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ORAÇÃO
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia!
Imolado por nós, aleluia, aleluia!
É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia!
Evangelho de são João 20, 11-18
Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto
chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. 12 Ela enxergou dois anjos,
vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à
cabeceira e outro aos pés. 13 Os anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?”
Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram”. 14 Dizendo
isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que
era Jesus. 15 Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? Quem procuras?”
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: “Senhor, se foste tu que o levaste,
dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo”. 16 Então, Jesus falou: “Maria!” Ela
voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabûni!” (que quer dizer: Mestre). 17 Jesus
disse: “Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer
aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso
Deus”. 18 Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor”, e
contou o que ele lhe tinha dito.
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TEXTO DE ESTUDO (Trechos da exortação apostólica Evangelii
Gaudium, do papa Francisco)
Na crise do Compromisso Comunitário [Capítulo II]
O processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito
privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a transcendência,
produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido
do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo; e tudo
isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão
vulnerável às mudanças da adolescência e juventude. Nesta perspectiva, a
Igreja é sentida como se estivesse promovendo um convencionalismo
particular e interferisse com a liberdade individual». Vivemos numa sociedade
da informação que nos satura indiscriminadamente de dados, todos postos ao
mesmo nível, e acaba por nos conduzir a uma tremenda superficialidade, no

momento de enquadrar as questões morais. Por conseguinte, torna-se
necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um
caminho de amadurecimento nos valores. [n.º 64]
Apesar de toda a corrente secularista que invade a sociedade, em
muitos países – mesmo onde o Cristianismo está em minoria – a Igreja
Católica é uma instituição credível perante a opinião pública, fiável no que diz
respeito ao âmbito da solidariedade e preocupação pelos mais indigentes. Em
repetidas ocasiões, ela serviu de medianeira na solução de problemas que
afetam a paz, a concórdia, o meio ambiente, a defesa da vida, os direitos
humanos e civis, etc. [n.º 65]
O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida
que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e
distorce os vínculos familiares. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que
a relação com o nosso Pai exige e incentiva uma comunhão que cura, promove
e fortalece os vínculos interpessoais. Enquanto no mundo, especialmente em
alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós,
cristãos, insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de
construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos «a carregar as cargas
uns dos outros» (Gl 6,2). Além disso, vemos hoje surgir muitas formas de
agregação para a defesa de direitos e a consecução de nobres objetivos. Deste
modo se manifesta uma sede de participação de numerosos cidadãos, que
querem ser construtores do desenvolvimento social e cultural. [n.º 67]
Torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos modos de
se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os
valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas
histórias e paradigmas, alcançar com a Palavra de Jesus os núcleos mais
profundos da alma das cidades. Não se deve esquecer que a cidade é um
âmbito multicultural. Nas grandes cidades, pode observar-se uma trama em
que grupos de pessoas compartilham as mesmas formas de sonhar a vida e
ilusões semelhantes, constituindo-se em novos setores humanos, em
territórios culturais, em cidades invisíveis. Na realidade, convivem variadas
formas culturais, mas exercem muitas vezes práticas de segregação e
violência. A Igreja é chamada a ser servidora de um diálogo difícil. Enquanto
há citadinos que conseguem os meios adequados para o desenvolvimento da
vida pessoal e familiar, muitíssimos são também os «não-citadinos», os «meiocitadinos» ou os «resíduos urbanos». A cidade dá origem a uma espécie de
ambivalência permanente, porque, ao mesmo tempo que oferece aos seus
habitantes infinitas possibilidades, interpõe também numerosas dificuldades
ao pleno desenvolvimento da vida de muitos. Esta contradição provoca
sofrimentos lancinantes. Em muitas partes do mundo, as cidades são cenário
de protestos em massa, onde milhares de habitantes reclamam liberdade,
participação, justiça e várias reivindicações que, se não forem adequadamente
interpretadas, nem pela força poderão ser silenciadas. [n.º 74]

PARA CONVERSAR
1. A Igreja, hoje, com tantos desafios na sociedade, influenciada pelos
valores midiáticos, consegue defender a dignidade da vida familiar e
pessoal?
2. Como comunicadores católicos, estamos evangelizando de modo a
levar as pessoas a um encontro profundo com Deus através da ajuda
mútua aos mais necessitados e na construção de uma sociedade mais
fraterna e justa?

