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Por causa da Missão é claro 
que eu já sabia que a Semana Santa 
seria bem diferente. Além de estar 
em um lugar no qual os costumes são 
diferentes e as dificuldades materiais 
aparecem a todo momento, havia o 
ineditismo da situação.

Algo ficou claríssimo para mim: 
Cristo vive também em Roraima, no 
coração e na fé simples do povo! Vi-
ver e descobrir isso, ao vivo e a cores, 
foi uma das maiores emoções da mi-
nha já não curta vida!

Segunda-Feira (26/03)
Logo pela manhã fomos todos, 

menos a Dona Vera, para Boa Vista 
(RR) a fim de participar de um mini-
retiro penitencial. Estivemos reunidos 
na Prelazia (a Cúria daqui) com sa-
cerdotes, agentes pastorais e o bispo 
Dom Mário Antônio. O pregador foi 

Em São Luís do Anauá os jovens fizeram uma bela encenação no fim da celebração.

PROGRAMA
SEMEANDO A PALAVRA
6as feiras, das 13h30 às 15h

(horário de Brasília)!
Acompanhe ao vivo:

www.balizafm.com.br

um missionário norte-americano, Pa-
dre David.

Terça-Feira (27/03)
De madrugada acordei com 

uma crise alérgica na pele dos braços, 
basicamente por causa de um peixe 
que almocei no dia anterior. Quem 
mandou eu sair da dieta? Foi algo no 
tempero e o coloral, com certeza. Du-
rante o dia, mais retiro. E à noite par-
ticipamos da Missa dos Santos Óleos 
na Catedral Cristo Redentor.

Quarta-Feira (28/03)
Encaramos os 300 Km para 

voltar a Baliza (RR). À tarde os fiéis 
da Vila Moderna, localizada em São 
Luís (RR) vieram me buscar. Passei 
com eles a maior parte da Semana 
Santa, acolhido na cada do Sr. Moacir 
e da Dona Celi.

CRISTO VIVE EM RORAIMA!!!
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O POBRE TAMBÉM CELEBRA BEM E BONITO
Continuemos o relato sobre a 

Semana Santa:

Quinta-Feira (29/03)
Logo pela manhã o povo já sa-

bia que eu tinha chegado. A vila é pe-
quena, a notícia se espalha depressa. 
Assim, começou a chegar gente para 
arrumarmos a capela e cuidarmos 
dos detalhes para o Lava-Pés.

Foi uma beleza ver com que 
boa vontade a comunidade acolheu 
as sugestões litúrgicas que fiz e a 
sede de conhecimento sobre os nos-
sos ritos. Muitos ficavam surpresos e 
contentes ao descobrir o significado 
de alguns detalhes.

Na Comunidade Cristo Res-
suscitado, onde fiquei mais tempo, o 
povo não tinha quase nada. Mas com 
muito empenho foi atrás de tudo o 
que era necessário: gremial, suporte 
para o círio pascal, toalhas de am-
bão, pãezinhos para presentear os 
12 que teriam os pés banhados, etc. 
Fiz minha parte também: comprei 
cordamento novo para a guitarra do 

ministério de música, doces para dar 
às crianças no final de semana, etc. À 
noite tivemos a Celebração da Palavra e 
o Lava-Pés, sempre muito emocionante. 
A comunidade estava lotada e o povo 
voltou pra casa animado e feliz. E eu 
também, claro!

Sexta-Feira (30/03)
Foi o dia mais puxado. A alegria 

ainda incomodava. Emprestei um car-
ro na comunidade e viajei cerca de 100 
Km, durante uma hora e meia, para ce-
lebrar com o povo da Comunidade N. 
Sra. de Guadalupe, no bairro de Entre 
Rios. Poucas pessoas na igreja, às 15h. 
Um calorão tremendo fazia a alergia 
piorar. O rito foi simples, mas bem par-
ticipado. Os fiéis souberam respeitar o 
silêncio e a moderação que a data exige, 
com simplicidade. 

Sábado Santo (31/03)
Precariedade material não é des-

culpa para a falta de zelo. É o que eu 
penso e o povo da Vila Moderna tam-
bém. Em 40 anos de existência da Co-

munidade Cristo Ressuscitado, fui o 
primeiro a celebrar com eles a Vigília 
Pascal. Fizemos todos os ritos, sem 
tirar nem pôr, como manda a Sagrada 
Liturgia. Acendemos o Círio Pascal, 
cantamos o Pregão, ouvimos todas as 
9 leituras, com seus salmos. O povo 
não agüenta? Aqui ficou firme, aten-
to e feliz. Com o povo todo vestido 
de brando, empunhando suas velas, 
renovamos as promessas do Batismo, 
com intensidade na fé. Foram três ho-
ras de celebração e o povo aprovou. 
No final houve fogos de artifício e 
muitas fotos.

Domingo de Páscoa (31/03)
Padre Adeilson veio cedinho 

celebrar a Santa Missa, na qual eu 
o acolitei. Iniciamos uma campanha 
para comprar uma nova imagem de 
Cristo Ressuscitado. Após a celebra-
ção eucarística, um belo café da ma-
nhã. À noite ainda celebrei na Matriz 
de São Luís (RR), que estava cheia e 
com a presença de muitos jovens.

Inesquecível! Louvado seja! :D


