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Prot. Reg. V; fol. 214/04 

A TODOS OS MEMBROS DA ORDEM.  
______________________________ 

Objeto: Mensagem por ocasião da Quinta-feira santa. 
 

Caros Confrades,  

estamos na Semana santa, no coração do Mistério pascal que celebra a vida, morte e 
ressurreição do Senhor. A Páscoa torna mais manifesto o amor de Cristo, um amor sem 
medidas, que vai até o sacrifício de si: “tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os 
até o fim” (Jo 13,1) e também: “depõe o manto e […] coloca água numa bacia e começa a lavar 
os pés dos discípulos” (Jo 13,4-5). Tudo isso nós o revivemos, mais uma vez, na liturgia do 
Tríduo pascal, para sermos incentivados a traduzi-lo na vida diária, seja como pessoas 
consagradas que como ministros ordenados. 

Se, por enquanto, nos foi impossível participar fisicamente da Missa do Crisma, reunidos em 
presbitério ao redor dos bispos, renovando as promessas sacerdotais, não estamos impedidos 
de renová-las durante os ritos do Tríduo pascal em nossas celebrações na comunidade religiosa. 
Nossa vida diária testemunha, de fato, se vivemos com alegria a nossa vocação/doação religiosa 
e presbiteral a serviço da comunhão. Na Quinta-feira santa fazemos memória da Última ceia e 
da Instituição da eucaristia, que antecipa o dom total da vida de Jesus no Calvário, na Sexta-
feira santa, e celebramos a Instituição do sacerdócio. Eles existem um para o outro.  

A humanidade está sendo provada pela pandemia do novo coronavírus, que está provocando 
muitas mortes, obrigando todos a parar e ficar em casa. Até agora, graças a Deus, na nossa 
família religiosa, presente em várias partes do mundo, não se registraram casos de pessoas 
contagiadas pelo vírus, embora a situação da Itália seja grave e em evolução a do Brasil, das 
Filipinas, dos Camarões, do Vietnã e da Índia.  

Nossa verdadeira grandeza consiste em poder transformar em graça cada desgraça, porque esta 
é também a obra constante de Deus. Como pessoas sábias, neste momento de desorientação, 
somos convidados a colocar-nos à escuta da realidade, verdadeira mestra, para conseguir 
entender o chamado, assimilar suas lições e tirar as devidas conclusões. 

A pandemia fez surgir mecanismos de solidariedade em nível local e global, uma densa rede de 
ajuda recíproca, a globalização da caridade: pode-se pensar nos médicos, paramédicos, 
enfermeiros, auxiliares, voluntários e muitas outras pessoas anônimas que se sacrificam e que 
certamente não irão comparecer nas listas oficiais. Sabemos que quem morre com e como Cristo, 
isto é, doando a sua vida, não apenas ressurgirá com Ele, mas já vive uma vida de ressuscitado. 

Lembremo-nos na oração dos que já começam a sentir o peso das dificuldades econômicas que 
esta situação provoca como, por exemplo, de todos os trabalhadores autônomos e, sobretudos, 
dos mais pobres. Feliz Páscoa e votos de um alegre serviço ao Senhor, em espírito de 
humildade, nos irmãos e confrades. 
 

Roma, 7 de abril de 2020, Terça-feira da Semana santa.  

 

Fr. Doriano Ceteroni  
Prior geral 

Fr. Diones Rafael Paganotto 
Secretário geral 


