HONRA E GLÓRIA AOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA

CATEQUESE DAS CASINHAS DE ORAÇÃO
Semana de 6 a 12 de novembro de 2016. 32º domingo do Tempo Comum
Cristão, reconhece tua dignidade!
1.-A Palavra de Deus:
1ª Leitura: 2Macabeus 7,1-2. 9-14: O Rei do universo nos ressuscitará para uma vida
eterna.
Salmo: Salmo responsorial 16: Ao despertar me saciará vossa presença e verei a vossa
face.
2ª Leitura: 2Tesalonicenses 2,16-3,5: Nosso Senhor anime os vossos corações e vos
confirme em toda boa ação e palavra!
Evangelho: Lucas 20,27-38: Não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 20,27-38)
+++ Glória a Vós, Senhor
Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe
perguntaram: “Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este
morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu
irmão.
Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo
e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete: todos morreram sem deixar filhos.
Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os
sete estiveram casados com ela”.
Jesus respondeu aos saduceus: “Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os
que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem
eles se casam nem elas se dão em casamento; e já não poderão morrer, pois serão iguais
aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam,
Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de ‘o Deus de
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos,
pois todos vivem para ele”.
Palavra da Salvação / Glória a Vós, Senhor.
2.-Referências para melhor compreensão do Evangelho:
Vamos nos aproximando ao final deste Ano Litúrgico e, com o Advento que se avizinha,
iniciaremos um novo ano. Outra vez é oportuno começar a fazer um bom “balanço
espiritual” para ver como andamos neste ciclo que termina e assim podermos nos fazer
novas metas de conversão para o ciclo que logo começa.
Muito oportunamente, como sempre, a Liturgia dominical desta semana 1 nos convida a
refletir sobre a morte que, como bem se diz, “é a única certeza que temos desde que
1A Liturgia no Brasil foi diferente porque comemoramos a Solenidade de Todos os Santos.
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nascemos”, mas é também o mistério mais insondável de nossa existência: parecemos
nunca estar suficientemente preparados para enfrentá-la..
Parece contraditório, mas é assim: a morte é a única certeza que temos ao nascer e ao
mesmo tempo continua sendo o maior enigma… Por outro lado, temos toda nossa vida
para nos prepararmos para esse acontecimento, porém quase nunca chegamos a ele
prontos, bem dispostos e com os deveres cumpridos “a tempo”…
Ambos paradoxos se devem a um só motivo: a maioria das pessoas nunca quer pensar
na morte, e muito menos na própria! Por isso não queremos saber mais sobre ela, nem
nos preparamos devidamente para a receber quando chega.
No entanto, como é importante ter sempre em perspectiva esse fato!… Como é valioso
recordar que, mais cedo ou mais tarde – a não ser que decidamos nos fazer cremar –
seremos fertilizante e pasto para os vermes!
E como é reconfortante, desde essa perspectiva, crer na existência e na imortalidade da
alma, em que esta tem um destino eterno e não acabará no túmulo.
Mas que elementar é também (pensando com lógica e frieza) ter consciência de que esse
destino terno não pode ser também “universal e idêntico” para todos e cada um dos seres
humanos; por um simples princípio de Justiça: por isso é que tem que haver um Céu, um
inferno e um purgatório.
Diz a “psicologia da vida” (a que não se estuda nas Universidades, mas a que se aprende
nas ruas) que o principal indicador da maturidade consiste em ter “consciência” clara de
que “cada ato tem uma consequência” ; saber que: às boas ações, correspondem bons
resultados (chamados prêmios), e que às más ações sucedem, infalivelmente, as
consequências não desejadas, não buscadas, não esperadas, desagradáveis; isto é, os
“castigos”… Ser maduro é, pois, saber agir conforme esta realidade, este princípio geral
da justiça… Mas como nos custa!
Acontece que, habitualmente, desde que o homem sente que “chegou à maioridade”,
pensa que já não se lhe aplicam castigos… mais ainda: hoje em dia, desde o início da
adolescência, os pequenos já se sentem grandinhos para receber até simples
orientações… Por isso também cresce o ateísmo.
Talvez pareça estranho, mas a isso se deve a maioria das desgraças que a humanidade
tem que suportar, especialmente neste nosso tempo: acidentes trágicos, aparentemente
inexplicáveis; misérias e fomes coletivas (enquanto que uns poucos desperdiçam ao
máximo); catástrofes naturais que aumentam; crimes horríveis, sequestros e estupros;
insegurança e desconsolo; prisões e doenças infectocontagiosas; e uma longa lista, que
às vezes podem nos levar a cambalear na fé, quando não a temos bem apoiada.
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A grande maioria destes males existe porque as pessoas querem fazer impunemente o
que lhes dê vontade; deve-se a que com frequência se pensa que, sabendo burlar
corretamente a justiça, pode-se evitar as consequências não desejadas – as sanções –
para as más condutas, e desse modo muitos obtêm temporariamente maiores triunfos e
“vantagens pessoais”, maiores prazeres ou benefícios, com atos duvidosos ou
diretamente reprováveis, mas supostamente “perfeita e magistralmente encobertos”.
E isto é sério! Não porque vamos pensar, de maneira infantil, que todo o mal vem como
castigo de Deus por sermos maus… Os acidentes acontecem por imprudências; as
catástrofes naturais, pela degradação cada vez maior do meio ambiente, outra vez, por
nossa irresponsabilidade com o planeta; a delinquência, é produto do anseio de
enriquecimento fácil e rápido… Nós, como humanidade, buscamos a desgraça para nós
mesmos, por irracionalidade.
Nessa lógica, chega-se até a considerar que o castigo não é para o mau, mas para o
menos esperto, para o bobo, para “quem não sabe fazer as coisas”, para quem se deixa
pegar no erro, por não ter suficiente habilidade para encobri-lo.
Isto se deve a que uma moral dupla e permissiva invadiu a maior parte das esferas da
atuação humana; mas, afinal de contas, ao terminar este caminho, todos nos
encontraremos face a face com Deus, e ali não poderemos ocultar, nem simular, nem
pretender nada. Nesse momento, ao contemplar o Divino Rosto de Cristo, decidiremos
com inexplicável honestidade nosso destino eterno.
A partir desse instante, todas as coisas serão diferentes, e extremamente belas para
quem se salva, de um modo que não conseguimos sequer imaginar. Como diz São Paulo,
citando a Escritura: “Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o
coração humano imaginou (Is 64,4), tais são os bens que Deus tem preparado para
aqueles que o amam.” (ICor 2,9).
É a esperança nessa indescritível vida eterna que deve nos animar a realizar todo esforço
e sacrifício possível, enquanto nos restar saúde e tempo nesta terra, para alcançar a
glória da ressurreição com Jesus, quando chegar o momento misterioso de nossa morte.
Que tipo de relação teremos com nossos entes queridos no além, não deve ser uma
questão que nos preocupe agora, pois ainda que um anjo no-lo revelasse hoje,
duvidaríamos até que chegue o momento de comprová-lo. O que deve nos ocupar, e
muito, é rezar pelos que já partiram, e velar sobre nossos atos, procurando levar uma vida
irretocável agora, semeando todo o bem e oferecendo todo o amor que nos seja possível
aos que estão vivos, pois não sabemos quando caberá a cada um partir.
E se já é tarde para demonstrar a eles em vida, porque já partiram, esforcemo-nos em
ganhar para eles a indulgência, mas não somente com formalidades e atos piedosos de
fachada; esforcemo-nos por ser verdadeiramente dignos netos, filhos, esposos, irmãos ou
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pais do que já partiram, para sermos pessoas melhores; ofereçamos sacrifícios que, ao
fazer outros felizes, ao não clamar a Justiça do Céu, levem, pela Misericórdia de Deus, a
felicidade eterna aos que já se foram.
Os cânones do Catecismo que seguem depois das perguntas esclarecerão melhor o que
a Igreja nos ensina a respeito da morte: prestemos, pois, a devida atenção.
3.-Perguntas para orientar a reflexão: (Ler pausadamente cada item e deixar um
instante de silêncio depois de cada pergunta, para permitir a reflexão dos irmãos)
a) Faço realmente tudo o que posso para a salvação de minha alma, de minha família,
das pessoas que conheço?
b) Falo com frequência com meus entes queridos, sobre a efemeridade deste vida e da
importância de ganhar um espaço no lugar de felicidade para toda a eternidade?
c) Rezo com frequência por todos os meus entes queridos que já se adiantaram no
caminho de retorno ao Pai? Procuro ajudar sua salvação por meio de meus atos?
d) Se hoje chegasse minha hora, onde penso que iria parar a minha alma? O que mais
posso “começar a fazer” (ou o que tenho que deixar de fazer) desde já, para ter a
felicidade de poder passar o resto da eternidade junto a Deus?
e) Com frequência faziam perguntas mal intencionadas para Jesus… Em minhas
conversas, digo abertamente o que quero dizer, ou faço voltas, artimanhas, confusões e
armadilhas?
4.-Comentários dos irmãos: Depois de um momento de silêncio, será concedida a
palavra aos participantes da Casinha de Oração para que deem suas opiniões. Como
sempre, procure-se a participação de todos.
5.-Concordâncias do Evangelho com o Catecismo da Igreja Católica. Cânones 988991, 992-1004, 1005-1014
LER TODOS OS PARÁGRAFOS DO CATECISMO CITADOS A SEGUIR (Buscar uma
forma de tornar a leitura mais agradável, pois o Mistério da morte é algo que precisamos
buscar compreender, para saber viver e saber morrer, como quer nos ensinar a Santa
Madre Igreja).
988 O Credo cristão – profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em
sua ação criadora, salvadora e santificadora – culmina na proclamação da ressurreição
dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna.
990 O termo “carne” designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A
“ressurreição da carne” significa que após a morte não haverá somente a vida da alma
imortal, mas que mesmo os nossos “corpos mortais” (Rm 8,11) readquirirão vida.
991 Crer na ressurreição dos mortos foi, desde os inícios, um elemento essencial da fé
cristã. “Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; ilíam credentes, sumus – A confiança
dos cristãos é a ressurreição dos mortos; crendo nela, somos cristãos” (dizia Tertuliano):
Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há
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ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou,
vazia é a nossa pregação é vazia é também a vossa fé. Mas não! Cristo ressuscitou dos
mortos, primícias dos que adormeceram (1Cor 15,12-14-.20).
992 A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A
esperança na ressurreição c corporal dos mortos foi-se impondo corno uma conseqüência
intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. O criador do céu e
da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua
descendência. E nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na reação. Nas
provações, os mártires Macabeus confessam:
‘O Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por
suas leis’ (2Mc 7,9). ‘É desejável passar para a outra vida pelas mãos dos homens,
tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por Ele’ (2Mc
7,14).
993 Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição.
Jesus a ensina com firmeza. Aos saduceus que a negam, ele responde: “Não é por isto
que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus?” (Mc 12,24). A fé
na ressurreição baseia-se na fé em Deus, que “não é um Deus dos mortos, mas dos
vivos” (Mc 12, 27).
994 Mais ainda: Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa: "Eu sou a
ressurreição e a vida" (Jo 11,25). É Jesus mesmo quem, no último dia, há de ressuscitar
os que nele tiveram crido e que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue. Desde já,
Ele fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando
com isso sua própria ressurreição, que no entanto será de outra ordem. Deste
acontecimento único Ele fala como do “sinal de Jonas” (cf Mt 12,39), do sinal do templo
(cf Jo 2,19-22): anuncia sua ressurreição, que ocorrerá no terceiro dia depois de ser
entregue à morte. (cf Mc 10,34)
995 Ser testemunha de Cristo é ser “testemunha de sua ressurreição” (At 1,22), “ter
comido e bebido com Ele após sua ressurreição dentre os mortos” (At 10,41). A
esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo
ressuscitado. Ressuscitaremos como Ele, com Ele, por Ele.
996 Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições.
“Em nenhum ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da
ressurreição da carne” (Santo Agostinho). Aceita-se muito comumente que depois da
morte a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas como crer que este
corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna?
997 Que é “ressuscitar”? Na morte, que é separação da alma e do corpo, o corpo do
homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à
espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência,
restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas,
pela virtude da Ressurreição de Jesus.
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998 Quem ressuscitará? Todos os homens que morreram: “Os que tiverem feito o bem
(sairão) para uma ressurreição de vida; os que tiverem praticado o mal, para uma
ressurreição de julgamento” (Jo 5,29).
999 De que maneira? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo: “Vede as minhas mãos e
os meus pés: sou eu!” (Lc 24,39). Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma
forma, nele “ressuscitarão com seu próprio corpo, que têm agora”; porém, este corpo será
“transfigurado em corpo de glória”, em “corpo espiritual” (1Cor 15, 44):
Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam?
Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que
semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de
trigo ou de qualquer outra espécie (...) Semeado corruptível, o corpo ressuscita
incorruptível (...) os mortos ressurgirão incorruptíveis. (...) Com efeito, é necessário
que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a
imortalidade (1Cor 15,35-37.42.52-53).

1000 Este “como” ultrapassa nossa imaginação e nosso entendimento, sendo acessível
só na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da
transfiguração de nosso corpo por Cristo:
Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus,
não é mais pão comum, mas Eucaristia, Constituída por duas realidades, uma
terrestre e a outra celeste, da mesma forma os nossos corpos que participam da
Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição.
(explicava São Irineu de Lion).
1001 Quando? Definitivamente “no último dia” (Jo 6,39-40.44-54); “no fim do mundo”.
Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à Parusia de Cristo:
Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina,
descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro (1Ts 4,16).
1002 Se é verdade que Cristo nos ressuscitará “no último dia”, também que, de certo
modo, já ressuscitamos com Cristo. Pois, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é, já
agora na terra, uma participação na morte e na ressurreição de Cristo:
Fostes sepultados com Ele no Batismo, também com Ele ressuscitastes, pela fé no
poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. (...) Se, pois, ressuscitastes com
Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus (Cl
2,12;3,1).
1003 Unidos a Cristo pelo Batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de
Cristo ressuscitado, mas esta vida permanece “escondida com Cristo em Deus” (Cl 3,3).
“Com ele nos ressuscitou e fez-nos sentar nos céus, em Cristo Jesus” (Ef 2,6). Nutridos
com seu Corpo na Eucaristia, já pertencemos ao Corpo de Cristo. Quando
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ressuscitarmos, no último dia, nós também seremos “manifestados com Ele cheios de
glória” (Cl 3,3).
1004 Enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da
dignidade de ser “de Cristo”; daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas
também para com o de outrem, particularmente quando este sofre:
O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o
Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que vossos corpos
são membros de Cristo? (...) Não pertenceis a vós mesmos. (...) Glorificai, portanto,
a Deus em vosso corpo (1Cor 6,5.19-20).
1005 Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo, é preciso “deixar a mansão
deste corpo para ir morar junto do Senhor” (2 Cor 5,8). Nesta “partida” que é a morte, a
alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos
mortos
1006 “É diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto”.
Em certo sentido, a morte corporal é natural; mas para a fé ela é na realidade “salário do
pecado” (Rm 6,23). E, para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na
morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua Ressurreição.
1007 A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo
do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres
vivos da terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca
nossas vidas com um caráter de urgência: a lembrança de nossa mortalidade serve
também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida:
Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade (...) antes que o pó volte à terra
donde veio, e o sopro volte a Deus, que o concedeu (Ecl 12,1.7).
1015 “Caro salutis est cardo” (A carne é o eixo da salvação, dizia Tertuliano). Cremos em
Deus, que é o criador da carne; cremos no Verbo feito carne para redimir a carne; cremos
na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne.
1008 A morte é conseqüência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada
Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por
causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o
destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus criador e
entrou no mundo como conseqüência do pecado. “A morte corporal, à qual o homem teria
sido subtraído se não tivesse pecado”, é assim “o último inimigo” do homem a ser vencido
(1 Cor 15,26).
1009 A morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus sofreu também Ele a
morte, própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, assumiu-a
em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus
transformou a maldição da morte em bênção.

7

HONRA E GLÓRIA AOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA

CATEQUESE DAS CASINHAS DE ORAÇÃO
1010 Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. “Para mim, a vida é Cristo, e
morrer é lucro” (Fl 1,21). “Fiel é esta palavra: se com Ele morremos, com Ele viveremos”
(2Tm 1,11). A novidade essencial da morte cristã está nisto: pelo Batismo, o cristão já está
sacramentalmente “morto com Cristo”, para Viver de uma vida nova; e, se morrermos na
graça de Cristo, a morte física consuma este “morrer com Cristo” e completa, assim,
nossa incorporação a ele em seu ato redentor:
É bom para mim morrer em ("eis") Cristo Jesus, melhor do que reinar até as
extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós: é Ele que
quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. (...) Deixai-me
receber a pura luz; quando tiver chegado lá, serei homem. (Santo Inácio de
Antioquia)
1012 A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja:
Senhor, para os que crêem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E,
desfeito nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo imperecível (Missal
Romano, prefácio dos falecidos)
1013 A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de
misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto
divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado “o único curso de nossa
vida terrestre”, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. “Os homens devem morrer
uma só vez” (Hb 9,27). Não existe “reencarnação” depois da morte.
1014 A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte (“Livra-nos, Senhor, de
uma morte súbita e imprevista”: antiga ladainha de todos os santos, a pedir à Mãe de
Deus que interceda por nós “na hora de nossa morte” (oração da “Ave-Maria”) e a
entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte:
Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos deverias comportar-te
como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranqüila, não terias
muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não
estás preparado hoje, como o estarás amanhã? (Imitação de Cristo 1, 23)

6.- Refletindo com a Grande Cruzada
CM 48 Eu sou a Ressurreição e a vida, quem crê em Mim, ainda que morra, viverá. Assim
o disse e o confirmo agora e para sempre.
A Ressurreição que procede de Mim é propriamente Minha vida Divina, porque é a causa
de toda ressurreição. Assim, sou vossa Ressurreição porque sou a Vida, dou a Vida,
infundo o ser e renovo a todos os que creem em Mim.
Tantas ressurreições vossas são superiores à de Lázaro e Eu as torno realidade no maior
silêncio. A ele gritei, pelo povo presente, que saísse para fora do túmulo em que jazia já
por quatro dias. A vós chega Minha voz como a Lázaro, para tirá-los do pecado e de
vossas misérias cotidianas. Ah sim, não é fácil vos fazer ressuscitar porque não vos
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encontro bastante dispostos e não quereis ouvir Minha voz. Com frequência não
reconheceis Minha voz e credes em outras vozes interessadas que já não provêm de Meu
peito que arde de amor, mas de miseráveis criaturas rebeldes ou então de vós mesmos,
carregados com um sonho moral ou cobertos de vendas dos pés à cabeça.
7.-Virtude do mês: a Humildade (Catecismo da Igreja Católica: 2546, 2613, 2559, 2540,
1450)
Esta Semana veremos o parágrafo 2546, que diz o seguinte:
2546 “Bem-aventurados os pobres em espírito” (Mt 5,3). As bem-aventuranças revelam
uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos
pobres, a quem já pertence o Reino (Lc 6,20):
O Verbo chama “pobreza em espírito” à humildade voluntária de um espírito
humano e sua renúncia; o Apóstolo nos dá como exemplo a pobreza de Deus
quando diz: “Ele se fez pobre por nós” (2 Cor 8,9) (São Gregório de Nisa, beat, 1)
E sobre isso nos diz a Grande Cruzada:
CA 107 Exaltarei o humilde, e o conduzirei diretamente ao fim das suas fadigas, sem que
conheça as qualidades que acabará por adquirir no seu caminho para a completa luz.
O humilde Me agrada porque reproduz em si o Meu despojamento, o Meu aniquilamento;
agrada-Me o humilde porque é o espelho da verdade e Eu considero sua vida como uma
preciosa história na qual estão escritas coisas admiráveis e inspiradas. (…) A origem da
humildade está no amor. Quanto mais o amor aumenta, maior é a humildade na alma.
Portanto, fortalecei o vosso amor e recebereis tudo o que se relaciona à bela e santa
humildade.
8.-Propósitos Semanais:
Com o Evangelho: Oferecerei a Santa Missa por alguma pessoa conhecida que já tenha
partido. Procurarei ser mais transparente em meus diálogos. Através de minha conversão
profunda, ajudarei a salvação de meus entes queridos.
Com a virtude do mês: Meditarei na humildade de Jesus, para procurar imitá-lo do fundo
do meu coração.
9.-Comentários finais: Concede-se novamente a palavra para falar brevemente sobre os
textos lidos (do Catecismo ou da Grande Cruzada) ou a qualquer outro assunto de
interesse para a Casinha, para o Apostolado ou para a Igreja em geral.
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