão grande desolação ao seu puríssimo 

Coração; enche-nos de desejo pela conversão dos pecadores; dá-nos força e coragem na 

vida espiritual e exerce uma grande influência sobre o Coração de Jesus, pois aquela que 

sofreu imensamente ao pé da cruz tudo pode junto do Crucificado. 

 Pe Ivan Luiz Chudzik 



 Para grande parte dos católicos talvez o maior combate de Quaresma consista 

em combater, isto é, em não desistir de empreender um verdadeiro combate espiritual 

durante este “tempo favorável”. Com efeito, diz São Leão Magno1 que a Quaresma 

nos foi dada para reparar a pureza de espírito, pois visto que a maior parte dos 

cristãos não mantém ao longo do ano a mesma disposição de espírito que se espera 

obter na festa da Páscoa, a Igreja institui o tempo quaresmal a fim de que as culpas 

cometidas nos outros tempos sejam por obras pias redimidas e por castos jejuns 

diminuídas. Não obstante, se a fraqueza da carne faz relaxar a observância e a 

solicitude nos outros tempos litúrgicos, é de se esperar que ela não relaxe também na 

Quaresma, induzindo-nos à preguiça, ao desânimo e à própria desistência. Este é um 

dos motivos, ao ver dos Santos Padres, pelos quais o Cristo quis jejuar e ser tentado: 

para nos dar o exemplo de como vencer e nos merecer as graças necessárias ao 

combate espiritual. 

 Todavia, se, por um lado, a Quaresma frequentemente é passada entre quedas 

e reerguimentos, por outro lado não podemos nos permitir a mesma atitude pouco 

resoluta e combativa durante a Semana Santa. Com efeito, durante o Tríduo Sacro a 

Igreja reviverá o drama da nossa Redenção, cuja entrada solene se dá no domingo de 

Ramos. Em pouco tempo, os principais mistérios da Vida do Salvador passarão 

diante dos olhos dos fiéis, mas até que ponto penetrarão e impregnarão as suas vidas? 

Vê-se aí o quanto que é fundamental saber aproveitá-los, já que os Santos passaram 

não menos do que a vida meditando-os. E se levaram tanto tempo para meditar e 

lucrar as graças que decorrem de mistérios concentrados em tão poucos dias, o que 

dizer do católico que entra na Semana Santa sem nenhuma preparação, sem nenhuma 

atenção particular? Eis, portanto, o interesse deste artigo: ajudar os católicos a 

melhor aproveitarem as graças que a Liturgia renova durante a Semana Santa, graças 

que o Rito Romano expressa de modo admirável em cada um dos detalhes das suas 

ricas cerimônias. 

I 

 Primeiramente, a Semana Santa — e especialmente o Tríduo Pascal — é, 

antes de tudo, um tempo de graça, não um tempo de férias! A secularização da 

sociedade induz mesmo os católicos a pensarem primeira e principalmente em si, no 

próprio descanso e lazer, submetendo os ofícios da Igreja a uma programação que 

visa guardar o máximo de tempo para si próprios, ou então — o que é ainda mais 

escandaloso — sacrificando os ofícios, não raro por motivos fúteis. 

 Os dias santos são aqueles em que a Igreja quer mais nos santificar. Quando 

um dia santo se aproxima, a primeira obrigação de um católico é pensar sobre como 

santificar aquele dia, muito mais do que “como aproveitá-lo”, pois que proveito se 

faz de um dia santo que não é santificado? 

 Nesse sentido, uma família católica deve evitar ou declinar de programações 
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que impeçam a assistência aos ofícios. Certamente haverá outros dias mais 

apropriados, ao longo do ano, para certos divertimentos ou passeios. O que já é 

escandaloso para certos dias santos (como um Natal sem Missa ou um Corpus Christi 

sem procissão) o é ainda mais no Tríduo Sacro, quando a Igreja se reveste de um 

profundo e comovente luto, durante o qual não cabem divertimentos e passeios. 

Enquanto Nosso Senhor renova na Liturgia o mistério da Sua Paixão e Morte, os 

Seus filhos se entregam às vaidades do mundo. Não culpemos os pagãos pela Fé que 

nunca tiveram. Peçamos antes nós perdão pela Fé que não vivemos! 

 Isso implica também que nós devemos ser vigilantes para que os nossos 

familiares não nos induzam a programações que impediriam a assistência aos ofícios. 

Se há quem não vai à igreja na nossa família, da nossa parte façamos o possível para 

que nos deixem ir! 

II 

 Mas para que a assistência aos ofícios seja deveras proveitosa, devemos entrar 

num verdadeiro recolhimento. Na Semana Santa, os católicos devem praticar aquilo 

que para os religiosos é uma realidade quotidiana: a fuga do mundo. Não é possível 

aproveitar a renovação do mistério da Paixão e Morte do Senhor se também 

queremos guardar nesses dias uma vã frequentação das criaturas. É preciso se 

resguardar das preocupações do mundo especialmente nesses dias, se queremos que a 

nossa inteligência considere, sob a luz da Fé, o amor imenso de Nosso Senhor por 

nós. Para tanto, os bons católicos terão especial vigilância em se abster de encontros, 

reuniões e saídas entre familiares e amigos, entretenimentos virtuais ou eletrônicos 

—filmes, séries, músicas, jogos, redes sociais, etc. —, assim como procurarão com 

zelo tudo aquilo que propicia a oração — silêncio, mortificações, leitura espiritual, 

etc. O amor de Nosso Senhor é exigente: Ele só pode entrar onde Lhe dão entrada. O 

Prefácio da Quaresma diz que o jejum “eleva a mente”. Não teremos os “corações ao 

alto” enquanto as paixões estiverem bem entretidas com criaturas. A mortificação 

dos nossos caprichos durante a Semana Santa é de suma importância para que a 

inteligência, com o auxílio da graça, possa conhecer melhor as delicadezas do amor 

de Nosso Senhor por nós em cada traço da Sua dolorosíssima e amaríssima Paixão. 

III 

 Os ofícios da Semana Santa não são uma mera “representação” ou “memória” 

da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor. Na verdade, a Liturgia re-

apresenta tais mistérios, isto é, os torna presentes, no sentido de que: 1) aplica aqui e 

agora as graças das quais eles foram instrumentos; 2) tais mistérios, aliás, não foram 

apenas instrumentos da Redenção de Nosso Senhor para nos comunicar a graça, mas 

também nô-la mereceram. Por isso, quando a Liturgia impetra as graças para a 

Igreja, não há como não rememorar a ação salvífica de Nosso Senhor da qual 

procedem, e da qual são a continuação na mesma Liturgia; 3) os ritos litúrgicos, 

imitando e participando da santidade e do culto do Salvador, tornam presente, a seu 

modo, os mistérios imitados e participados, dos quais são uma imagem viva; 4) os 



ritos litúrgicos, sendo um instrumento vivo da ação salvífica do Verbo encarnado, 

também nos põem em contato real com as disposições de ânimo de Nosso Senhor 

presentes em cada um dos Seus mistérios. Donde a Liturgia não ser um “teatro 

dramático”, que recorda ações passadas, mas uma re-apresentação eficaz dos 

mistérios do Salvador. Consequentemente, enquanto os jornais noticiam cerimônias, 

procissões e ofícios “emocionantes”, os católicos, por sua vez, devem se preocupar 

em bem assisti-los, porque o efeito que eles produzem é real, e não meramente 

moral: há graças comunicadas pelos ritos. 

IV 

 Em cada dia do Tríduo, a decoração da igreja, a cor dos paramentos, a escolha 

dos textos e das melodias se sucedem com drásticas mudanças, o que facilmente 

induz um católico desapercebido a não procurar o nexo profundo que há entre os 

ritos, consequência do que há entre os próprios mistérios do Tríduo. Ora, o centro de 

todos os mistérios da Vida de Nosso Senhor é a Cruz, onde Ele manifesta 

sobremaneira a Sua caridade por nós; portanto, se há um nexo entre as cerimônias é a 

sua ordenação à Paixão de Nosso Senhor. Assim, progride no aproveitamento das 

cerimônias quem não passa de um dia para outro da Semana Santa — e 

especialmente do Tríduo —como que “de um filme para outro”, sem relação entre si. 

Os ofícios não são universos fechados; eles têm um centro, a Cruz, e a Cruz é a maior 

prova de amor que Nosso Senhor nos dá. 

 Ora, no domingo de Ramos e em cada dia do Tríduo, a Igreja fabrica um 

sacramental, isto é, põe algo de sensível ao nosso alcance: os ramos bentos, os óleos 

santos, o altar do sepulcro, o lava-pés, a adoração da cruz, a água batismal e o círio 

pascal. Ao invés de nos contentarmos de entrar numa fila que leva à posse de um 

ramo ou aos pés de um crucifixo apresentado para a adoração pública, ou — o que é 

pior — fazermos dos diversos ofícios um “cenário” diferente para nos fotografarmos 

durante os ofícios — quando o narcisismo e o desrespeito ao lugar santo se 

encontram —, devemos observar que os muitos sacramentais que a Igreja nos dá têm 

por centro um outro dom, o que Nosso Senhor Jesus Cristo faz da Sua Vida, do qual 

eles tiram o seu sentido e eficácia.  Saibamos participar dos ofícios e receber os 

sacramentais como quem vai ao Calvário, mas não fiquemos tampouco como meros 

espectadores aos pés da Cruz, porque um tal dom de amor só pode ser 

adequadamente respondido com o dom da nossa própria personalidade. 

Pe Ivan Luiz Chudzik 

 

1 
Sermo 4 de Quadragesima. 

 



Calendário Litúrgico - Março 
Dia Festa Cl. 

1 Quinta-feira depois do 2º Domingo da Quaresma III 

2 Sexta-feira depois do 2º Domingo da Quaresma III 

3 Sábado depois do 2º Domingo da Quaresma III 

4 3º Domingo da Quaresma I 

5 Segunda-feira depois do 3º Domingo da Quaresma III 

6 Terça-feira depois do 3º D. da Quaresma (Santas Perpétua e Felicidade) III 

7 Quarta-feira depois do 3º D. da Quaresma (São Tomás de Aquino) III 

8 Quinta-feira depois do 3º D. da Quaresma (São João de Deus) III 

9 Sexta-feira depois do 3º D. da Quaresma (Santa Francisca Romana) III 

10 Sábado depois do 3º D. da Quaresma (Quarenta Mártires de Sebaste) III 

11 Domingo Laetare (4º Domingo da Quaresma) I 

12 Segunda-feira depois do 4º D. da Quaresma (São Gregório Magno) III 

13 Terça-Feira depois do 4º Domingo da Quaresma III 

14 Quarta-Feira depois do 4º Domingo da Quaresma III 

15 Quinta-feira depois do 4º Domingo da Quaresma III 

16 Sexta-feira depois do 4º Domingo da Quaresma III 

17 
Sábado Sitientes (São Patrício) 

Ordens menores no Seminário do IBP 
III 

18 1º Domingo da Paixão I 

19 São José, Esposo da Santíssima Virgem I 

20 Terça-Feira depois do 1º Domingo da Paixão III 

21 Quarta-Feira depois do 1º Domingo da Paixão (São Bento) III 

22 Quinta-feira depois do 1º Domingo da Paixão III 

23 Nossa Senhora das Dores III 

24 Sábado depois do 1º Domingo da Paixão (São Gabriel Arcanjo) III 

25 Domingo de Ramos I 

26 Segunda-feira Santa I 

27 Terça-Feira Santa (São João Damansceno) I 

28 Quarta-Feira Santa (São João Capistrano) I 

29 Quinta-feira Santa I 

30 Sexta-feira Santa* I 

31 Sábado Santo I 

Os dias marcados em negrito são os dias onde a assistência à missa é de preceito 

* Na Sexta-feira Santa é obrigatória a prática do Jejum e da Abstinência 



Horários de Missa e Confissões 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
pusillusgrex.org 

 
Superior: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

Auxiliar: Padre Ivan Luiz Chudzik 
  

Para dons: 
Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 

CNPJ: 08.647.306/0001-46 
Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

Almoço Beneficente 

Domingo 11/3, em seguida da Missa (~12h) 
 

Novena 

10 - 18/3 no Hospital da Beneficente 

10, 11, 17 e 18/3 na Igreja do Rosário 
 

Mês de São José 
Para receber as orações via Wattsapp, favor enviar uma mensagem ao 

telefone da capelania: (91) 98461-2946 

Missas 

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h 

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 

Confissões 

Igreja da Trindade 

Sex. 16h30 às 18h30 

Igreja do Rosário 

Domingo - à partir das 10h 

Ter. à Sex. - depois da missa 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 

Festa de São José 

Pusillus Grex n.12: Dir. Geral  - Pe José Zucchi  Coordenador - Paulo Lima 


