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Caríssimas irmãs
Caríssimos irmãos da Diocese de Cruzeiro do Sul,
O corona-vírus está derrubando o mundo todo, mas não vai derrubar a Igreja, porque Cristo prometeu
(Mateus 16, 18) e porque a Igreja somos todos nós, você, eu, cada um de nós, nas nossas casas. Onde
estiver um batizado, aí estará também a Igreja, pois nós somos membros do Corpo de Cristo, que é a
Igreja. A IGREJA CONTINUA VIVA PORQUE VOCÊ É IGREJA NA SUA CASA!
Cada dia, estaremos nós, sacerdotes, oferecendo o Santo Sacrifício da Missa. Mesmo não podendo
estar presente fisicamente, participem pela rádio e pelas redes sociais. Façamos de cada celular, de
cada computador um novo templo.
Ainda que não possamos lotar, como fazemos a cada domingo, os nossos templos, lotemos as nossas
redes sociais, todos os dias.
Mas se alguém precisar conversar com um sacerdote, vá até à casa paroquial ou ligue: iremos atender,
pois esta é a nossa missão.
Em tempos difíceis, com tanta notícias ruins sendo transmitidas, vamos escutar a boa Notícia do
Evangelho e anunciemos ao mundo: ESSE TEMPO TRISTE PASSARÁ! A ESPERANÇA NÃO
DECEPCIONA!!!
Se agora precisamos nos distanciar, em breve estaremos novamente unidos, celebrando, juntos, os
mistérios da nossa fé e a beleza da vida.
Nesse tempo de isolamento, lembremo-nos, de modo especial, de nossos irmãos idosos. Ligue, fale
com algum deles, esteja “perto” deles não fisicamente, mas com o coração. Veja se precisam de ajuda
para compras ou outras coisas. Se tiver algum idoso em casa, cuide dele como cuidaria do próprio
Jesus...
Na Semana santa, celebraremos de uma forma especial, diferente, a vitória da vida sobre a morte;
como o povo no deserto vamos confiar em Deus, mas vamos também fazer a nossa parte: em Cristo
somos mais do que vencedores (Romanos 8, 37).
Quando a emergência terminar, não seremos mais os mesmos: seremos renovados, como o povo de
Deus se renovou na caminhada pelo deserto.
Desejo a todos uma ótima quaresma, retirados em casa, como Jesus no deserto.
Cruzeiro do Sul, 21 de março de 2020
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