
     Neste momento tão difícil que o mundo inteiro está vivendo, mais uma vez estamos em
comunhão profunda com o Papa Francisco que defende e proclama a paz.
        Sabemos que não é suficiente desejar a paz, se esse desejo não se torna uma responsabilidade
na vida cotidiana; procurando construir ou apoiar experiências que assegurem a todos os povos a
educação, trabalho, caridade e justiça, como bem nos solicita a próxima Campanha da Fraternidade
2022: Fraternidade e Educação, “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31, 26).

      Mais uma vez queremos olhar com compaixão as pessoas que estão sofrendo por causa da
guerra, e no nosso amado Brasil por causa de numerosas injustiças e violências.
        Inseridos em Cristo pelo Batismo, não podemos ficar só olhando e esperando que tudo passe.           
Por isso nessa hora de dor e de incertezas, pela sorte dos nossos irmãos ucranianos, queremos
aderir com todo o nosso coração ao Dia de Oração e Jejum, a pedido do Papa para o próximo dia 2
de março (Quarta-feira de Cinzas), início da Quaresma no calendário litúrgico da Igreja.
      É um momento muito propício, pois o gesto das Cinzas nos revela a nossa inconsistência
quando nos afastamos de Deus, querendo construir a vida com os nossos próprios esforços.
       O Espírito Santo ilumine o nosso coração e o coração dos governantes a fim de que juntos
possamos participar de forma viva e criativa à construção do Reino de Deus.

        Nossa Senhora Rainha da Paz, proteja as pessoas mais expostas à violência da guerra e nos
conceda caminhar sempre com a esperança com a qual Ela, de pé aos pés da Cruz, confiava na
promessa de Deus, certa de que nada para Ele é impossível.

          Grato pelos numerosos testemunhos de fé, esperança e caridade, recebam a minha benção.

Em comunhão,

(Bispo da Diocese de Paulo Afonso)

Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo,

MENSAGEM DO BISPO DIOCESANO 
AO POVO DE DEUS PARA O INÍCIO 

DA QUARESMA
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