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Santo do mês

Editorial

17 de março

São Patrício, sacerdote missionário

A Quaresma

N

ascido na Inglaterra, São Patrício era de uma família cristã que
vivia em uma região rural, porém aos
16 anos foi capturado e levado para a
Irlanda como escravo, onde faria por 6
longos anos o trabalho de pastor.

Q

uaresma só pode ser entendida e vivida à luz do Tríduo Pascal
da Paixão, Sepultura e Ressurreição
de Cristo.
Fundamentalmente o Tríduo
Pascal é a comemoração da morte e
da ressurreição de Cristo, a Cabeça,
e dos cristãos, os seus membros. É
a festa batismal da Igreja. No Cristo
morto e ressuscitado ela celebra o
novo nascimento dos que são batizados e renova a Aliança batismal dos
que já foram batizados.
Para esta festa batismal a
Igreja se dispõe pela penitência: a
primeira penitência catecumenal dos
que vão ser batizados, a penitência
de conversão dos pecadores e a penitência renovadora dos que desejam aprofundar sua vida batismal.
Por isso, os dois grandes temas da
Quaresma são o batismo e a penitência: a primeira e a segunda conversão. Para isso ela tem sua linguagem,
seus exercícios de conversão, seus
ritos. A Igreja se abre à pregação de
Cristo; acompanha sua vida pública,
para com ele subir a Jerusalém e com
ele morrer e ressuscitar na Semana
Santa e na Páscoa.

Expediente
Informativo da Paróquia
São Paulo Apóstolo
Arquidiocese de Sorocaba
Rua Piracicaba, 140 - Vila Trujillo
Fone: (15) 3231-2997
contato@saopauloapostolo.org.br

Pároco: Pe. Paulo Roberto Gonzales
Jornalista Responsável/Diagramação:
Jéssica da Cruz MTB 45.555
Conselho Editorial: Gerusa Muraro |
Jéssica da Cruz
Comercial: Atílio Sbrana
Impressão: NG Gráfica
Tiragem: 1000 exemplares

O primeiro Domingo apresenta sempre o Evangelho das tentações de Jesus nos quarenta dias de
jejum e oração no deserto. Esta luta
do cristão contra o mal, a exemplo de
Cristo, só tem sentido à luz da ressurreição. Por isso, no segundo domingo, temos o Evangelho da Transfiguração. Os domingos seguintes são
diversificados: O Ano A apresenta o
tema do Batismo com suas exigências. Os Anos B e C levam a aprofundar o tema da penitência, para que
catecúmenos e batizados possam
viver a festa do Batismo no Tríduo
Pascal.
Forte abraço,
Pe. Paulo Gonzales

Fuga para a França
Quando jovem São Patrício
apesar de ser de família cristã não era
ligado aos estudos e a oração, mas
neste período de grandes dificuldades
recorreu a Deus como seu refúgio, se
colocando em constante oração.
Por não aguentar mais aquela
situação um dia São Patrício conseguiu fugir, e guiado com sua fé e força
de vontade rumou para a França, buscando refúgio em um mosteiro onde
receberia as orientações de São Germano .
Conversão da Irlanda
Durante seu período no mosteiro e recebendo orientações São Patrício se colocou a orar, e recebeu um
chamado a converter todo o povo da
Irlanda, e para lá partiu.
Após realizar um trabalho
árduo São Patrício começou a colher
os frutos, ao converter o povo da Irlanda, sem necessidade de lutas ou
mesmo de apoio político dos líderes
da região, apenas com sua iluminação
e o dom de levar a palavra de Deus
para as pessoas, inclusive ocorrendo
a necessidade do envio de três bispos pela Igreja, em sua confissão ele

dizia: “meus irmãos e filhos a quem
batizei no Senhor – milhares de pessoas”.
Neste período São Patrício visitou rios locais, mesmo locais mais ermos, inclusive convertendo os druidas
(sacerdotes pagãos) na fé em Cristo.
Quando ele chegou a Irlanda
como evangelizador, a ilha era apenas
um país pagão. Ao final de sua vida,
trinta anos após sua chegada, em 461,
“a fé em Cristo fora firmada em todos
os lugares” (Grande horologion).
Conta a tradição católica que
São Patrício além de converter a Irlanda fez o milagre de expulsar todas as
serpentes da ilha, sendo considerado
por muitos religiosos uma parábola
em ter extinguido da região por completo os cultos pagãos, e convertendo
mesmo sacerdotes temidos por muitos.
Morte e Canonização
Após sua morte São Patrício
foi canonizado, e considerado o Padroeiro da Irlanda, sendo um santo
muito popular mesmo fora do seu
país.

Oração de São Patrício
Deus, nosso Pai, Jesus vosso Filho é a luz do mundo. Quem o
segue não caminha nas trevas,
mas tem a luz da vida!
Fazei-nos Senhor, caminhar na
claridade da vossa luz e vos
buscar na alegria, na esperança
que nos concedeis pela fé.
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O amor

Reforma

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
homem capaz de amar, deve dem. Contudo, para mudar as pessoas
reforma do Salão continua! Agradecemos a todos que estão colabo										
primeiramente amar a si mesmo. ou para amá-las não bastam palavras.
rando de alguma forma para o andamento da mesma.
			
"Ama o próximo como a ti mesmo", Não basta dizer: eu o amo. São neces-

A

O

diz-nos Jesus Cristo. Não diz o contrário!
Antes de mais nada, é necessário conhecer-se, aceitar-se, querer-se bem. Somente assim se descobre
que também os outros existem. O
amor é uma emoção positiva. Não é
exaltação. Este é o excesso de amor.
Se o componente motivo não for
contido pela pessoa, pela consciência de existir, pela própria identidade,
transforma-se em exaltação ou em
frustração. Esses dois tipos de emoções levam à tensão e são extremamente negativos!
No entanto, as emoções,
numa pessoa consciente e harmoniosa, são altamente importantes e
vitais. Sem estas emoções positivas,
a pessoa é um ser apagado, morto,
sem vida. Não há necessidade de
controlar essas emoções, nem de reprimi-las; basta manifestá-las.
Amar é dar-se. Quem não se
dá, não ama. E vice-versa. Este tipo
de amor é uma grande descoberta.
No entanto, ninguém pode dar o que
antes não é. Quanto mais se repele
esse amor, mais dele se tem necessidade.
O amor é uma realidade que
se constrói, exige o esforço de cada
dia. O amor é algo de sólido, é uma
força. Força expressa com doçura.
Quando, ao invés, alguém só
quer receber, não comunica amor e
sim insegurança.
Amar os outros significa fazer com que eles se sintam "Úteis".
E isto permite um relacionamento
positivo com as pessoas, em todos
os níveis de comunicação. Quanto
menos se transmite, tanto menos se
recebe. Ao dar, comunica-se alegria.
Amar significa sobrecarregar-se dos problemas dos outros,
mas no sentido de criar condições
para que eles os resolvam. Significa,
pois, respeitar os demais, sua personalidade, suas orientações.
Não pretendamos mudas as
pessoas à força. Demonstramo-lhes
muito mais amor quando lhes fornecemos os meios para que elas mu-

sários os fatos.
Para amar é preciso dispor de
nosso tempo, ter paciência, atenção, e
sobretudo, disponibilidade. Impaciente é quem nunca sintonizou com o ritmo da vida; está fora da realidade. É
incapaz de se adequar positivamente
a ela.
É alguém que quer adequar a
realidade a seu tempo pessoal, às suas
exigências. É um egoista. Não leva em
conta os demais, seu tempo de maturação. Por isso, não sabe amar.
Para chegar a amar é preciso
disciplina, treinamento. Nem todos
sabem amar, embora todos possam
amar.
O amor, dizia Fromm, é uma
arte. Não vem como presente do céu,
mas deve ser cuidado, exercitado, alimentado. Por exemplo, não se pode
amar, se primeiro não se aprende a
superar os próprios problemas. è necessário sabedoria para entender o
que se pode fazer.
Não é preciso sobrecarregar-se daquilo que não se pode suportar.
Seria, antes de mais nada, uma afronta, uma ofensa feita a si mesmo. Significaria não se levar em consideração.
E isto, não é amor. Amar significa ser
dinâmicos. Dinâmicos, não impacientes!
Pessoa equilibrada é aquela
que está sempre disposta a mudar, de
acordo com a realidade. Não é superficial, nem se deixa condicionar. Não
se deixa sugestionar por este ou por
aquele. É, pelo contrário, tão bem estruturada, tão vital, que absorve da
profundidade das coisas de todas as
coisas vivas, vitais. Por outro lado, a
vida é um contínuo morrer e nascer.
Nada é estático!
Viver as coisas em profundidade significa nelas nascer e morrer.
Amar é principalmente ter a capacidade de deixar prosseguir quem deseja prosseguir, querer o bem do outro, permitir que ele evolua e cresça.
É também permitir que se separe de
nós.
Amar significa saber morrer.
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C

ontaremos nossa história em
3 edições do jornal Entre Nós.
PARTE I
A primeira reunião da nossa
Comunidade Jovem e constada em
Ata aconteceu no dia 11 de março de
1979. Este primeiro livro de Ata existe
e nos foi solicitado quando da instalação de nossa Igreja para Paróquia,
e consta com outros documentos do
Livro Tombo de Janeiro de 1981.
A Igreja de São Paulo Apóstolo, fundada por Monsenhor Antônio Simon Sola e muitos outros colaboradores, era uma Comunidade da
Paróquia São Luiz Gonzaga, sendo
sua instalação para Paróquia na data
acima mencionada (Jan/81).
A princípio um Grupo pequeno de jovens se reunia nas tardes
de domingo no salão de nossa Igreja - (aliás, só existia o salão, a nave
da igreja ainda seria construída). Ali
fazíamos tudo, as reuniões de todas
as pastorais, as Santas Missas, os almoços beneficentes, as ações entre
amigos, etc.
No final deste ano nossa Comunidade Jovem já ganhava força e o
número de participantes era expressivo. Chegou o dia de escolhermos
o nome para nossa comunidade, e a
sigla DISPA, Discípulos de São Paulo
Apóstolo, foi a vencedora entre muitas alternativas.
Os anos de 1980 e 1981 foram o ápice desta primeira fase. Realizamos o primeiro Encontro de Jovens,
nas Irmãs da Providência, montamos
uma campanha para angariar fundos
para doarmos o primeiro sistema de
som de nossa Igreja (que seria inaugurado no dia que fomos elevados a
Paróquia) com projeção de filmes nas
noites de sexta e sábados no salão
(os que mais deram bilheteria foram
“Irmão Sol, Irmã Lua” e “ Shangrilá” ).
Também para angariar fundos arrecadávamos jornais, papelão, garrafas
(naquela época tinham valor).
Tínhamos uma Pastoral Social Jovem e atendíamos com alimentos, roupas e remédios diversas famílias cadastradas por nós mesmos.
Fazíamos periodicamente encontros
e festas na chácara do Sr. Walter

E lá se foram
Francischini. Realizávamos muitas
outras atividades como gincanas e
campanha do quilo (arrecadação de
alimentos de porta em porta pelo
bairro do Trujillo).
Lançamos o jornal “Disparada para
Cristo”, que era impresso em mimeógrafo (200 exemplares por edição).
Foi o primeiro jornal de nossa, então,
“Igreja de São Paulo Apóstolo”.
O DISPA já era grande e conhecido em toda Diocese de Sorocaba (ainda não éramos uma Arquidiocese).
Em janeiro de 1981 com muito orgulho, fomos elevados a Paróquia de São Paulo Apóstolo, inaugurando o som doado e montado pelo
DISPA. Nesta Santa Missa acontecia
também a inauguração da nave da
igreja, ainda muito rústica, sem piso,
pintura e forro. Mas o som estava lá e
ficou por muitos anos.
Neste ano de 1981, com o
DISPA na maior empolgação, participamos do Torneio Bíblico, ficando
em terceiro lugar e do Festival de
Música Sacra realizado no Sorocaba
Clube, ficando em quarto lugar com
uma música que até hoje cantamos
no momento do Glória. Tudo era
muito lindo e maravilhoso. Tínhamos
um grupo de jovens músicos e compositores que deixaram um legado
muito grande, não somente no DISPA, mas em toda Sorocaba e também
em outros festivais interestaduais.
Este grupo chamava-se Nossa Senhora dos Anjos, ele compôs músicas sacras maravilhosas cantadas até
hoje.
E o Dispa cantava e encantava nas missas do domingo à noite!
Também tínhamos um time
de futsal masculino que era imbatível e aterrorizava os times das outras
com comunidades jovens.
Os anos foram passando e
muitos desses estes jovens saíram da
cidade para estudar, e entre 1983 e
1984 o DISPA teve uma ‘Adormecimento Espiritual’, se podemos chamar assim, retornando suas atividades em 1988.
Continua na próxima edição do
Jornal Entre Nós! Não percam essa
outra parte da nossa história!

m 40 anos...
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Liturgia

Missa parte por parte (12)
Oferta agradável a Deus

Q

uando oferecemos um
presente, devemos fazer duas
coisas; ver se o presente é agradável à pessoa que vai receber,
e dar este presente com amor
e alegria. De fato é assim que
procuramos fazer. Antes de dar
uma camisa a alguém, procuramos saber que número aquela
pessoa veste e de que cor ela
gosta.
Santa Terezinha dizia
que queria não só obedecer
aos Mandamentos, mas fazer o
“capricho” de Deus até nas pequenas coisas. E, quanto aquilo que
agrada a Deus, podemos adiantar
uma coisa: ELE NÃO ACEITA SACRIFÍCIOS DE QUEM NÃO SABE AMAR. Jesus disse: “Quero misericórdia e não
sacrifício” (Mt 12,7).
Incensação e purificação das mãos
Quando a missa é solene e
festiva, costuma-se fazer a incensação do altar, do Presidente da Celebração e da Assembleia. O incenso
tem um simbolismo: significa que
aquele sacrifício deve subir a Deus,
como fumaça. Não tem nada de magia, de coisa de macumba, de relação
com os espíritos maus. Não é uma
“defumação”.
Antigamente a comunidade
levava para o altar ofertas com alimentos e outros objetos que poderiam vir a sujar as mãos do Presidente. Por isso, ele lavava as mãos. Hoje,
além da purificação das mãos, tem
também o sentido de purificação espiritual do ministro de Deus. Por isso,
ao lavar as mãos, o presidente ora
em voz baixa: “LAVAI-ME, SENHOR,
DAS MINHAS FALTAS E PURIFICAI-ME DO MEU PECADO”. Essa oração
é tirada do SL 50, 4. Lembra Davi pedindo perdão de seu pecado.
O sacerdote não está junto
ao altar como alguém que intercede
por um povo passivo. Não. A oração
deve partir também da comunidade,
que se constitui numa “Assembleia
celebrativa”. Por isso, o Presidente
se volta para o povo e pede: “Orai,
irmãos e irmãs, para que nosso sacri-

fício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso!”
Oração sobre as ofertas
Esta oração chamada “Sobre as Ofertas” tinha, antigamente,
o nome de “Secreta”, porque era
rezada em voz baixa pelo celebrante. Pode-se também dizer “Oração
sobre os dons”. A finalidade desta
oração é colocar nas mãos de Deus
os dons que trouxemos para o santo
Sacrifício, como vimos já nas orações
anteriores. É um modo de insistir na
mesma coisa diante de Deus, bem
ao gosto do Evangelho, como ensina Jesus na parábola do homem que
foi pedir ao amigo um pão, altas horas da noite. Este estava dormindo,
mas o homem bateu até que ele veio
atender (Lc 11, 5-8). Ou como esta na
parábola do juiz e da viúva, o qual
a atendeu devido a sua insistência
(Lc18, 1-8).
Com a Oração sobre as Ofertas termina a parte do Ofertório. Inicia-se agora a ORAÇÃO EUCARÍSTICA OU ANÁFORA, que começa com
o Prefácio. Estamos entrando no “coração” da Celebração, que é o Mistério da presença real de Jesus no pão
e no vinho consagrado. Para isso é
que fizemos toda essa purificação da
vida. TODO RESPEITO AINDA É POUCO PARA ENTRAMOS NO “SANTO
DOS SANTOS” DA CELEBRAÇÃO.
Pablo H. Macedo

O

Campanha da Fraternidade 2019

tempo quaresmal é que prepara toda a Igreja para a celebração
dos mistérios pascais. Celebrar a Páscoa é caminhar com Jesus e a comunidade Jerusalém. Nesse sentido, a
Campanha da Fraternidade é um instrumento que serve a toda comunidade como apoio e motivação para a
conversão social.
O tema escolhido deste ano,
“Fraternidade e políticas públicas”,
tem o objetivo de estimular a participação em políticas públicas, à luz da
Palavra de Deus e da Doutrina Social
da Igreja, para fortalecer a cidadania e
o bem comum, sinais de fraternidade.
Trata-se de tempo propício
para refletirmos sobre essa temática,
pois, nos últimos anos, tem se verificado no Brasil uma complexa realidade
na convivência entre os três poderes,
e estamos inaugurando novo período
em nosso país com o novo executivo,
eleito em outubro passado juntamente com o legislativo.
A participação da população não se encerra com o voto. Pelo
contrário, ali se inicia o compromisso
de acompanhar os eleitos para que
garantam à população seus direitos
elementares, façam bom uso do dinheiro público e em tudo zelem pelo
bem comum, que pressupõe sempre
justiça, transparência e equidade. As
políticas públicas representam soluções específicas para necessidades e
problemas da sociedade. São ações
do Estado, que busca garantir a segurança e a ordem por meio da garantia
dos direitos, e expressam, em geral, os
principais resultados oriundos da presença do Estado na economia e na sociedade brasileira (CNBB, 2018, n. 15).
O lema bíblico escolhido para
iluminar a CF-2019 foi extraído do livro do profeta Isaías: “Serás libertado
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A
Sagrada Escritura utiliza, no Antigo
Testamento, a palavra, mishpat (direi-

to), para designar a ordem justa da sociedade, em sentido objetivo. Uma vez
que nem sempre essa ordem é respeitada na vida real, a referida palavra
vem invariavelmente acompanhada de
outra, sedáqâ (justiça), designativa da
obrigação moral do direito em sentido
subjetivo, interno, que torna possível
vivê-lo a fundo (SICRE, 1990, p. 600).
Assim, a “justiça” obriga moralmente
a pessoa a se preocupar com os mais
pobres do povo, representados pela
tríade: viúva, órfão e estrangeiro, para
que haja o direito na sociedade (CNBB,
2018, n. 127).
A Palavra de Deus é luz para
todos os que se empenham na participação e na construção das políticas
públicas. Deus se compadece do seu
povo sofrido e não deixa de se envolver, de fazer aliança. Mesmo quando
o povo se afasta, Deus encontra novos modos de se achegar e renovar a
sua aliança. O papa Bento XVI, em seu
ensinamento social, ao falar da participação conjunta dos seres humanos,
afirma a necessidade do princípio da
gratuidade como expressão da fraternidade e atesta que esta sempre
nasce da relação com Deus. O papa
Francisco, ao falar da dimensão social
da evangelização, insiste no diálogo
como caminho concreto para alcançar
o bem comum.
O Texto-base da CF-2019
apresenta pistas de ações muito concretas para estimular a participação de
toda a Igreja e da sociedade na elaboração das políticas públicas. Atualmente, a política mais importante é a
que prepara as tarefas dos governos
futuros, ajeitando o terreno, abrindo o
espaço em que as entidades políticas,
as instituições antigas ou novas poderão organizar o novo modelo de sociedade que satisfaça as expectativas
dos cidadãos.
(fonte: www.vidapastoral.com.br)
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Pastoral Social

Dicas para uma boa alimentação
- Consuma alimentos integrais. Eles
contém vários nutrientes
que estão na película do
grão. São excelentes para
manter os níveis de glicemia (açúcar no sangue),
têm fibras que servirão
de alimento para as bactérias benéficas do intestino, ajudam no controle
do colesterol e na saciedade.
Ingira
verduras, legumes e frutas. Eles são ótimas
fontes de fibras, vitaminas e minerais.
Contém também fitoquímicos (polifenóis, carotenóides, flavonóides, dentre
outros) os quais são excelentes antioxidades (protetores das nossas células).
- Evite alimentos refinados: os
alimentos considerados brancos (pão,
açúcar, trigo, arroz), além de não conter mais a sua película - onde estava
a maioria dos nutrientes - também

passam por um processo químico
chamado de branqueamento. Neste
processo, diversas substâncias químicas são adicionadas, com potencial
efeito negativo para nosso organismo.
Os alimentos refinados não alimentam
nossas bactérias "boas". Assim, poderá favorecer o crescimento das bactérias patogênicas (ruins) e desequilibrar
nossa flora intestinal.
Dra. Gerusa H. Zorman Muraro
CRN 3 10293 - Nutricionista

A

Resumo - Mês de Fevereiro

pastoral Social atendeu as entidades Aliança da Misericórdia, ANG,
ARCA, NAEP: (Casa do adolescente,
CAT – Casa de acolhimento transitório, CAPS - AD e Casa de Passagem),
Residência Terapêutica I e Residência
Terapêutica Mista .
Não podemos nos esquecer
de que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso.
Abaixo, a lista dos alimentos e
produtos doados no mês de Fevereiro.
Alimentos
Achocolatado -01un./ Açúcar - 95 kg/
Arroz -117 kg/ Bala- 02 pcts/Bolachas
-29 pcts/ Café – 35 kg /Ervilha- 4 l/
Farinha de trigo –38 kg./ Farinha de
milho -07 kg /Farinha de mandioca –
04pct/ Feijão - 93 kg/ Fubá -17 pcts/
Goiabada – 4 pcts/Granulado -1 pct/
Leite –31 l /Macarrão -56 pcts/Milho
verde -07 l/Molho de tomate -65 un./
Óleo - 38l./Sal-37 kg./Tempero -08
pct.

Diversos
Banheira para Bebê– 01 un./Bolsa – 09
un./Cinto 04 un./Cobertor – 03 un./
Filmadora – 01 un./Lençol- 01pç/Mini
processador – 01un./ Roupas–519 peças/ Sapatos-19 pares/Tira Leite – 01
un.
Higiene
Absorvente – 01 pct/ Fralda geriátrica
-08pcts grande/Lenço umedecido – 01
balde/ Papel higiênico -48 rolos/ Pasta de dente - 27 un./Pomada geriátrica
-01 un/Pomada Assadura – 01 un./ Sabonete - 33 un.
Material Escolar
Borracha – 01 un./Caderno –02un./Caneta – 04 un/Lápis – 02 un./Sulfite - 04
pct.
*Estamos precisando de alimentos, leite, produtos de higiene e produtos de
limpeza*.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

A Pastoral Social agradece a todos que
colaboraram com a doação de Material
Escolar, que foram destinados para as
entidades assistidas.

Material escolar arrecadado durante o mês de fevereiro
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Sete anos de posse de Pe. Paulo

H

á sete anos, numa manhã de
domingo ensolarado, adentrava pela
portas da São Paulo Apóstolo nosso
novo pároco. Trazia em seu rosto um
ar de interrogação e questionamentos, por consequência de sua transferência e por ser a nova comunidade um local novo, no qual pouco
conhecia. Era Padre Paulo. Advindo
de Votorantim, com sua tônica voltada à música, à psicologia e aos trabalhos sociais, cativou em pouco tempo
os verdadeiros participantes de nossa
paróquia.
Não demorou para que os
seus paroquianos entendessem sua
mensagem de vida. E aos poucos, a
comunidade foi sendo conduzida por
esse novo pastor.
E foram muitas lutas até aqui.
Bons momentos, outros nem tanto...
mas aonde não temos problemas?? A
arte de viver nos traz como presente

a alegria, a felicidade e a paz, sendo acompanhadas porém dos duros
momentos, de algumas tristes e problemas que nem sempre esperamos.
Como nos diz nosso pastor, a arte de
viver consiste em sabermos superá-los!!
E nesse mês celebramos seu
aniversário de posse!! Continue sendo nosso presente!... O futuro é plantado a cada dia, com as mãos dos que
acreditam num mundo melhor.
O DISPA e toda Paróquia te
parabenizam: Parabéns Padre Paulo!
Que o Pai continue o abençoando.
Que o Senhor Jesus continue o conduzindo. Que o Espírito Santo continue o inspirando, E que Maria, Mãe
de todos nós, seja a sua protetora
para sempre!!!
Alexandre Rodacki
Dispa

No primeiro final de semana de março, a paróquia
realizou homenagem ao
Pe. Paulo pelos 7 anos
em nossa paróquia.

A

Quarta-feira de Cinzas

Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja; dia que
marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Para
os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos
pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra
voltaremos (cf. Gn 3, 19), para que nosso corpo seja refeito por Deus de maneira
gloriosa, para não mais perecer.

