
 

 

              A IGREJA, POVO DE DEUS QUE PROMOVE A PAZ 
 

  

      Queridas Mulheres do Terço! 

 

A partir de março deste ano teremos um encontro mensal para pensar, refletir e rezar algum tema referente à 

Igreja Católica Apostólica Romana, que queremos amar e defender contra todas as calúnias mundanas.  

Mas, antes de iniciar o nosso primeiro assunto, o Santuário Nacional deseja agradecer a todos os grupos de 

Terço das Mulheres e, principalmente, todas as mulheres que estiveram em Aparecida na V ROMARIA, no dia 10 de 

março. Temos a certeza de que foi um momento de profunda comunhão eclesial, no qual a Igreja Católica no Brasil 

esteve representada na Casa da Rainha e Padroeira de nossa gente, na pessoa de cada uma que aqui veio. Deus lhes 

pague pela generosidade, e esperamos vocês no dia 09 de março de 2019 para a VI ROMARIA DO TERÇO DAS 

MULHERES. 

Nós brasileiros gostamos de cantar “TAMBÉM SOU TEU POVO, SENHOR, E ESTOU NESSA ESTRADA...”. Essa 

afirmação é muito forte e muito comprometedora. Ela vem do Antigo Testamento da Bíblia, quando o povo de Israel 

aceitou a Aliança com Deus e se propôs a viver do jeito que Ele queria. Jesus reafirmou esse compromisso quando 

disse aos discípulos: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós 

não deverá ser assim” (Mt 20,25-26). Devemos ser um povo misericordioso, compassivo, construtor da paz, que busca 

a perfeição em tudo o que vive e o que faz. “Sede santos como o Pai do céu é Santo”, disse Jesus. Mas como atingir esse 

objetivo, se somos tão fracos diante das grandes tentações do prazer, da busca do poder e do querer possuir? 

É preciso dizer que ninguém consegue chegar sozinho. A perfeição e a santidade são conquistas que se fazem 

em companhia de outros, e para isso temos uma certeza: “Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio 

deles”. A força do grupo e a graça da presença amorosa de Jesus ressuscitado nos levam a realizar o projeto divino. Foi 

para isso que o Mestre dos mestres convidou pessoas para segui-lo, ensinou os discípulos e soprou sobre eles o 

Espírito de Vida. Nasceu a Igreja, o POVO DE DEUS que continua no mundo a missão do Redentor. 

Uma das tarefas principais da Igreja é construir a paz. Aliás, falando de outro jeito, tudo o que os cristãos fazem 

deve levar as pessoas a se sentirem filhos e filhas de Deus, a viverem como irmãos e irmãs, herdeiros de um Reino de 

vida plena para todos.  

“Entre vós não deverá ser assim”, afirmou Jesus. Como seria bom se cada fiel cristão cumprisse este 

mandamento, com certeza não precisaríamos de tantas delegacias, tribunais, cadeias, presídios, penitenciárias, etc. 

Como seria bom se as mulheres não apanhassem de seus maridos, se os filhos não fossem espancados pelos pais, se as 

crianças não fossem abusadas sexualmente pelos seus familiares, se os jovens não precisassem se prostituir para 

sobreviver e muito menos usar drogas para esquecer o sofrimento da falta de oportunidades no mundo do trabalho e 

na participação nas decisões familiares e sociais que dizem respeito a eles e ao futuro que sonham. 

Como seria bom se todos os pais e as mães de família pudessem trabalhar dignamente para sustentar seus 

filhos e dar a eles o necessário para serem gente de verdade. Como seria bom se... Infelizmente, a lista é grande. Mas 

não podemos ficar lamentando a sorte. A Igreja é o POVO DE DEUS A CAMINHO, e toda caminhada nos leva a um lugar 

seguro, quando é feita na fé em um Deus que cuida de nós, que nos ampara nas incertezas e nos quer à sua imagem e 

semelhança. 

Na Quaresma o compromisso de caminhar conforme o querer de Deus se torna ainda mais apelativo por se 

tratar de um tempo de conversão. Mudar atitudes, essa é a tônica que nos embala na preparação para a Páscoa. No 

Brasil, enquanto esperamos a maior festa do Cristianismo, realizamos a Campanha da Fraternidade, e neste ano de 

2018 o apelo é SUPERAR A VIOLÊNCIA, construindo a paz.  

Por isso, queridas MULHERES DO TERÇO, mãos à obra! Sejamos promotores da paz em tudo o que fizermos.  

Boa Quaresma e FELIZ PÁSCOA!!! 

 

Pe. João Batista – Reitor do Santuário Nacional 


