
 
1 

 
 

 

NN..  1100  ––  0044//0066//22000099                                          Atualização do site www.paoline.org  

  
 .: NOTÍCIAS :.  

 
Colombia: Peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Chiquinquirà, padroeira da 
Colômbia (04/06/2009)  

Para inaugurar o mês mariano, no dia 1º de maio a Família Paulina organizou uma 
peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Chiquinquirà, padroeira da 
Colômbia. Foram mais de 500 os participantes que, animados pela fé e 
impulsionados pelo desejo de viver uma profunda experiência mariana e paulina 
fizeram-se presentes naquela manhã.  

O dia foi animado pelas formandas da comunidade das Filhas de São Paulo. Na basílica menor do 
Santo Cristo de Ubate, padre Danilo Medina, sacerdote paulino, conduziu um debate sobre São Paulo 
comunicador, e, depois dele, se prosseguiu até o santuário de Nossa Senhora de Chiquinquirà, onde 
foi celebrada uma missa solene.  
 

Italy: Roma – Ir às fontes do carisma paulino (02/06/2009)  

No dia 28 de maio foi concluído, em Roma, com a celebração eucarística, presidida 
por padre Sílvio Sassi, superior geral da Sociedade São Paulo, o curso de 
Formação sobre o carisma da Família Paulina.  
Uma oportunidade para os 28 participantes "irem às fontes" da própria identidade 
carismática e ter uma visão global do ser Família Paulina, na unidade e 

complementaridade dos vários carismas.  
Participaram do curso 9 Filhas de São Paulo, provenientes de 8 nações (USA, Brasil, Madagascar, 
Congo, Hong Kong, Malásia, Espanha, Coreia) e 4 continentes. "Esta sondagem nos deu a visão 
integral do carisma paulino.  
Sentimos a responsabilidade de viver Jesus Verdade, Caminho e Vida para comunicá-lo ao mundo". 
Com estas palavras, uma FSP expressou gratidão aos governos gerais da Família Paulina, de modo 
particular a superiora geral, Ir. M. Antonieta Bruscato, e ao seu conselho por essa importante ocasião 
na qual "cada uma encontrou a chave para continuar e aprofundar o carisma paulino na própria vida".  
 
Italy: Albano Laziale celebra o Dia Mundial das comunicações sociais  (01/06/2009) 

"Festividade conjunta": assim se chamou o evento, já habitual, celebrado no teatro 
da catedral de Albano Laziale (Roma) domingo, 24 de maio, por ocasião do 43a 
Dia mundial das comunicações sociais.  
Durante o evento, foram premiados os vencedores da edição 2009 do "Prêmio 
nacional dom Alberione" para as escolas elementares, médias e superiores de 
Albano Laziale e zonas limítrofes (Ariccia, Anzio, Pomezia, Genzano...) que 

também aderiram ao concurso.  
A manifestação, promovida pelas Filhas de São Paulo e patrocinada pela prefeitura de Albano, 
representou para os estudantes uma ocasião de aprofundamento e reflexão sobre a comunicação, na 
qual, muitas vezes, se sublinha a importância da educação dos jovens à mídia.  
Os candidatos ao prêmio 2009 foram convidados a exprimir suas opiniões e pensamentos sobre 
trechos da mensagem de Bento XVI para o Dia mundial das comunicações sociais: Novas tecnologias 
e novas relações. Promover uma cultura de respeito, de diálogo e de amizade.  
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Poland: Os jovens vivem intensamente o Dia Mundial de Oração pelas Vocações (31/05/2009)  

Dezenas de jovens que chegaram das várias paróquias da diocese e os 
seminaristas do seminário maior de Lowicz se reuniram na igreja Mãe de Deus da 
Consolação para celebrar o Dia mundial de oração pelas vocações. Entre os vários 
momentos, os participantes puderam ouvir o testemunho de Karina Sierzega, 
noviça das Filhas de São Paulo, que baseou sua intervenção sobre a frase "Eu sei 

em quem acreditei" (2Tm 1,12).  
Além do testemunho da jovem religiosa, os participantes puderam ouvir também o do padre Giorgio, 
um sacerdote já ancião. Desse modo puderam confrontar uma vocação vivida durante tantos anos e 
outra que estava apenas iniciando.  
Durante a celebração, Karina e padre Giorgio colocaram duas velas diante do quadro de Nossa 
Senhora, colocando, simbolicamente em suas mãos, todas as vocações, em especial aquelas que se 
sentem chamadas à vida religiosa.  
Para concluir o encontro, o bispo da diocese, Dom Andrea Dziuba, agradecendo a grande 
participação, declarou que no próximo ano o encontro será em Skierniewice, cidade natal da 
comunidade das Apostolinas na Polônia.  
 
Pakistan: Lahore - Atingida novamente a livraria das FSP (29/05/2009) 

O mundo tomou conhecimento, pela enésima vez, com assombro, do ataque com 
dinamite ocorrido em Lahore, uma das principais cidades do Paquistão, que causou 
numerosos mortos e feridos, bem como grandes danos a lugares públicos e privados.  
Também a Livraria das nossas irmãs foi envolvida pela segunda vez, com muitos 
danos materiais. As irmãs, no momento do ataque, estavam na livraria com alguns 

colaboradores. O medo foi muito grande, mas nenhuma pessoa sofreu ferimentos. Os danos à construção 
e às coisas foram menores do que no primeiro ataque. As irmãs, com coragem, se prontificaram a 
arregaçar as mangas, enquanto os feridos eram socorridos e os mortos sepultados.  
Muitas irmãs das nossas comunidades pediram notícias. Agradeçamos juntas ao Senhor, porque também 
desta vez protegeu as nossas vidas. Sentimos sensivelmente que "a sua mão está sobre nós". Isso nos 
impele a um maior compromisso, para que o seu nome seja glorificado.  
Acolhamos num grande abraço as nossas irmãs do Paquistão, implorando ao Senhor que lhes dê 
serenidade e coragem sempre renovadas. E rezemos pelo mundo inteiro, tão dilacerado por conflitos e 
guerras, para que o Senhor, com o seu Espírito, derrame sobre todos a aura da fraternidade e da paz.  
 
Brazil: A família no centro (28/05/2009)  

Família, discípula e missionária a serviço da vida, este foi o tema da peregrinação 
nacional dedicada à família, ocorrida no dia 24 de maio na cidade de Aparecida 
(SP), com a participação de cerca de 150.000 (cento e cinquenta mil) pessoas. O 
evento foi organizado pelos membros da Comissão Episcopal para a Pastoral da 
vida e da família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da qual 
participa, também, Ir. Ivonete Kurten, fsp.  

As Filhas de São Paulo participaram da manifestação como patrocinadoras e com uma série de 
publicações para a família, apresentadas por um "time" de divulgadores.  
Segundo Dom Orlando Brandes, presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral da vida e da 
família e arcebispo de Londrina (PR), a peregrinação foi uma ocasião importante para refletir sobre o 
sentido da família: "Queremos despertar nos brasileiros o valor e a centralidade da família para fazer 
frente à grave crise que estamos vivendo".  
 
Italy: Verona - Um concurso com prêmios nas escolas para conhecer são Paulo (28/05/2009) 

Teve grande acolhida e suscitou muito entusiasmo a iniciativa que as Filhas de 
São Paulo de Verona, em colaboração com o prefeito e a direção da escola da 
diocese promoveram para celebrar os dois mil anos de nascimento do apóstolo 
Paulo: um concurso com prêmios, com o tema Paulo: da espada à Palavra, 
destinado aos estudantes das escolas veronesas de todas as categorias e graus, 

proposto também como experiência de trabalho de grupo e aprofundamento interdisciplinar.  
Com a finalidade de conhecer a vida, a mensagem e as obras de Paulo, a competição criativa 
(dezembro de 2008 - março de 2009) contabilizou a participação de 95 classes com mais de 1.800 
alunos que, junto aos seus professores, se colocaram a trabalhar com verdadeira paixão, para 
desenvolver desenhos, fotonovelas, fotos, vídeos, artigos, poesias .. que produziram em papel ou 
multimídia para ser avaliado na competição. Os resultados foram surpreendentes!  
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Depois de uma atenta avaliação por parte de uma comissão científica, cujo julgamento se baseou na 
coerência dos trabalhos em relação ao tema proposto, a clareza do percurso didático seguido e o 
valor técnico e estético do trabalho, foram premiadas 18 escolas de Verona e da província (escola 
primária, escola secundária do primeiro grau, escola secundária do segundo grau).  
Os prêmios descritos no concurso foram conferidos aos vencedores numa cerimônia ocorrida no dia 
22 de maio, junto ao episcopado, na presença do bispo, Dom Giuseppe Zenti, dos representantes das 
entidades promotoras e de autoridades do mundo civil e religioso.  
Para todos os alunos das classes vencedoras foram ofertados prêmios das Paulinas e dos Paulinos.  
 
Macau: 1969 – 2009: Há 40 anos as Filhas de São Paulo estão a serviço da comunidade cristã 
no sul da China (26/05/2009)  

Para os 40 anos de presença das Filhas de São Paulo em Macau, região 
meridional da China, foi organizada uma celebração muito participada por toda a 
comunidade. Uma ocasião importante para agradecer ao Senhor os inumeráveis 
dons que ele concedeu nesses anos de vida em uma terra de missão.  
Toda a Família Paulina, de Macau a Hong Kong, juntamente com os colaboradores 
e amigos, se reuniu para a Celebração Eucarística, na igreja de São Francisco 

Xavier, da qual frei Ramon Manalo é pároco.  
Um momento muito tocante na sua simplicidade, experimentado, também desta vez, foi a unidade e a 
força da Família Paulina.  
Foram recordadas, entre outras coisas, as primeiras Filhas de São Paulo destinadas a Macau. Um 
agradecimento especial foi feito a Ir. Serena Kanezaki que continuará a trabahar pela comunidade, e 
a Ir. Amália Yamada pelos seus 16 anos de generoso serviço.  
 
Italy: Roma - Comunicadores de uma Mensagem de Amor (26/05/2009) 

E' este o título do volume de Ir. M. Agnes Quaglini, enviado nestes dias às 
comunidades das Filhas de São Paulo no mundo, por ocasião do Dia Mundial das 
Comunicações Sociais. Resultado de uma série de artigos sobre vários temas da 
comunicação, alguns inéditos, outros, atualizados ou ampliados, já publicados no 
Boletim Infomazione do Instituto.  
Os conteúdos divididos em três seções se referem ao mundo da comunicação, às 
modalidades do nosso comunicar, aos conteúdos da nossa comunicação. Na 
conclusão, foi colocada a oração do comunicador.  
A coletânea, como escreve a Superiora geral na introdução, "quer ser um convite a 

não interromper jamais a reflexão daquilo que deve caracterizar a missão paulina... São páginas 
escritas com paixão apostólica, de uma forma sempre propositiva e estimulante, com o desejo de 
ajudar a procurar, com coragem e com contínua criatividade, novos caminhos apostólicos para 
desvelar eficazmente o rosto de Jesus, através das várias formas do comunicar".  
A Superiora geral deseja, também, que lendo essas páginas, muitos possam continuar a descobrir a 
beleza da vocação paulina e a vivê-la com alegria, a fim de que, como por contágio, atraia outros 
jovens para experimentar o quanto é belo se tornar "Comunicadores de uma Mensagem de Amor".  
 
Italy: Evangelizar os caminhos da informática (Aldo Maria Valli) (25/05/2009)  

Quem quer que se ocupe da educação, e em particular da educação 
para o uso da mas mídia, de agora em diante terá um aliado precioso 
na mensagem que Bento XVI dedicou à internet, por ocasião do Dia 
Mundial das Comunicações Sociais. Por parte do papa nenhuma 
demonização desses instrumentos, mas um sentido de grande 
confiança.  

Definindo-os "dons de Deus", não apenas usou a mesma expressão de Pio XII e João Paulo II, mas 
encorajou muitas pessoas que, às vezes, diante do panorama desolador oferecido pela web, podem 
sentir-se tomadas pelo desconsolo e o desejo de desistir de tudo. Os instrumentos do comunicar, 
também os mais inovadores, são sempre meios nas mãos das pessoas: está em nós saber usá-los 
responsavelmente, e o uso que o papa indica é claro.  
Bento XVI pede que a web não seja maculada com conteúdos imorais e banais, e exorta a agir de 
maneira que o desejo da amizade "virtual", tão difundido no universo informático, não venha a 
minimizar as relações humanas e o tempo a ser dedicado à família. Do papa chega, pois, o convite 
premente a usar o cyberspaço para conseguir os equilíbrios sociais, não para torná-los mais 
macroscópicos. O universo da internet se alarga e multiplica. Seria verdadeiramente um grave dano 
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para a humanidade se os progressos tecnológicos fossem usados para aumentar as grandes 
diferenças já existentes e como instrumento de poder e de condicionamento por parte de poucos.  
De modo calmo, mas muito concreto, o papa explica que o cristão, também no confronto da nova 
mídia, é sempre o homem da realidade. É preciso evitar os extremismos. Esses instrumentos não são 
para serem exaltados, como se representassem a única perspectiva para o homem do terceiro 
milênio, e também não devem ser considerados como a encarnação do mal.  
Ambas posições são pouco construtivas e, portanto, pouco cristãs. Jesus ensinou a inserir e difundir a 
mensagem evangélica na cultura do tempo, através de um trabalho de mediação, e assim devemos 
fazer também hoje, utilizando todo meio à nossa disposição. É muito bela a exortação do papa aos 
jovens cristãos da "geração digital", que colocam suas competências naturais à disposição do bem: 
também a auto-estrada informática, exatamente como os caminhos e as praças das cidades, são 
realidades a serem evangelizadas e redimidas.  
 
Japan: Tóquio – Uma iniciativa de formação sobre comunicação  (25/05/2009) 

Um ano de formação sobre a comunicação para as jovens professas foi realizado 
pelas Filhas de São Paulo do Japão. Objetivo da iniciativa: viver com consciência o 
chamado a ser comunicadoras do Evangelho, fixando o olhar na história atual à luz 
dos horizontes proféticos do Fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, e de se 
tornar apóstola dos novos tempos.  
A modalidade da formação foi participativa: estudo, pesquisa, partilha e 

comunicação. No encontro em que programaram as atividades, cada irmã escolheu um tema para 
conhecer a sociedade de hoje através da mídia e, uma vez por mês se reuniam para partilhar aquilo 
que haviam estudado e aprofundado. Durante os meses de pesquisa e de estudo, as jovens 
receberam de Ir. M. Cristina Hasegawa conteúdos sobre A comunicação segundo os documentos da 
Igreja e Os jornais como mídia", e se exercitaram na leitura de alguns filmes. Tiveram, também, a 
oportunidade de visitar o moderníssimo centro comercial e cultural Tókio Midtown.  
No mês de abril de 2009, as irmãs apresentaram o trabalho elaborado à comunidade de Tóquio, 
suscitando interesse e grande entusiasmo.  
 
Italy: Roma – Opúsculos para o Ano sacerdotal (25/05/2009)  

A celebração do Jubileu sacerdotal (junho 2009-2010) além de estimular a formação 
permanente dos sacerdotes quer também ser uma oportunidade para conscientizar 
toda a comunidade eclesial na oração, na solidariedade e na participação fraterna a 
favor dos sacerdotes e das vocações.  
Para isso, o Secretariado Internacional de Apostolado (SIA) elaborou dois 
opúsculos: Eu vos chamei amigos, apontamentos extraídos de uma carta de João 
Paulo II aos sacerdotes, definidos como "amigos de Jesus e ministros visíveis do 
seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia"; Orações pelos sacerdotes, que 
oferece uma série de orações pelos sacerdotes, formadores, diáconos, missionários, 

bispos... extraídas dos formulários da Igreja e dos escritos dos papas mais recentes: Pio X, Paulo VI, 
João Paulo II, Bento XVI.  
Foram colocadas, também, uma oração de santa Teresinha do Menino Jesus e uma do Bem-
aventurado Tiago Alberione. Os dois opúsculos -coloridos, com 16 páginas, formato 15 x 12,50 cm - 
serão traduzidos em todas as línguas.  
 

Italy: Bento XVI na Terra Santa (20/05/2009) 

O papa Bento XVI concluiu, no dia 15 de maio, sua peregrinação à Terra Santa.  
A viagem teve início na Jordânia, onde o Santo Padre visitou a antiga Basílica do 
Memorial de Moisés, no Monte Nebo. Entre as etapas principais da visita, além 
dos lugares santos cristãos, esteve, também, no Yad Vashem, a Cúpula da 
Rocha na Esplanada das Mesquitas, o Muro Ocidental e um campo de refugiados 
palestinos. A viagem foi definida por muitos como "a mais esperada e a mais 

empenhativa do seu pontificado" (entre eles, padre Federico Lombardi). A situação política incerta, as 
dificuldades vividas pelas Igrejas cristãs, o diálogo com os muçulmanos e hebreus foram 
considerados o ponto crucial da visita pastoral do Pontífice, que, em mais de uma vez, sublinhou a 
urgência de uma paz duradoura entre israelenses e palestinos.  
"Chega de derramamento de sangue, chega de lutas, chega de terrorismo, chega de guerra": com 
estas palavras angustiadas, pronunciadas no aeroporto, antes de retornar a Roma, o Santo Padre 
saudou a Terra Santa.  
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Philippines: Pasay City - Encontro dos Colaboradores para o Evangelho (20/05/2009)  

Juntas evangelizamos para que a Palavra de Deus se difunda, foi o tema da 
Convenção nacional dos colaboradores leigos ocorrida de 1° a 4 de maio de 
2009 em Pasay City, nas Filipinas. Cerca de cem colaboradores, de diversas 
categorias, participaram do evento: Colaboradores Paulinos, funcionários, 
profissionais, e as jovens, sob a coordenação das Filhas de são Paulo.  
Conscientes da necessidade de dar novo impulso à evangelização paulina, eles 

refletiram sobre a realidade de hoje e sobre a grande necessidade de atuar em sinergia. Dom 
Rolando Tirona lembrou aos participantes sua responsabilidade na missão da Igreja, enquanto dom 
Teodoro Bacani sublinhou a necessidade de retornar às fontes da Palavra de Deus, para uma 
conversão dinâmica na sociedade.  
O paulino, padre Mario Sobreuanite, entusiasmou muito os participantes, desafiando-os a utilizar os 
meios potentes da comunicação "a fim de que a Palavra corra". O nível de entusiasmo era muito alto; 
agora se espera uma verdadeira "explosão" apostólica.  
 
Colombia: Diploma on-line em Direitos humanos e valores (20/05/2009) 

Um convênio entre as Paulinas do SAL (Secretariado do Apostolado Latino-
americano) e a Fundação Universitária "Católica do Norte" (Medellín -Colômbia) 
permitirá ao público internauta receber o Diploma em Direitos humanos e valores, 
na ótica da espiritualidade bíblica.  
Irmã Luz Marina Plata é a Filha de São Paulo responsável pela programação e 

execução do projeto comum que se desenvolve em 3 fases de 120 horas cada uma.  
O Plano de estudo completo é oferecido, sobretudo, aos animadores paroquiais, catequistas, agentes 
de pastoral, leigos empenhados, religiosos, seminaristas e profissionais com a finalidade de reforçar a 
formação e permitir o crescimento dos círculos bíblicos, escolas pastorais, seminários de formação 
contínua etc, e responder aos grandes desafios da realidade latino-americana que deseja progredir na 
construção de uma cultura da paz.  
Maiores informações e inscrições no  www.ucn.edu.co 
  

http://www.ucn.edu.co/
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.: BANCO DE DADOS :. 
 

Secçao Comunicação  

A Casa nova no Céu 

… onde Cristo sobe e espera por nós 

 

 

 

 

 

 

 

No final de maio, num domingo, quando o verão já está às portas e ostenta suas cores, um 
casal jovem, com suas três crianças, caminha com passo cadenciado, numa trilha da montanha. 
Haviam participado da Eucaristia e ouvido a narração do Evangelho da Ascensão do Senhor. No seu 
diálogo, feito quase só de monossílabo, para não ralentar a marcha, a menor das crianças pergunta à 
mãe: “Se continuarmos a subir a montanha, subiremos também nós ao céu? Como?”. A mãe sorri 
para a sua criança e responde: “Agora não é ainda a hora, mas um dia sim, se soubermos merecê-lo”.  

A subida continua em silêncio, mas a um certo ponto, num pequeno espaço, onde ao longe se 
sobressaía diante dos seus olhos os cumes mais famosos das Dolomitas, os três cumes de Lavaredo, 
o menino volta-se novamente para a mãe e pergunta: “Se subirmos sobre aquelas montanhas, 
chegaremos ao céu? E onde viveremos no céu?”. Responde a mãe: “Se formos bons, nos quisermos 
bem e soubermos ajudar também os mais pobres, quando subirmos ao céu teremos uma casa nova, 
belíssima, junto a tantos amigos”.  

A família continua a sua subida e chega inesperadamente diante de uma igrejinha com o sino 
tocando. Entram e cada um tem uma sensação de repouso e de paz. Param para saborear aquela 
atmosfera religiosa que reina na casa de Deus. Também aqui o menininho tem uma pergunta para 
fazer: “Mamãe, é esta a nova casa do céu?”. “Não, meu menino, mas de qualquer forma se parece. 
Também aqui tem Jesus que do monte das Oliveiras subiu aos céus, mas também permaneceu no 
tabernáculo e está no meio de nós quando nós nos queremos bem e nos recordamos de quem é mais 
pobre do que nós”...  

Não sei como terminou o belíssimo diálogo entre a mãe e o menino, esta extraordinária 
catequese sobre o mistério da Ascensão do Senhor, que gera esperança também nas crianças. Mas 
certamente deixou o sinal. 

 

A ascensão do Senhor é um mistério de esperança 
 

O mistério da Ascensão de Cristo que a Igreja celebra perto da festa de Pentecostes, suscita 
também em nós um desejo do céu, como nos apóstolos que permaneceram olhando para o alto com 
espanto. Toda a sua esperança é concentrada naquele extraordinário momento final da existência de 
Jesus, que do monte subiu à direita do Pai, onde a glória do Cristo ressuscitado atinge a sua 
plenitude: o “Céu”; e começa o tempo da Igreja.  

Jesus não nos abandona; nós não devemos permanecer inertes, imóveis e tristes a procurá-lo 
com o olhar “entre as nuvens”. Cristo prometeu permanecer vivo no meio de nós. 

A Ascensão completa a obra da redenção alcançada na morte e ressurreição de Jesus. Ela 
nos indica qual é a meta final de cada pessoa humana e da própria criação: o encontro com Cristo no 
seu reino de alegria verdadeira e de comunhão sem fim. Esta é a esperança da Igreja, esta é a 
esperança de cada um de nós no caminho em direção à cidade futura, à „Casa nova no Céu‟. 

É verdadeiramente supérfluo afirmar que todos temos necessidade de esperança. Dizia Khalil 
Gibran, a propósito da esperança: "As virtudes teologias fé, esperança e caridade, são como três 
irmãs que caminham se segurando pelas mãos. Fé e caridade parecem as maiores e estão uma ao 
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lado da outra. A esperança aparece como a menor, precisa ser sustentada, e está no centro. Ao olhá-
las bem não se compreende se aquele segurar-se pelas mãos não seja a menor a sustentar a maior".  

A esperança dá sentido à vida dos grandes e dos pequenos. Mas todos nós sabemos como é 
difícil sustentar a esperança, especialmente diante das grandes dificuldades, quando tudo parece ruir. Há 
também na vida de Jesus com os Apóstolos, como em todos aqueles que acreditam nele, o momento em 
que poderia ruir a esperança que deveria sustentar a missão para a qual haviam sido escolhidos e 
chamados: o momento da separação. Os apóstolos tinham vivido este desânimo e, portanto, a sensação 
do fim de uma esperança ainda imprecisa, depois da morte de Jesus na cruz. Aquele Jesus deposto no 
sepulcro parecia haver posto fim a toda ilusão. Mas será o próprio Jesus, com a ressurreição, a cancelar 
toda dúvida e, portanto, a reacender a esperança para "ir além". Será ele a assegurar a sua presença: “eu 
estarei convosco, todos os dias, até o final dos tempos” (Mt 28,20). E os Apóstolos não têm mais medo, 
aguardam o Espírito Santo para iniciar a sua missão, guiados pela fé e pela caridade sustentadas pela 
mão da esperança. 

A esperança cristã tem o seu poder na certeza de que Jesus está conosco, acompanha os nosso 
passos, é a nossa força e o nosso futuro, a meta segura sobre a qual caminhar. O Papa Paulo VI, na 
homilia do dia da Ascensão, havia dito que a esperança cristã é o grande conforto do mundo. As bem-
aventuranças do Evangelho são para os pobres de espírito: os que choram , os humilhados, os 
infelizes. A esperança cristã é a grande certeza para aqueles que combatem por um ideal justo, ainda 
que não triunfará, mas não combatem em vão. E‟ a garantia para um amanhã santo, para aquele que 
não teve o seu hoje completo. O hino da esperança deveria ecoar através do Cristo que desaparece 
da cena terrestre com a ascensão ao Céu e deveria formar, como de fato o forma na liturgia, o canto 
dos que permaneceram na terra, seguindo os seus exemplos e esperando o seu retorno. 

O Apóstolo Paulo no trecho da carta aos Efésios, que a liturgia nos propõe na festa da 
Ascensão do Senhor, nos recomenda: "Irmãos, eu vos exorto, eu prisioneiro no Senhor, a comportar-
vos de maneira digna da vocação que tendes recebido, com toda humildade, mansidão e paciência, 
suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito por meio do 
vínculo da paz. Um só corpo e um só espírito, uma só a esperança a qual fostes chamados, a da 
vossa vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, pai de todos, que está acima 
de todos, age por meio de todos e está presente em todos” (Ef 4,1-6). 

A esperança da nossa vocação cristã nos faz superar com mais facilidade as provas 
presentes, mas nos empenha também na aceitação do dom da fé e do seu testemunho, para realizar 
sobre esta terra um possível paraíso, daqueles que encontra a fonte no coração de Deus, que é 
caridade e amor, compreensão e misericórdia para com todos. Empenha-nos a conjugar as três 
virtudes teologais sobre o palco deste mundo. Porque este é o lugar onde se escreve o futuro com 
Deus.  

A Ascensão do Senhor é um convite a aproximar-nos da porta do céu e a não tirar jamais o 
olhar na espera do encontro com Ele. Isto significa dar beleza à vida, como quando se eleva o olhar 
para o monte iluminado da luz de Deus. 

Sr. M. Agnes Quaglini 
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