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V DOMINGO DEPOIS DA PÁSCOA  

17 . V . 2020 

In nomine Patris...   
Ave Maria... 
 

“Cantate Domino, alleluia:  
cantate Domino et benedícite nomen eius!”  

“Cantai ao Senhor, aleluia: cantai e bendizei o seu nome!” 
(Sl 95, 2) 

 

Caros Filhos, 

 

Ainda estamos no tempo pascal e somos convidados a viver a alegria 

do ressuscitado, aquele que venceu a morte e nos doou vida nova, vida em 

abundância. O introito da missa de hoje nos convida a esta realidade: “Entoai 

um cântico novo de alegria, que se faça ouvir e ressoe até os confins da 

Terra”. Ao mesmo tempo, não podemos deixar que a alegria do ressuscitado 

nos impeça de elevar nossas preces e súplicas ao nosso Deus. 

Estamos num momento de muitos nomes, cada um enxerga por seu 

prisma. Entretanto não podemos deixar de ser unívocos num mesmo 
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objetivo: a prática da oração. Estamos imersos num marasmo paralisante, 

num arrefecimento espiritual. 

É castigante não dispor da Eucaristia, da confissão, das igrejas abertas 

para a visita ao Santíssimo, dos momentos de oração partilhados entre amigos 

fiéis num mesmo propósito. São Tiago, na epístola que ouvimos, exorta-nos: 

“Ponde em prática a Palavra de Deus, e não vos contenteis só com ouvi-la, 

iludindo-vos a vós mesmos”. Caso contrário, nossa prática religiosa seria vã. 

Verdadeiros católicos não podem jamais deixar de lado o que a Santa Madre 

Igreja nos ensina. A começar pelas prescrições divinas apresentadas no 

decálogo. Não nos esqueçamos de que uma vida baseada na prática das 

virtudes é um crescimento cotidiano, burilado e lapidado a cada vitória do 

bem sobre o mal. O cristão, que se debruça sobre a Lei, pela qual norteia a 

vida, encontra, em suas obras, a felicidade. 

A palavra de Deus torna-se inútil se não gera em nós um verdadeiro e 

íntegro exame de consciência com firme intenção de corrigir a nossa própria 

conduta. Somos convocados por Deus a viver coerentemente àquilo que Ele 

nos mostra em Sua palavra. 

Nosso Senhor Jesus Cristo, verbo encarnado do Pai, é o nosso 

intercessor nos céus e nos ensina a pedir em Seu nome, somente assim, Ele 

nos dará o que tanto suplicamos. Entretanto, devemos entender que ‘pedir em 

Seu nome’ significa apelar para o poder de Cristo ressuscitado, crendo que Ele 

é onipotente e misericordioso, porque é verdadeiro Deus. Significa também 

pedir aquilo que convém à nossa salvação, porque Jesus Cristo é o Salvador. 

Quando Nosso Senhor diz: “O que pedirdes...” significa pedir o que é bom ao 

pedinte; pois, aquilo que não é concedido, é porque não convém à nossa 
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salvação. Desta forma, Ele Se mostra igualmente nosso Salvador, quando nos 

nega ou quando nos concede o que Lhe pedimos. 

 Então nos vem à baila o exame de consciência: O que preciso e devo 

pedir a Deus Nosso Senhor, sabendo que isto me aproximará da minha 

salvação? O que preciso ter em mente diante das minhas necessidades 

espirituais? O que preciso da parte de Deus para que minha natureza não me 

impeça de caminhar à vida em abundância? Devemos rever nossas ações a 

cada dia.  

Peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe querida, que nos ajude a dizer 

‘sim’ à vontade de Deus em nossa caminhada. 

 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 

 


