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A AÇÃO QUE REDIME Setembro de 2017 
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A AÇÃO QUE REDIME  

 

“Abbá, Pai! Tudo é possível para ti..." (Mc 14,36)  
 

Cada dia, nós, que custodiamos este Lugar Santo, temos o grande graça de poder beijar a Rocha que “escutou” esta 
oração de Jesus: “Abbá, Pai, tudo é possível para ti...”. 
Mais do que nunca, hoje, nestes nosso tempos confundidos por diferentes poderes e interesses, imaginamos, ainda, 
Jesus que AQUI mostra sua necessidade: a nossa oração e proximidade... Ainda hoje, Ele nos ama “de 
morrer”! Oferece-se por amor... e sofre. Ficamos com Ele sem nada dizer, expressando todo o nosso amor, não 
obstante seja pequeno e imperfeito. 
AQUI acontece, para nós, a ação de Deus que nos salva. Na paixão o Senhor Jesus “entra para morar”, uma ver por 
todas, em nossa miserável humanidade, a fim de que nenhum homem possa acreditar de estar abandonado, traído, 
fracassado, perdido nas trevas do “não sentido” e não amado. Seu nome è         (Yeshu´a), que significa “Deus 
salva!”. 
Beijem ESTA Rocha conosco, com comoção e gratidão... porque o Senhor ‘beijou’ por primeiro nossa frágil 
humanidade com o oferecimento de sua própria vida. "Senhor, precisamos de ti!" 
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O SENHOR NOS CONVOCA “AQUI”  

 

Este mês queremos rezar com vocês sobre uma característica única da Terra Santa. Quando visitamos, e rezamos, 
nos Lugares Santos, todos nós temos uma sensação particular que nos leva a pensar com uma doçura maravilhosa: 
“Aqui nós nascemos!”. Esta é a unicidade da Terra Santa, quinto Evangelho, que é expressa, também, com palavras, 
na Liturgia, acrescentando este advérbio “Hic” (que in latim significa “aqui”). Acontece, aqui no Getsémani, uma coisa 
particularíssima, é o mesmo Jesus Cristo que pronunciou este “Hic”. “Sustinete hic et vigilate mecum” (fiquem aqui e 
vigiem comigo) (Mt 26, 38; cfr. Mc 14, 34). Este “Hic’, portanto, está cheio de sentido teológico: diz desde o mistério 
da Encarnação do Senhor, até o mistério de sua Paixão, Morte e Ressurreição: “Quanto nos amou, Senhor!”.  
 
Todos nós, como São Francisco em Greggio, temos necessidade de ver e tocar este amor que “aqui” não consome-
se. Aqui o Senhor rezou ao Pai; aqui pediu nossa oração e proximidade; aqui entrou na ‘luta’; aqui confiou seu 
preciosissimo Sangue; aqui pronunciou seu ‘Sim’ que nos redime; aqui deixou-se encontrar; aqui deixou-se beijar 
pelo traidor; aqui o Filho de Deus entregou-se ao homem de todos os tempos. Este amor é a sarça que não 
consome-se... é Cristo, verdadeiro Deus que, mesmo, morando na nossa humanidade (verdadeiro Homem), não a 
consome.  
 
Na oração de vocês, em comunhão conosco, fechem os olhos e venham aqui ‘ver’ e ‘tocar’ com a mão o Amor que 
nos salva!  
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NA SUA VIDA, A NOSSA VIDA  

 
Caríssimos irmãos amados pelo Senhor, paz a vocês do lugar preferido por Jesus. 
Como vocês vêem da fotografia, estamos recolhendo as azeitonas neste jardim. Com maravilha vivemos um clima de 
familiaridade e recebemos o calor tênue do sol, neste tempo de outono. É muito bonito sujar-se as mãos de 
azeitonas, anunciar o perfume particular, intenso e doce, que imprimiu-se nos telões da colheita. Ainda mais curiosa 
é a colheita diretamente no pé: vá-se procurando as azeitonas mais longínquas... no desejo que nada seja perdido. 
Com uma leitura sapiente deste nosso “fazer” descobrimos como o Senhor nos recolhe, nos procura e deseja que 
ninguém se perca! 
Assim, na nossa vida, em nosso “Fazer-agir-jogar-se” habitualmente pensamos de ser os artífices dos frutos da 
colheita, mas, na realidade, usufruímos do Dom de Deus que, silenciosamente e com doçura, nos manifesta como 
Ele age, faz e joga-se para nós!Na nossa caminhada quotidiana contemplamos este doce e profundo mistério de 
Deus.  
Acolhemos e damos graças de Sua Presencia que se comunica (Eucaristia!)... Mistério que nos parece mais bonito 
quando o contamos com uma poesia, um canto, ou um sorriso silencioso de namorados. 

 

 

 

 

 
 

 



O CALOR DO CORAÇÃO Dezembro de 2017 

 

 

 
 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO N F O RTA NS E UM  
 
 
 

 
 

O CALOR DO CORAÇÃO 

  
Caríssimos todos, o Senhor lhes doe sua paz!  
 
Daqui a, pouco menos, de um mês, viveremos o nascimento de nosso Salvador. Iremos ver, tocar e beijar a Gruta da 
Natividade. Na oração deste mês, pedimos-lhes de unirem-se a nós por esta intenção e desejo: dar “calor” ao 
Senhor! É o próprio Jesus que a uns místicos revelou: “Estou com frio!”. 
Esta sua afirmação, nos leva a contemplar, e unir, a inocência e a necessidade do Bebê de Belém com a 
dramaticidade do Getsémani. O “frio” de que fala Jesus, não é somente em referência a um frio de caráter físico, mas 
refere-se, em particular, ao afastamento e ao desamor para com Ele, por parte de muitas pessoas. Ele precisa de 
nosso afeto, tem “fome e sede” de nós, e de nossa proximidade. O Senhor é prático, fala-nos, pessoalmente, ainda 
hoje: “Preciso de você... Estou com frio... aqueça-me com seu amor, e sua presença!”.  
Todos nós, estamos bem conscientes de que o mundo (o homem!), neste tempo precisa voltar a Deus, com 
humildade, e reconhecer que, sem Deus, não consegue ver nenhum sinal de Luz.. Damos o “calor de nosso coração” 
ao Senhor que é “deixado só”... Escutamos seus convites, Jesus precisa de nossa participação ao Seu plano de 
Redenção, e, nós, precisamos dEle para sermos redimidos.  
FELÌZ NATAL!  
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“FAÇAM ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”  

 

Caríssimos amigos, do Getsêmani, paz a todos vocês!  

Nestes novos dias do ano estamos, ainda, mergulhados no Mistério do Natal... o Senhor fez-se próximo uma vez por 

todas à nossa humanidade. O Mistério é verdadeiramente grande!Celebrando a Santa Missa, eu meditava este 

Mistério de Deus que vem morar conosco: “O Verbo se fez Carne” afirma o Evangelho (Jo 1, 14). 

Junto com vocês, eu me questiono: “Onde acontece, ainda, tudo isso?”. A resposta que eu encontrei na Eucaristia é 

comovente, repleta de mistério, e maravilhosa.Nas palavras da Consagração do pão e do vinho, acontece ainda O 

Mistério que supera as nossa capacidade de compreensão... em tudo. É o próprio Menino de Belém, é o mesmo 

Senhor que AQUI no Getsêmani doou a si mesmo, a nós homens e ao Pai. 

Contemplamos, adoramos, em nossa oração, o Senhor! Acolhemos com amor o Amor, Nosso Senhor Jesus Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMADOS PARA FICAR PERTO DO SENHOR Fevereiro de 2018 
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CHAMADOS PARA FICAR PERTO DO SENHOR 

 

De costume, quando aqui no Getsémani, eu vivo a adoração ao SantíssimoSacramento, ponho minha atenção ao 

convite que Jesus faz a seus discípulos...no seu modo de rezar e de agir, manso e firme na luta. Experimento 

maravilha e comoção... 

Este mês queria partilhar com vocês um convite, que percebo como um dom, e que requer um ‘passo’ de nossa 

parte, requer nossa vontade: não deixamos sozinho o Senhor no Getsémani...ficamos ao lado dele, assim somo 

somos, como podemos, mas ficamos perto do Senhor, no lugar que nós mesmos percebemos como ‘Getsémani’.  

Quantos Getsémanis há no mundo! Este é o chamado que Ele faz para cada um de nós!  

A uma mulher mística de 1900 o Senhor afirma: “O Santíssimo Sacramentoajunta Corpo, Alma, e a Divindade do teu 

Jesus. Portanto, rezando com espírito de reparação a Mim Eucaristia, reza-se não somente ao meu Corpo, mas, 

também, ao meu sangue, além da Alma e da Divindade (...). Peço que o meu sangue esteja usado para as infinitas 

necessidades das almas. Não deixem infrutuoso este oceano de potência”.  

 

 
  



SEGUIR SUAS PEGADAS Março de 2018 
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“SEGUIR SUAS PEGADAS”  

 
Nossa oração, deste mês, está enriquecida pelo caminho Quaresmal que nos levará à luz esplendorosa da Páscoa 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto Ele, nos ama!  
Para nossa oração deste tempo, desejo partilhar com vocês esta intenção: olhar as trevas com a Luz (o olhar) do 
Senhor. Como primeiro ponto observamos este: Se escutarmos bem a Palavra e a santa Liturgia, são muitas as 
referência à Luz, ao esplendor do Senhor, à Sua glória, que cumprir- se-ão em Jerusalém. Poder-se-ia dizer que 
estes Lugares, que nós contemplamos cada dia deste jardim, têm o depósito da “Luz” da realização... O Cenáculo, 
AQUI o Getsêmani, o Gallicantu, a Flagelação, a Via Sacra, o Calvário e a Anástases, são como umas “janelas” de 
graça, das quais nós recebemos ainda a Luz divina, que o Senhor Jesus, com sua passagem deixou no mistério da 
Redenção! 
Uma segunda referência: fala-se da Luz da Ressurreição..., mas o Senhor passa por ela, “abismando-se” nas trevas. 
Exatamente AQUI, no Getsêmani, Ele entra na Noite de cada homem, passado, presente e futuro..., entra na História 
uma vez para sempre e torna-a Sagrada!Contemplamos os lugares da realização de sua Hora..., em que Ele próprio, 
o Senhor, ainda uma vez, olha-nos com ternura e intensidade... dizendo-nos: “A minha alma está triste até a morte, 
fiquem aqui comigo! Vigiais”. (cfr. Mc. !4,34) Rezamos juntos para saborear e acolher em nós, o mistério de Sua 
Páscoa, preço de nossa salvação. 

 

 

 

 

 

  



CUMPRAM-SE AS ESCRITURAS Abril de 2018 
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“CUMPRAM-SE AS ESCRITURAS”  
 

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês, desde o Jardim Sagrado.Esta Quinta-feira celebraremos a Hora 
Santa às 21:00h (horas locais). Contemplaremos como Deus age silenciosamente dentro do agir do homem... como 
Deus move-se dentro de nossa história individual e coletiva.Jesus mesmo, AQUI, frente à prepotência e à ilusão 
humana de segurar o Filho de Deus e fazê-lo calar-se, matando-o, afirma: “Cumpram-se, portanto, as Escrituras” (Mc 
14,49b).  
Elas cumprirem- se e cumprir-se-ão.Vivemos em comunhão este encontro marcado, vivemo-lo com amor, com 
gratidão e com grande esperança: o Senhor venceu o mal! 
Desejo agradecer a todos os que colaboram nesta divulgação do Desejo de Jesus. Este “nosso site web” completa 
um ano. Que o Senhor os bendiga! FELIZ PÁSCOA DO SENHOR.  
 
P.S.: Para quem quisesse seguir em Streaming a Hora Santa, eis o link: 
Hora Santa do Horto do Getsêmani 

 

 

 

 

 

 

http://mailinglist.wdpro.it/admin/temp/newsletters/1546/hora-santa-desde-el-jardin-de-getsemani-2.html
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"UM PÉTALA DE ROSA" 
 
Queridos amigos do Getsêmani, paz a vocês! 
Estes dias do tempo pascal, estão iluminados pela Promessa de Jesus, pelaforça de sua Palavra, e pela comunhão 
com o Pai e entre nós. A paz e a graça que o Senhor nos doa com sua presença, são, de verdade, dons grandes, 
imensos, e surpreendentes. 
Às vezes, parece um sonho... um átimo, e um véu de tristeza torna escuro o meu rosto, quando olho o sofrimento e o 
desespero de outros rostos, especialmente dos mais pequenos e inocentes, que manifestam de maneira explícita, 
com o choro, ou silenciosamente, com a raiva, ou com o medo do abandono, a oração mais verdadeira: “Senhor, 
venha, socorra-nos,ajude-nos! Somente você é nossa salvação”. 
Nestes momentos, eu queria ser voz de uma oração que volta para mim, como um bálsamo que cura... Queria ser 
um pétala de rosa jogado AQUI sobre a Rocha, e ser associado às gotas do Preciosissimo Sangue de Nosso 
Senhor.  
 
“ Eis, eu acolho-te, Sangue de meu Jesus, 
e derramo-te sobre a Igreja, sobre o mundo, 
sobre os pecadores, sobre o purgatório.  
 
Ajude, conforte, purifique, acenda, penetree fecunde, 
ó Diviníssima Seiva de Vida, 
nem sequer ponha obstáculo ao seu fluir, aindiferença e a culpa, 
antes, para os poucos que te amam, 
pelos sem fim que morrem sem você, 
acelere e difunda sobre todos, 
esta diviníssima chuva...”.  

 

 



DAR-SE CONTA DA PRESENÇA DO SENHOR Junho de 2018 
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 "DAR-SE CONTA DA PRESENÇA DO SENHOR"  
 

Nestes dias estamos sendo encorajados, pela Sagrada Liturgia, a acolher o Mistério das Bodas do Senhor, através 
das solenidades dominicais, que nos ajudam a descobrir o quanto o Senhor nos ama!  
Estas Bodas são contadas, também, neste último domingo em que celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue do 
Senhor.   
Se escutarmos com atenção (dar-se conta, contemplar, ter consciência) o quanto já vivemos em cada SantaMissa 
repararemos que, nas palavras de consagração, está anunciada a oferta suprema de Jesus (uma vez por todas): 
“Este è meu corpo... Este é o meu Sangue” (Mc 14, 21-22). Tudo isso fala de seu modo de “estender” as Bodas e 
de seu infinito Amor por nós! Alcança- nos, vem ao nosso encontro: é o Pão dos Anjos, que ganha um sabor 
agradável para quem come dele! (cfr. Sb. 16, 20-21).  
Mas o Senhor não está presente somente neste ‘momento sagrado’ da Santa Missa. Ele nos convida a contemplar, 
a dar-se conta de sua presença misteriosa que se identifica, também, com os pobres, o povo onde, no escondimento 
da humanidade desfigurada, é ainda Ele que está pendurado na cruz (Cfr. Jo 3, 14; 8, 28; 12, 32). O mesmo Senhor 
identifica-se com sua Igreja (assembléia): “Sáulo, Sáulo, por que me persegue?” (At 9,4).  
Também nós, nesta nossa história perturbada, e muito amada, podemos darmo-nos conta onde ele está, o Senhor 
levantado... e poderemos dizer: “Este é o seu Corpo... o seu sangue”. Ele é o Cordeiro inocente que pede nossa 
confiança e nossa oração... a Ele e pelo nosso próximo de perto, e de longe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIS QUANTO EU OS AMEI! Julho de 2018 
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 “EIS QUANTO EU OS AMEI!”  
 
Neste mês, partilho com vocês um conto tirado dos Sermões de Santo Antônio de Pádua. Quando eu o escutei (na 
Solenidade do Santo, dia 13 de junho último passado), fiquei emocionado. Mais tarde, entendi o motivo: é um 
Sermão da Quinta-feira Santa, no qual Santo Antônio, com esta allegoria, relembra a Paixão de Deus, para nós 
homens. É uma síntese de nossa redenção... Quanto nos amou, Senhor! Esta ação salvadora é, ainda hoje, aberta à 
humanidade inteira. Rezamos a fim de que cumpra-se Sua vontade em nós; acolhamos o bem e o desejo que o Pai 
tem para cada um de nós.  
 
“(...) um rei tinha um anel de ouro, com uma pedra preciosa engastada nele. O anel - que era-lhe muito querido - 
desfiou-se do dedo dele e caiu numa cloaca e, por isso, teve um grande desgosto. Não encontrando ninguém que 
fosse capaz de recuperar o anel, tiradas as vestes de sua dignidade regal, vestido de um saco, entro na cloaca, 
procurou por muito tempo o anel e, finalmente, encontrou-o: depois tê-lo encontrado, cheio de alegria, levou-o 
consigo no palácio real. Aquele rei é figura do Filho de Deus; o anel representa o gênero humano; a pedra preciosa 
engastada no anel é a alma do homem. Este, o homem, da vida feliz do paraíso terrestre, quase desfiando-se do 
dedo de Deus, caiu na cloaca do inferno; o Filho de Deus, teve o grande desgosto desta perda. Ele procurou entre os 
anjos e entre os homens alguém que recuperasse o anel, mas não encontrou ninguém em condições de fazê-lo. 
Então, tirou suas vestes, aniquilou a si mesmo, vestiu o saco de nossa miséria, procurou o anel durante trinta e três 
anos, e, por fim, desceu nos ínferos e ali, encontrou Adão com toda sua posteridade: cheio de gozo pegou todos 
consigo e levou-os de novo na eterna felicidade”.  
(Dos Sermões de Santo Antônio de Pádua, Quinta-feira Santa).  
 
AQUI, no Getsêmani, nesta Rocha santa, contemplamos silenciosamente o dom supremo do Senhor no Santíssimo 
Sacramento. Agradecemos a Ele e restituimos o Amor dele ao longo de nossa corriqueira quotidianidade. 

 

 

 

 

 

 

 



JESUS CRISTO, VERDADEIRO DEUS E VERDADEIRO HOMEM Agosto de 2018 

 

 

 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO N F O RTA NS E UM  
 
 
 

 
 

"JESUS CRISTO, VERDADEIRO DEUS E VERDADEIRO HOMEM"  
 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês.  
Nossa reza deste mês de agosto, queria pôr a atenção naquilo que o Senhor viveu, aqui, no Gestsêmani, como Deus 
e como homem.  
 
Quando nós pensamos no Senhor, aqui, na angústia, às vezes, arriscamos de um lado diminuir o mistério da 
redenção, que aqui aconteceu, tornando-o puramente um fato humano. Ou, absolutizamos a divindade de Jesus, 
empobrecendo o mistério da encarnação... de seu sentir o sofrimento, o abandono, a fadiga da luta contro o maligno. 
Estas duas perspectivas em antÍtese, se fossem seguidas conduziriam novamente a umas heresias que já houveram 
na história e que foram refutadas pela Igreja exatamente porque desfiguravam o Rosto e a identidade de Jesus 
Cristo, nosso Senhor. De fato, é exatamente no nosso ‘Créio...’ que professamos estas duas realidades, juntas, na 
única pessoa: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Máximo, o Confessor, neste assunto, é 
iluminante. Ele afirma: “O que o consentimento voluntário manifesta (o FIAT de Jesus no Getsêmani: “Seja feita não a 
minha mas a tua vontade”), é o fato que a nossa salvação, é querida num modo humano por uma Pessoa divina”.  
 
Eu espero que esta síntese sapiente nos ajude a perceber o quanto o Senhor, nos amou... Ele entrou na nossa 
humanidade e não separou-se nunca mais dela. É como se ele nos repetisse: “Eu vos amei, de verdade... até o fim!”.  
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"A PAIXÃO DE JESUS"  

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês. Este mês partilhamos com vocês um texto de um eremita que ama o 
Senhor e este lugar santo. Olhando para a cidade do PONTO ALTO DE SUA MISSÃO, rezamos para que se possa 
realizar o desenho de salvação que Deus pensou para nós todos.  
 
“Jesus, neste Jardim, não se deixa guiar pelas trevas e pelo “não sentido”; nem sequer pelo seu instinto (sentia 
angústia, medo e solidão); não deixa-se desviar nem sequer pelos seus compatriotas, mas ele transfigura a 
escuridão entrando dentro dela e repõe no centro de tudo o que sempre desejou e amou desde o profundo de sua 
consciência: a vontade do Pai.  
 
Esta é a Paixão de Deus para com a humanidade, manifestada e anunciada desde o começo... ainda quando a Luz 
suave invadia os muros de uma pequena e normal morada, ainda quando o silêncio de Nazaré falava com o perfume 
das grandes e ásperas madeiras e com a presença dos camponeses... e, agora, no Jardim, O Rei Bom, descido na 
humana fadiga dos últimos passos, com a respiração empastada de suor e de sangue, mergulha na morte, tornando-
se para ela o Veneno e, na sua senhoria de rei curva-se para retomar nos braços os filhinhos exaustos e 
adormecidos para levá-los de novo, numa sólida custódia de vida e de Salvação, na Casa do Pai. É o desenho de 
amor da antiga Aliança de Deus Pai”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOUVADO SEJA, Ó MEU SENHOR, PELA ... SUA INCOMENSURÁVEL PROXIMIDADE Out. de 2018 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

LOUVADO SEJA, Ó MEU SENHOR, PELA ... SUA INCOMENSURÁVEL PROXIMIDADE 
 
Queridos amigos do Getsêmani, o Senhor lhes doe Sua paz!  
Esta primeira quinta-feira do mês, cai numa recorrência particular para nós franciscanos: é o dia de nosso 
querido pai São Francisco. A coincidência litúrgica deste pequeno-grande santo, me ajudou a olhar com 
maravilha os lugares santos, onde moramos, diria de uma perspectiva particular: a proximidade divina. De 
costume, nós percebemos a proximidade do Senhor, quando achamos que somo pessoas direitas, quando 
somos bons e generosos, ou quando procuramos ser justos e retos. Tudo verdade!   
Na nossa caminhada de escuta da Palavra, eu fico continuamente surpreendido de como a proximidade esteja 
manifestada, quase, de maneira diferente: Ele está atraído em continuação pelas nossas necessidades e pelas 
nossas fraquezas. aspectos que nós, habitualmente, procuramos esconder, para mostrarmo-nos autônomos e 
fortes. Tudo isso diz, maravilhosamente, Seu Nome: Ele é o Salvador. Logo, para Ele, AQUI, entrar dentro da 
Noite, na escuridão, na angústia, e viver a tristeza da alma, até à morte, a solidão, a incompreensão, e a 
traição... e entrar na luta até a sudoração de sangue (Lc. 22,40-53), são aspectos que, misteriosamente, 
indicam sua extrema proximidade, Seu infinito amor para conosco. Contemplamos este grande mistério, a fim 
de que, possamos reconhecer com confiança e esperança, a poderosa proximidade do Senhor para com todos 
nós.  
São Francisco, com sua vida, contou esta proximidade do Senhor, ao ponto de desejar de “percorrer as 
estradas do mundo, chorando a Paixão de seu Senhor”.  

(Fontes franciscanas: 1585)  
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A DISPONIBILIDADE DE UM PEQUENO MILAGRE  
 

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês!  
O Evangelho que escutamos no domingo passado, continua a acompanhar-me, sobretudo me surpreende a 
delicadeza que Jesus tem com Bartimeu, o cego de Gericó- Seduziu-me, de novo, o fato de Jesus que para, 
chama o cego e lhe pergunta: “O que quer que eu faça para você?” (Mc 10,51).  
Muitas vezes, o Evangelho conta como Jesus é chamado pelos necessitados (entre muitos, por exemplo, os 
leprosos Lc 17,12ss; Jairo, com a filhinha nos extremos da vida Mc 5,22ss; o centurião com o servo doente Lc 
7,2ss). Em outros casos, como ouvimos com o cego de Jericó, é Jesus quem toma a iniciativa e propõe-se. Isso 
é bastante misterioso e me fez refletir sobre quanto acontece, aqui, no Getsêmani.  
O Senhor, aqui, neste jardim, pede a nós um milagre... não é quiçá qual grande empresa, mas pede somente 
de permanecer ao lado dEle. De costume, quando eu, em minha oração, imagino de estar perto dEle, 
agonizante, e frente ao seu pedido: “Fiquem aqui e vigiem comigo” (Mt 26,38), procuro ficar presente, e ao lado 
dEle, silenciosamente. Neste mês, eu queria convidar vocês a fazer este milagre: cada um de nós, em sua 
oração, e do jeito que lhe for possível, peça ao Senhor: “O que quer que eu faça consigo, ó meu Senhor?”. 
Tudo isso, parece-me de percebê-lo como um possível milagre que nos torna disponíveis ao Senhor, para amá-
Lo e para cumprir com a Sua vontade.  
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A ARTE DE BLOQUEAR O MAL  

O caminho vivo que o Senhor nos está doando por meio da escuta de sua Palavra, e agora, na espera de seu Advento, 
levaram-me, muitas vezes a considerar este Lugar Santo. Mas devo dizer que emerge com força o mistério do modo de ser 
de Deus, em contraste com o nosso. Eu queria pôr a atenção no átimo fugaz que precede a prisão de Jesus, a reação dos 
discípulos dele, e as palavras fundamentais que o Senhor revela. Naquela noite de Páscoa, noite iluminada pela lua cheia, 
o Evangelho narra o aproximar-se de uma multidão de povo, soldados e guardas enviados pelos sumos sacerdotes e pelos 
anciãos... entre eles, há Judas que beija a Jesus, e por meio deste sinal de amor, inquinado pelo mal, o entrega. Há uma 
grande tensão, a situação está tomando um desfecho inesperado... os discípulos encontram-se cercados, sentem pânico, 
desvario e medo, seja pelo Mestre, seja para si mesmos:   
“E, eis, um daqueles que estavam com Jesus, levada a mão à espada puxou-a, e golpeou o servo do sumo sacerdote 
destacando-lhe uma orelha”. (Mt. 26, 51). Jesus, com grande força, bloqueia a agressividade e o mal que estão 
desencadeando-se: “Guarda a espada na bainha, porque todos aqueles que põem mão à espada, perecerão de espada. 
Você acha, talvez, que eu não poderia rogar a meu Pai, que me enviaria logo, mais de doze legiões de anjos? Mas como, 
então, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais, assim deve acontecer?”. (Mt 26, 51-54)  
Impressiona-me demais esta pregunta de Jesus: “como se cumpririam as Escrituras?”. Eu, a percebo ainda como uma 
pergunta aberta que nos recolhe a todos e nos conduz com uma especial suavidade, a pormo-nos diante de nossa história, 
que espera, ainda, por ser fecundada pela presença humilde do Senhor (Natal), e nos convida a viver a mesma modalidade 
de amor que ele, o Senhor, manifestou na sua Paixão, Morte e Ressurreição.   
Peço-lhes de rezar conosco sobre esta Palavra: “Mas como, então, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais, assim 
devia acontecer?”. Sentimo-la dirigida a nós, como dom dele e como consolação, sobretudo nas situações escuras e 
violentas, ou nas circunstâncias impensáveis, para poder sermos à sua imagem e, com sua ajuda, poder bloquear o mal.  

Referências úteis pela oração: Jo 4, 33-34; 5, 36; 9, 4 
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DEUS ‘VÊ’ E ‘TOCA’ NOSSA HUMANIDADE  

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês!  
Acabamos de começar o Ano Novo e, talvez, temos ainda na mente e no coração, a manjedoura 
de Belém, que acolheu o Senhor feito homem. Frequentemente, nestes dias natalinos, eu me 
encontrei a pensar em Santo Francisco que, em Greggio, de volta da Terra Santa, expressa seu 
desejo ao amigo de confiança, de nome João, de querer ver com seus olhos e tocar com sua 
mão os desconfortos que o Bebê Jesus tinha encontrado assumindo nossa condição humana e, 
portanto, de representar ao vivo uma pequena Belém (Fontes franciscanas FF: 466-471).  
Eu me convenço sempre mais de que este grande santo, feitou-se pequeno, intuiu um segredo 
que, ainda hoje, permanece escondido para nós seus filhos. Mistério... As características do ‘ver’ 
e do ‘tocar’ parecem expressar não somente uma necessidade humana que pertence a cada um 
de nós, mas representam um caminho concreto, no qual nós experimentamos a real 
proximidade de Deus. No mesmo tempo, com um olhar teológico mais amplo e profundo no 
Evangelho que escutamos, nós devemos admitir que Deus, no dom supremo do Filho 
unigênito, vê com sus próprios olhos, e toca com suas próprias mãos, nossa humanidade 
necessitada... Grande Mistério, antigo e sempre novo! Deus ‘experimenta’ nossa vida... nossa 
vida é conhecida, visitada, assumida por Jesus Cristo.  
Nosso voto, neste começo de ano, é exatamente este: que vocês possam ‘experimentar’ o quanto 
o Senhor amou nossa humanidade; e ‘experimentar’, agora, que ele nos ama infinitamente. 
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“... EU VIGIO SOBRE MINHA PALAVRAPARA REALIZA-LA”  
(Jer 1, 12) 

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês!  
Nós os convidamos para vir aqui conosco com sua imaginação, para poder contemplar, nestes dias, a beleza da natureza, 
admirar e sentir o doce perfume da amendoeira em flor. Junto com toda esta maravilha do Criador, os convido a esperar 
com firmeza, a fim de que a palavra de Deus se possa realizar, como Ele prometeu. De fato, para nós, estando aqui em 
frente de Jerusalém, é fácil pensar logo nesta palavra dirigida por Deus ao profeta: “O que você vê, Jeremias? Eu respondi: 
“Eu vejo um ramo de amendoeira”. O Senhor acrescentou: “Você viu bem, visto que eu vigio sobre minha palavra para a 
realizar”. (Jer1, 11-12)  
Às vezes, durante nosso trabalho... em ter cuidado deste santo Jardim..., eu falo com Deus, silenciosamente, e lhe digo: 
“Senhor, quanto eu desejo que se possa realizar sua Palavra, do jeito que agrada a você, em sua fantasia! Quanto desejo 
que se possa cumprir sua Promessa”. Vendo, também, o engano do mal que leva o homem à violência, à injustiça e ao 
sofrimento, eu reconheço dentro de mim um zelo: o desejo intenso de Seu retorno... Depois, penso ao Seu “suor que, aqui, 
se tornou gotas de sangue que caem no chão” (Lc 22, 44)... e todo o meu fogo dura somente poucos instantes e reencontro 
serenidade e força quando, sempre no diálogo interior, Lhe confio: “Senhor, se esta fadiga e este suor servisse para fazer 
voltar um seu filho perdido, ou afastado... Senhor eu seria contente e desejoso de colaborar com o Seu desenho de 
Salvação”.   
 
Neste mês, queridos amigos, oferecemos nossa pequena, mas importante oração, nosso suor... possa servir de 
intercessão, reparação e ajuda ao Senhor, a fim de que possa ser como um canto da liturgia alegre de quem está no Céu. 
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A REZA DE REPARAÇÃO  
 
Queridos amigos do Getsêmani, o Senhor lhes doe sua Paz!  
 
No começo deste tempo especial da caminhada quaresmal, eu queria partilhar com vocês este mosaico que se encontra 
em nossa Basílica: ele representa o beijo de Judas Iscariotes, dado a Jesus, AQUI no Getsêmani na noite iluminada pela 
lua cheia da Páscoa.   
Este gesto, o beijo, expressão de afeto e de entrega de amor... é malignamente aviltado! Eu encontrei um conto 
interessante que vem de uma mística do século passado, a qual narra que uma vez ressuscitado, Jesus traz os discípulos 
aqui, onde ele suou sangue e, chegados no lugar do beijo da traição, o Senhor pede a Pedro de beijá-lo! Pedro, que o 
havia renegado por três vezes, dobrado em terra desatou num choro convulso e, aflito, roga ao Senhor de não insistir. 
Jesus o suplica e afirma: “Se por um beijo cheio de falsidade e de ódio, o Filho do homem foi traído, por um beijo cheio de 
amor e de piedade, pode ser Amado”, o seu, seja um beijo que lava e cancela aquela dor.  
Quando eu vejo que o Senhor não é amado, que é insultado, blasfemado e não acolhido, penso que eu posso reparar, na 
minha pequenez, amando-o, louvando-o, acolhendo-o silenciosamente, através das pessoas que encontro, ou por meio de 
pequenas situações que escondem Sua imagem. Às vezes, eu vejo nossa humanidade desfigurada e sofredora, que no 
rosto dos pequenos do Evangelho, grita ainda hoje: “Ajude-nos!”. Logo me torna no coração este convite: “Porém, você me 
doe seu coração... seu beijo de amor!”.  
Isso me dá força e eu penso possa ser, para cada um de nós, assim, na quotidiana luta que nos acomuna, para um bem 
maior e que entre no seu desenho de salvação. Esta, nós a podemos chamar: reza de reparação.  
 
Lembramo-nos uns dos outros na comum oração. O Senhor é nossa força e nossa única esperança. 
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UM ABRAÇO QUE FAZ VIVER 
 

Há algum tempo, a crônica deu notícia de um fato que fez clamor e comoveu muitíssimas 
pessoas. Tratava-se de um recém-nascido que tinha sido abandonado, envolvido num saco de 
plástica e jogado num caixão do lixo. Uma pessoa, ouvido seu gemido, o recolheu e o levou 
urgentemente no hospital mais próximo. Os médicos do Pronto Socorro procuraram 
repetidamente de reanimá-lo com todos os meios. Infelizmente, sem resultado: o neném não dava 
sinais de vida, estava roxo e inerte, estava morto. 
Uma enfermeira, talvez levada pelo desespero e pelo instinto maternal, entre as lacrimas, tomou-
o nos braços e o apertou com força contra seu peito. Aconteceu o inesperado: a criança teve 
como um calafrio, um arrepio... Começou a chorar! Um milagre! Ele tinha voltado à vida! 
Este acontecimento, um milagre da vida, ainda agora consegue comover-me e, para nós, que 
moramos AQUI no Getsêmani, nos faz pensar no Senhor e ao seu pedido que ainda hoje, ecoa 
neste jardim. De fato, o Senhor Jesus, AQUI, manifesta estar junto do Pai, AQUI se demostra 
sofredor e necessitado, AQUI ele entra na agonia, sua sangue (Lc 22,39-44). Talvez, também 
vocês, como eu, imagino, pensam que seja Ele, AQUI, a ter necessidade de amor, que está com 
frio, e que deve ser abraçado... Não é verdade? Pode ser... sem dúvida.  
Eu proponho a você uma outra perspectiva teológica: A mim parece que Deus Pai, em seu 
desenho de salvação, do mistério da Encarnação até ao Mistério de sua Páscoa, que nós nos 
estamos preparando a celebrar e, agora, numa liturgia vivente da história coletiva e individual, 
não deixa de abraçar com amor imenso nossa humanidade para trazer-nos de novo em vida. 
Neste mês, oramos sobre este grande mistério.  
 
Feliz Páscoa, e que ela seja no Senhor 
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O AMOR MAIOR 

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vocês.! 
A Igreja toda, está vivendo um tempo muito intenso, no qual o Senhor 
ressuscitado ilumina toda circunstância de nossa vida, ilumina, mesmo, 
as situações nas quais há ódio e violência. Eu desejo partilhar com vocês 
uma frase de Jesus que, todavia, volta no meu coração e que AQUI, 
neste vale, nesta Cidade, em que as Escrituras se cumpriram, ainda 
ressoa: “Vocês entendem o que eu fiz para vocês?” (Jo 13, 12).  
O contexto em que Jesus diz a frase, é o lava-pés... mesmo assim, me 
parece importante escutar de novo esta pergunta de Jesus à luz de tudo 
aquilo que aconteceu no mistério Pascal: aqui, no Cenáculo, aqui no 
Getsêmani, no ‘Gallicantum’, no Calvário e no Sepulcro novo, e ainda 
vazio! Ainda hoje, ressoa forte, e com potência suave, a Palavra de 
Jesus: “Vocês entendem o que eu fiz para vocês?”. 
Nós percebemos esta sua pergunta, como um tesouro precioso de seu 
amor máximo, que nos abre às realidades celestes do Rosto do Pai, Pai 
que nos entregou, no Filho, e que verteu em nós, seu máximo amor... 
“Você entende o que eu fiz para você?”...  
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NÓS NÃO ESTAMOS SOZINHOS 

A comunhão que Jesus, na sua divindade, vive com o Pai, é íntima e profunda e ela, nunca, se 
separa de sua humanidade, nem sequer nos momentos mais tenebrosos. Frequentemente, nós 
imaginamos Jesus, aqui no Getsêmani, sozinho, sofredor e abandonado: isso não é correto. Ele e 
o Pai estão sempre unidos e Eles estão em nós e nós estamos neles!  
Esta é a consciência que nós devemos custodiar, à luz da Páscoa, dom que vá além de nossos 
merecimentos e de nossa capacidade. Esta é a experiência íntima e definitiva de todo 
cristão: nós, nunca, estamos sozinhos!  
O Pai nunca nos deixa sozinhos, isso é impossível; de uma impossibilidade absoluta, intrínseca a 
Deus, à sua íntima realidade interpessoal, entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo.  
É impossível que o Pai possa deixar sozinho Jesus, mesmo por um só instante, do mesmo jeito, é 
impossível para cada um de nós sermos deixados sozinhos, porque estamos ligados a Deus de 
modo indissolúvel.  
Esta é a promessa de Deus para nós... seu ‘Sim’. 
 
Nestes dias, nós contemplamos o Ressuscitado que Sobe ao Pai, desde este monte, através de 
uma ‘Porta invisível’ aos nossos olhos: é a manifestação gloriosa do Pai que, agora se cumpre na 
sua plenitude de: “antes que o mundo fosse” (Jo 17, 5). Jesus, sendo o Verbo do Pai, é como se 
viesse AQUI, mais uma vez, e nos explicasse esta página do Evangelho sobre sua paixão, a nós, 
seus discípulos: “Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre 
eu faço o que agrada a ele” (cfr. Jo, 8, 29). E, nós, seus discípulos, à luz de tudo isso, 
poderíamos dizer comovidos: “Você o disse... é verdade! Você o desejou, você o quis, você o fez, 
realmente, para nós!”. 
 
Neste mês, oramos a fim de que, sempre mais, possa ser conhecido Seu Amor sem meida. 
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RENOVAMOS A ALIANÇA DO DEUS VIVO CONOSCO 
Queridos amigos do Getsêmani, paz a todos vós. 
Este mês de julho, para nós, é caracterizado pela Solenidade do Preciosíssimo Sangue de Jesus, que aqui, 
celebramos com a Missa Pontifícia na Basílica da Agonia (1º de julho). 
Parece-me importante mencionar brevemente este Mistério, que nos permite refletir sobre o grande dom da 
revelação e da redenção. 
A imagem do sangue percorre todo o Antigo Testamento, falando-nos da relação do homem com Deus, mais 
precisamente, da salvação iniciada por Deus com o povo de Israel e que foi então cumprida na Páscoa de 
Jesus. O Livro de Levítico nos diz:  
"o sangue expia porque é vida" (Lv 17, 11). De fato, a proibição de apreciar o sangue de animais já existia 
naquela época (Lv 17) e a razão é que no sangue há vida, e a vida pertence somente a Deus... portanto, 
somente Deus pode decidir sobre o sangue; ao homem cabe, apenas, permanecer em comunhão com Deus, 
vivendo os mandamentos e sua aliança. No A.T., quando esta comunhão era obscurecida pelo pecado, era 
necessário um sacrifício com derramamento de sangue: a oferta de uma vida, para que a aliança do homem 
com Deus voltasse a ser íntegra. 
 
Com Jesus, tudo isso é cumprido em um modo misterioso, definitivo e com sabedoria. Ele é o Senhor da vida, é 
Ele quem pode decidir sobre a vida do homem, sobre a Sua própria vida. 
E é Ele que AQUI, decide doá-la, unindo sua vontade à do Pai (Mc 14, 36): isto é, derramar o Seu Diviníssimo 
Sangue em sacrifício por todos. Se no A.T. quem bebia o sangue de outro ser vivo, devia ser entregue a morte, 
aqui é exatamente o oposto: é esse próprio Sangue que dá vida. O Sangue de Cristo é derramado como um 
sacrifício (Aqui no Getsêmani "suado" como uma antecipação da oferta (Lc 22, 44) e por esta razão, a Cruz, é o 
verdadeiro Altar, sobre o qual o único verdadeiro Cordeiro sacrificado, vítima e sacerdote, derrama este Sangue 
por todos e para sempre  
(Jo 19, 23ss).  
Em cada Eucaristia, o Sangue de Cristo é oferecido em sacrifício por nós. É aquele mesmo sacrifício eterno 
que, hoje, nos alcança. 
Neste mês, oremos para que este dom inestimável seja derramado sobre a Igreja, sobre o mundo e sobre todas 
as almas, para renovar novamente, e para sempre, a Aliança com Deus. 
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“FOSTES RESGATADOS POR UM ALTO PREÇO” 
(cfr 1Cor 6,20) 

Queridos amigos do Getsêmani, a paz esteja convosco de Jerusalém! 
A palavra que nos foi dada nestes dias, com poder, ilumina o nosso caminho de discípulos, o tempo que 
estamos vivendo e o lugar no qual nos encontramos, física e espiritualmente. A leitura do Gênesis (18, 20-
32) fala sobre a intercessão de Abraão junto a Deus para evitar o castigo que Ele pretendia infligir a 
Sodoma e Gomorra. O diálogo revela mais uma vez o rosto misericordioso e justo do Senhor, que se 
compadece e promete salvar os poucos justos que se encontrassem nas cidades pecaminosas. Todos nós 
sabemos que, no fim, as cidades seriam destruídas pela degradação e perversidade dos homens, exceto 
Ló e sua família (Gn 19, 29). 
A misericórdia e a justiça de Deus, AQUI no Getsêmani, são personificadas pelo Filho Unigênito, mas com 
diferenças absolutas. Nesse "sim" de entrega a conformidade com a vontade do Pai ("não se faça a minha, 
mas a tua vontade" Lc 22,42) ocorre uma troca mística, numa inversão de papéis: Jesus (o único Justo e 
Deus!) torna-se a mediação para a salvação de toda a humanidade (multidão de pecadores!). A 
"catástrofe" de Deus não mais se volta para o homem indigno... mas o próprio Deus, em Jesus, se entrega 
em seu imensurável amor por nós, oferecendo-se como Cordeiro imolado de expiação (Ap 5, 8-14), para 
que todo homem possa conhecer o perdão e o quanto Deus realmente nos ama. O que permanentemente 
e absolutamente, sela este evento, é que esta "troca" é desejada e decidida por Deus e não pelo homem: 
"Era necessário que Cristo suportasse este sofrimento para entrar em sua glória?" (Lc 24,26). Nós, 
pequenos seres humanos, não podemos, por mais inteligentes que possamos ser, perceber as infinidades 
deste evento de GRAÇA! Ainda é o tempo da Misericórdia... devemos dizê-lo e também anunciá-lo a este 
nosso mundo que parece desconsiderar a Deus! Não deixemos o amor do Senhor infrutífero, mas 
colaboremos com nossas orações e, nas ocasiões em que o Senhor nos dá, para fazer a nossa pequena 
oferta... o Senhor nos recompensará. 
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"EU SOU A PORTA" 
(JO 10:7) 

Queridos amigos do Getsêmani, paz a vós! 
Desejo compartilhar convosco uma luz, um pensamento que recebi do Senhor em um momento deoração neste Lugar Santo. 
Espero que lhes sirva, também, de ajuda, em vossas orações. Quando oramos,geralmente pedimos ao Senhor muitas coisas, às 
vezes até estranhas... Mas não somos os primeiros! Osevangelhos também nos contam desses pedidos ou orações feitos a 
Jesus. Os ouvimos, também, noevangelho de alguns domingos atrás: "Senhor, são poucos os que serão salvos?" (Lc 13:23). 
Parece-memuito profunda a resposta de Jesus, que conhece bem os nossos corações: “Esforçai-vos por adentrar pelaporta 
estreita, pois Eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. (Lc 13, 24). 
Parece-me, também, muitíssimo importante, em nossa oração, entrar em confidência com o Senhore fazer-lhe perguntas que se 
refiram a Ele, ao seu amor, à sua promessa de amor eterno! Sobre esta rocha,na qual ele suava seu sangue mais sagrado, 
naquele sofrimento "Seja feita a tua vontade..." (Lc 22:42)),me veio uma pergunta ao Senhor: "Senhor, diga-me ... o quanto nos 
tem amado?" Imaginei-o com umsorriso real e solene, comovido e alegre, com os braços bem abertos... em forma de cruz! 
Verdadeiramente,Senhor, Tu nos tem amado até a morte! Tu és a Porta da vida, a porta do amor! (Jo 10:7). Ele mesmoexplica o 
segredo desse amor: "Por isso, o Pai me ama: porque ofereço minha vida e depois a tomo denovo" (Jo 10:17). 
AQUI no Getsêmani, neste jardim, sobre esta rocha, tudo nos ajuda a ver e a crer, concretamente,como Ele próprio passou por 
essa porta estreita, na doação de sua vida. Todos nós, temos dificuldade emdar verdadeiramente a vida, em vez disso, somos 
levados a preservá-la, defendê-la... até o desejo delirantede possuí-la! 
Antes de qualquer regra, imperativa, obrigação ou estilo de vida que pretendemos viver, tambémmoralmente, penso que seja 
importante nos colocarmos em contemplação face a esse Amor imensuráveldo Senhor, que Ele, continuamente, tenta nos mostrar 
e nos dar, sempre que nos voltamos para Ele. 
Aquino Getsêmani, tudo "brilha" e recorda como Jesus nos procura e nós O procuramos. Oremos para que toda criatura se deixe 
encontrar pelo Criador. 
 
PS: Compartilho convosco alguns dados do nosso site, não para alimentar ilusões de grandeza, mas paranos sentirmos sempre 
mais em comunhão com a Igreja "invisível", mas mais do que nunca, real,esperando que o Senhor possa ser cada vez mais 
acolhido, amado e consolado. Eis os dados: 
1. INSCRIÇÕES – NEWSLETTER: 1400 (às vezes uma inscrição se refere a um grupo inteiro compostopor várias pessoas); 
2. AQUELES QUE SÃO INSCRITOS NA HORA SANTA: 770 (mesmo aqui uma inscrição nem semprecorresponde a uma única 
pessoa, mas a grupos de oração); 
3. OS PAÍSES DO MUNDO QUE VISITAM O SITE: 176; 
4. De Setembro de 2017 até hoje, as visitas ao site somam cerca de 80.000. 
 

Agradecemos imensamente àqueles que trabalham em silêncio pelo Senhor, invocando sua bênção! 
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A BUSCA DA IMAGEM DE DEUS “ENTRE” NÓS 
 
Paz a todos vós amigos do Getsêmani. 
Este mês é caracterizado por nós pela festa de São Francisco e é um ano particularmente 
significativo, porque exatamente há 800 anos, o Pobrezinho de Assis veio como peregrino e 
testemunha de paz aqui na Terra Santa, ficando até 1220, antes de retornar à Itália. 
Enquanto a fúria da Quinta Cruzada aumentava e a única linguagem possível parecia ser a das 
armas, Francisco de Assis cruzou as linhas de combate e superou a lógica do choque de civilizações 
em andamento, simplesmente seguindo a inspiração divina que o levou a acreditar na possibilidade 
do encontro fraterno com toda criatura. Pedimos a vossa proximidade na oração para que possamos 
ser uma "mediação" para o homem de hoje, como foi nosso pai São Francisco. Não é verdade que 
alguém deva ser perfeito ou estar em "regra" (do mesmo pensamento) antes de poder abrir o 
Evangelho! Em vez disso, o oposto é verdadeiro: às vezes, abrindo o evangelho, é possível dialogar e 
descobrir no outro a imagem de Deus, aquele "próximo" do qual Jesus fala no evangelho. 
Oremos pelas preocupações que a nossa humanidade vive, ameaçada por chantagens econômicas e 
alegadas guerras que pesam sobre os mais pobres e indefesos, forçados a se mover em busca de um 
futuro que mais frequentemente se transforma em um "inferno" sofrido. Deus vê tudo isso e pede 
justiça ainda hoje! Invoquemos juntos a Paz, desta Terra amada pelo Senhor, deste Jardim em que o 
Filho de Deus suou a Sangue. Maria Santíssima intercedei por nós. 
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A DIVINDADE REVESTIU-SE DE HUMANIDADE 
 

Caríssimos amigos do Getsêmani o Senhor vos dê a sua Paz! 
Nos últimos meses, a beleza e o mistério que o Senhor manifesta no evangelho ressoam fortemente 
em mim. Particularmente aqui no Getsêmani emerge toda a humanidade que Ele queria assumir, 
sendo a Segunda Pessoa divina da Santíssima Trindade. Da Encarnação em diante, poderíamos 
dizer, a divindade revestiu-se de humanidade. Exemplar é o mosaico absidal da Basílica de Cefalù 
(Sicília - Itália), no qual o Pantocrator manifesta sua realeza e sua solene humanidade em uma beleza 
única. A complementar esta maravilhosa obra de arte, há uma inscrição que percorre o arco 
delimitante da abside: “FACTUS HOMO FACTOR HOMINIS FACTIQUE REDEMPTOR – IUDICO 
CORPOREUS CORPORA CORDA DEUS”, cuja tradução é: « Faço-me homem, Eu o Criador do 
homem e Redentor da minha criatura, julgo do homem os corpos, como Deus os corações». 
A arte se torna teologia e a teologia beleza que fala! Parece-me importante, com essa luz, contemplar 
o Senhor AQUI no Getsêmani, para aumentar ainda mais a consciência do Mistério da salvação que o 
Senhor manifestou AQUI ... "Entra" em nossa humanidade até o fim, conhece a amargura, a fadiga, a 
luta, a tristeza, o abandono ... mas também o imenso amor ao Pai, em uma entrega que ilumina toda 
oferta, oculta e marcante. É o Mistério da Redenção, que continua hoje na história global e em nossa 
vida pessoal, como um evento de salvação que é oferecido, mesmo para o homem que 
aparentemente não parece estar interessado em Deus e no outro, ou pior ainda, prevalece sobre o 
seu próximo, movendo-se contra, com ventos de guerra, também em nome de Deus! 
Oremos, pessamos perdão, intercedamos, agradeçamos, no desejo do Senhor: "Fiquem aqui, vigiai e 
orai ..." (Mt 26, 38)  
  



O VERBO VEIO HABITAR NO MEIO DE NÓS Dezembro de 2019 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

O VERBO VEIO HABITAR NO MEIO DE NÓS 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vós!  
Estamos nos primeiros passos do advento, tempo forte e cheio de espera, no qual a santa liturgia nos 
convida a vigiar, estar atentos, preparar-se para receber o Senhor que vem!  
Compartilhamos uma imagem... quase como um ícone: vamos pensar e imaginar que encontramos 
Maria Santíssima, com São José ao seu lado... Ela tem uma grande barriga, de mais de 8 meses, 
desde aquele encontro com o Mistério pleno de Luz. Agora, a luz está lá dentro! As Escrituras 
Antigas, por decreto de Deus, estão sendo cumpridas!  
É Ele a nos contar sobre isso... o que vai nos dizer? Como nos diz? Com que sorriso, mas talvez, 
também, com um véu de realismo que diz sua pequenez diante de um Mistério assim tão grande e, 
em um mundo assim tão despreparado e, talvez, incapaz de compreender! 
No prólogo de João (Jo 1,1-18), encontramos este decreto divino, real e tenaz... no amor! Ele decide 
se entregar à humanidade, mesmo que os seus não o acolham! Esta é uma verdade teológica que, 
ainda hoje, permanece, e que ilumina o Getsêmani: AQUI o Filho de Deus se doou e se ofereceu, 
mesmo que o homem não o acolhesse e o distratasse... Indiferente! Todos nós experimentamos isso 
em nós mesmos e fora de nós mesmos (basta observar, como continuam a surgir no mundo, surtos 
de violências, que nascem da arrogância do mal e do ódio que induzem o homem a dominar e 
"desfigurar" a imagem de Deus que o próprio homem tem!).  
Que Maria Santíssima e São José nos sirvam de exemplo no viver o acolhimento. Que seja uma 
ocasião de intercessão para nossa humanidade e para o homem de hoje que busca a beleza e o calor 
do amor na grandeza deste mundo... quando, em vez disso, o verdadeiro Amor se torna pequeno e 
humilde. 
 
Feliz Advento e Feliz Natal no Senhor! 
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O CANTO PREDILETO DE DEUS: A PEQUENEZ 
 
Queridos amigos do Getsêmani, paz a vós! 
Chegamos a você com este escrito, desejando-lhe um novo ano ... que seja no Senhor! 
Este tempo Natalino do Senhor é caracterizado pelo canto dos Anjos feitos aos pequenospastorinhos. 
Deixemo-nos levar pela mão dos pequeninos para estarmos entre ospequeninos que o Senhor ama! Esse 
mistério da Encarnação é o grande mistério do desejo deDeus de comprometer-se conosco, homens, além 
de nossa capacidade e consciência deacolhê-lo. Compartilhamos um pensamento que, também nós, 
recebemos nestes dias. 
Todo ser humano, independentemente de sua crença, deseja crescer... evoluir! Omenino, de fato, 
deseja tornar-se grande, um homem; todo homem, através da inteligência,cultura, formação, deseja tornar-
se poderoso para inventar, construir, dominar, controlar. Adominação leva o homem ao desejo de "reinar" 
(político, social, religioso), com o grande riscode tornar-se "deus" em relação à criação e às criaturas, que 
se insinuam silenciosamentecomo um veneno! Em toda essa ascensão da parte do homem, somente 
Deus, o Altíssimo,tem o desejo de tornar-se um menino!!! Este é o nosso Deus! "Antes de Mim 
ninguém eraDeus, ninguém depois de Mim: diante de Mim todo joelho se dobrará, toda língua meexaltará" 
(Antífona no Magnificat das Primeiras Vésperas, III domingo do advento). 
Assim também aconteceu AQUI no Getsêmani, no Jardim em que o Filho doAltíssimo, unido à vontade do 
Pai, decidiu, com mansidão e pequenez, cantar eternamente oAmor sobre-humano para todos nós, amor 
que força alguma, de qualquer gênero, pode parar.Participemos deste plano de Salvação, agradecendo, 
intercedendo por toda a humanidadenecessitada, tornando-nos pequenos e esperançosos diante da 
complexa história que estánas mãos do único Senhor, Deus Triuno e Um! 
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CONHECER E MEDITAR O SEU ENSINAMENTO 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani o Senhor vos dê a sua paz! 
As notícias veiculadas pelos meios de comunicação de massa não são muito confortantes e, na 
maioria dos casos, as manchetes são pesadas... As mensagens de solidariedade e o bem que 
muitas pessoas realizam silenciosamente são muito raras. Existe uma certa confusão e 
desconforto geral sobre o surgimento de eventos como guerras abertas e declaradas entre 
diferentes nações, doenças, fome, inundações, terremotos e incêndios. O enxame de mensagens 
apocalípticas que inspiram medo e perplexidade é ainda mais curioso. 
Diversamente o Senhor no Evangelho, diante de eventos muito mais sérios, nos convida a uma 
esperança imensurável, que só compreendemos se tivermos um forte relacionamento com Ele: 
"Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e erga a cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima." (Lc 21, 28),"Vigiai e orai o tempo todo..." (Lc 21, 36). O evangelista nos 
dá uma nota importante para entender o lugar onde Jesus pronunciou estas palavras e, é 
precisamente AQUI, no Getsêmani, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, entre seus 
ensinamentos no templo e sua parada noturna: “Durante o dia ensinava no templo, e à noite, 
saindo, ficava ao ar livre no monte chamado das oliveiras"(Lc 21, 37). 
Tudo isso me parece de grande importância: são as boas novas para cada um de nós! Aqui está 
o convite e a oração que queremos compartilhar com todos vocês, queridos amigos: nos eventos 
em que vivemos, nos lugares em que estamos, em nossos encontros, pobres ou ricos, dramáticos 
ou magníficos, luminosos ou sombrios, trazemos a sua Palavra, a sua Promessa que nunca 
falhará. É o Mestre que AQUI nos aconselha, a partir deste Jardim: na luta, no escuro, não 
devemos entrar sozinhos... Só podemos fazê-lo estando próximos a Ele, com vigilância e oração. 
"Fique aqui e vigie comigo... Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, 
mas a carne é fraca "(Mt 26, 38. 41). 
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O PODER DA FRAQUEZA 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a voz! 
Este mês, gostaria de meditar com vocês sobre a força da fraqueza. É claro que a fraqueza em si 
mesma não é positiva, mas observada cuidadosamente à luz da fé, de uma perspectiva teológica, 
apresenta um poder, uma força que libera para outras dimensões e, de modo admirável, nos 
coloca em movimento. O Senhor sucede de uma situação que consideramos negativa, na qual 
percebemos o mal e o sofrimento e, a partir dela, extrai um bem maior! Este é o mistério do plano 
de salvação que Deus nos manifestou. 
Nestes dias, estamos meditando os "Cânticos do Servo Javé", ou seja, quatro cânticos que estão 
inseridos no livro de Isaías (Is 40-55). Se tiverdes a oportunidade de aprofundá-los, será uma 
oportuna preparação para o mistério pascal em que estamos caminhando. 
Esse mistério é grande... imenso! E se me ouço, percebo como também eu, acho difícil acolher o 
modo de revelar-se de Deus neste "Servo" que entra no sofrimento. A referência cristológica 
dessas profecias de Isaías é evidente para todos nós: elas falam da Paixão do Senhor, do 
Getsêmani, do "Homem das dores" (cf. Is 53). Foi assim que Deus escolheu entrar em nossa 
humanidade e nela, paradoxalmente, manifestou sua maneira de reinar. O Senhor Jesus Cristo 
AQUI, neste jardim que viu sua paixão, alcança todos os homens, todas as situações e pega cada 
pessoa pela mão e, da distância, as leva para casa. 
Oremos para que o Senhor nos dê forças para permanecer ao seu lado. Que também seja 
realizado em nós e na Igreja, conforme disse São Paulo: “Portanto, Regozijo-me agora no que 
padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a 
igreja; "(Colossenses 1:24)." 
Feliz Quaresma! 
  



UMA PEQUENA ‘PONTE’ DA TERRA SANTA Abril de 2020 
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UMA PEQUENA ‘PONTE’ DA TERRA SANTA 

 
Queridos amigos do Getsêmani, paz para todos vocês. 
 
Nestes dias de sofrimento, celebramos a Santa Missa todos os dias, aos pésda sagrada Rocha, que acolheu as gotas do 
preciosíssimo Sangue suado por nossoSalvador e, em particular, toda quinta-feira, a Missa votiva, que faz memória àAgonia de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
São dias de grande provação e perplexidade para todos, o tempo pareceparar em um pesadelo misterioso e sombrio. Muitos de 
nós foram tocados e talvezsejam afetados por essa epidemia; separados das relações familiares sabemos,que, alguns morrem 
sozinhos em hospitais ou em suas próprias casas... sem ocarinho e a proximidade dos entes queridos e um acompanhamento 
espiritual paraessa passagem! A angústia é respirada na mais densa amargura de ser impotentediante desse flagelo. Também a 
tecnologia e a comunicação chegam ao seu limite eemerge a fragilidade do homem, talvez maior consciência: não ser Deus! 
Alémdisso, sabemos que muitos vivem o desconforto e a dor de serem privados daEucaristia, "remédio da imortalidade". 
 
Gostaríamos de estar ao lado de todos vocês, como uma carícia que consolaa alma de muitas pessoas, conhecidas apenas pelo 
Criador; rostos que sabemosque clamam a Ele dia e noite. Nunca, como neste momento, ouvimos o choro e olamento da 
humanidade que sofre. Percebemos o Getsêmani presente em todo omundo, naqueles que agora oram, lutam, suam 'sangue'; 
naqueles que agorasofrem, naqueles que pedem proximidade, no escuro e na solidão. 
 
Com essa oração de pensamento, como aquele Anjo que AQUI noGetsêmani consolou nosso Senhor, desejamos ser uma 'ponte' 
e alcançar cada umde vocês, do menor ao maior, para lhes dizer que, naquele 'Sim', que Jesuspronunciou neste Lugar Santo, na 
oferta de sua vida, ainda há toda a sua forçadivina e, sua decisão de permanecer ao nosso lado. Ainda hoje ele repete, "fica 
aquicomigo" (Mt 26,38). Ele não abandona nenhum de nós. Deixemos que Ele nospegue pela mão com grande confiança! Ele 
sabe e conhece, alcança todos, semdistinção... derramou o seu Sangue por todos nós! 
 
Vamos todos nos sentir espiritualmente convocados AQUI, na Santa Missa.Deixemo-nos levar pela mão da sua grande promessa: 
"Não perdi nenhum dos queo Pai me deu" (cf. Jo 18, 9). 
Sinta-se lembrado neste Lugar Santo, onde acolhemos às suas intenções deoração e as colocamos sobre esta Rocha da Agonia, 
'Altar do mundo', invocando,através da intercessão de Maria Santíssima e de todos os Anjos e Santos, a bênçãodo Senhor sobre 
toda humanidade. 

  



NA SUA PÁSCOA, A NOSSA PÁSCOA! Páscoa 2020 
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NA SUA PÁSCOA, A NOSSA PÁSCOA! 

Queridos amigos do Getsêmani, paz para vocês. 

A foto que escolhemos é explicativa o suficiente para nos introduzir na Semana Santa que estamos nos preparando 

para viver de uma maneira completamente nova. 

Elevar o cálice pode ter vários significados teológicos, referindo-se ao cálice da nova e eterna aliança, elevado pelo 

Senhor na última ceia (Lc 22:20), mencionado na agonizante oração de Jesus AQUI, no Getsêmani (Lc 22:42). Neste 

momento em que o Getsêmani está mais do que nunca 'presente' em todo o mundo, queremos convidar cada um de 

vocês, apesar de tudo, a elevá-lo junto às nossas orações ao Senhor, para "agradecer-lhe". Pensamos ser limitador 

afirmar que esse "cálice amargo" era conhecido pelo Senhor, quase em busca de uma consolação pietista. 

Embora ministros do Senhor, chamados, portanto, para ser Sua 'mediação', seria, ainda, restrito e humano demais, 

dizer-lhes que os levamos a este cálice (seria, ainda, nosso mérito!). A ação de Deus é muito maior e chama cada 

um de nós a orar a Ele de novas maneiras, em "espírito e verdade" (Jo 4:24). Por esse motivo, quando pequenos, 

gratos pelo Dom que nosso Salvador é para todo homem, juntos repetimos a nossa necessidade por Ele. 

Agradeçamos ao Senhor pelo presente que Ele nos deu, a todos nós, com a sua Vida imortal: A sua Páscoa! 

Felicidade na Páscoa do Senhor 

 

P.S.: para aqueles que desejam seguir a Hora Santa em streaming, aqui está o link: https://www.cmc-

terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 

  

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
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“Entrar-Sair” n’Ele 

 
Queridos amigos da Hora Santa, paz para vocês! 
 
Nestes dias, tenho sentido-me atraído por esta imagem que o Senhor nos deu falando de si mesmo: Ele é 
o "Bom Pastor" e tem um relacionamento particular com as ovelhas que chama cada uma pelo nome (!). 
Ele é bem conhecido pelo Guardião do redil e as ovelhas o reconhecem, a sua voz! Uma imagem 
estupenda, profunda e filial... Pouco depois, diante da incompreensão de seus ouvintes, Ele dirá: "Eu sou a 
porta das ovelhas (Jo 10: 7); se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará 
pastagens "(Jo 10: 9). Junto com vocês, pergunto-me: "O que significa entrar e sair por essa "porta"? 
 
Se Ele "se revela" como "A Porta", significa que Ele nos permite entrar e sair e encontrar comida e, no 
final, ser salvo! Nós sem Ele não podemos "sair" da condição pecaminosa em que nos encontramos, sem 
o seu abrir a Porta do Reino, inevitavelmente permanecemos fechados para fora, sozinhos... perdidos! De 
fato, o Salmo 49 descreve bem que a existência do homem sem Deus está à mercê de um "pastor injusto" 
que o leva apenas à morte: ("Como um rebanho serão postos no lugar dos mortos; a morte é seu pastor" 
(Sal 49 (48) v. 15 ). 
 
Tudo isso ilumina o Lugar Santo em que estamos e dá profundidade ao "Caminho, a Verdade e a Vida" (Jo 
14: 6), que estão n’Ele, bom Pastor. Na tradição cristã, o atributo "bom" sempre foi referido Àquele que 
ofereceu sua vida (Jo 10:11), desde sua Encarnação, até ser o Cordeiro imolado na Cruz (Redenção). 
Contemplemos essa força do amor, amemos fortemente o Amor. Permaneçamos n’Ele", “sigamos em 
frente ou voltemos” à seu caminho, à sua maneira de amar, como somos capazes... reparemos "o amor 
não amado" diria São Francisco de Assis. Que a nossa oração e pedido incessante do dom do Espírito 
Santo nos ajudem a provar o mistério do amor que nos uniu a Ele com o seu selo, o Sangue do Homem-
Deus (Ct 8,6-7).   

 

  



O EXTRAORDINÁRIO NO COMUM Junho de 2020 
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O EXTRAORDINÁRIO NO COMUM  

Queridos amigos do Getsêmani, paz para vós! 

Os dons do Senhor são sempre muitos, apesar das dificuldades que a pandemia está 

criando no âmbito econômico e, sobretudo, no âmbito pessoal, na mente e na psique de muitas 

pessoas frágeis. Mas a promessa do Senhor não falha, e essa consciência deve nos ajudar a ter 

cada vez mais um olhar transcendente, que sobe a Ele, para viver D’Ele e da sua palavra... de 

seu Espírito! Nós também, recentemente, na festa de Pentecostes, deste Lugar Santo, olhando 

para o Cenáculo, invocamos o dom do Espírito Santo. Agora, cantamos os hinos da liturgia, 

enquanto nestes dias se inicia o Tempo Comum. Parece-nos entender melhor a experiência que 

a primeira Igreja viveu (homens e mulheres como nós!), Divulgando o Evangelho em toda parte a 

partir de Jerusalém. 

É fascinante e importante prestar atenção em como o "extraordinário" (o Ressuscitado) 

entrou na vida "comum" dos primeiros cristãos! Devemos recordá-lo: é assim também para nós! A 

força do Evangelho é atualidade, e isso significa que a nossa experiência diária pode ser 

Evangélica. O próprio Senhor, AQUI, no Getsêmani, entrou neste lugar 'comum' ("onde 

costumava ir..." Lc 22:39; "muitas vezes se retirava para aquele lugar..." Jo 18:2) para cumprir a 

vontade do Pai: amar! Que o Senhor nos ajude a viver seu Evangelho com maior consciência. 

  



RECOLOCAR-SE NO LUGAR QUE FOI DE JESUS: O CENÁCULO E A CRUZ  Julho de 2020 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

RECOLOCAR-SE NO LUGAR QUE FOI DE JESUS: O CENÁCULO E A CRUZ 

Queridos amigos do Getsêmani, paz a todos! 

Este mês queremos compartilhar parte da homilia de Dom Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico do Patriarcado Latino, na ocasião da Missa Crismal, 

celebrada aqui em nossa Basílica em 18 de junho de 2020 (a Missa Crismal é celebrada na Quinta-Feira Santa, mas este ano, por conta da pandemia, foi adiada). São 

profundas reflexões sobre o que o Senhor viveu neste jardim por todos nós. Que seja uma ocasião de oração e meditação sobre o Mistério que AQUI foi cumprido e 

sobre o pedido sempre atual do Senhor, o de vivermos na sua Palavra.  

"(...) Junto à Jesus e como Ele, entre as muitas vozes confusas que temos ouvido nos últimos dias, como Igreja e como sacerdotes, temos a graça e a tarefa de fazer 

ressoar primeiro a Palavra de Deus, que corrige visões antropológicas muito cegas, que dilata estratégias políticas e sociais muito estreitas, que indica para as nossas 

comunidades cansadas e desorientadas, caminhos evangélicos de fé e essencialidade, de sobriedade e compartilhamento. Só então não entraremos em um otimismo 

genérico barato. Pelo contrário, encontraremos na Palavra de Deus a força e a coragem de gestos e palavras de esperança, fundadas no Deus da Aliança que - como o 

profeta Isaías nos lembra - nunca fica aquém da Sua promessa de reconstruir nossos escombros (... ) não devemos inventar novos lugares ou novos papéis para a 

Igreja e os sacerdotes no mundo, mas apenas nos recolocar no lugar que foi de Jesus e que também deve ser o nosso: o Cenáculo e a Cruz. Não quero fazer uma 

apologia da dor, mas lembrar que se pode estar na dor transformando-a em uma oferta, até doar-se a si mesmo. O lugar em que nos encontramos, Getsêmani, lembra-

nos precisamente disso, do total abandono na vontade de Deus. Estamos aqui hoje também para assumir o compromisso de tornar nossa a Sua vontade e a Sua vida. 

E ficaríamos iludidos se pensássemos que esse abandono vem por si só, como algo automático. O próprio Jesus no Getsêmani vive a experiência de uma luta 

dramática, da tentação que o levaria a preferir sua própria vontade: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice! Mas não como eu quero, mas como você quer! " 

(Matt.26.39).  

Aqui no Getsêmani, está em jogo a relação de Jesus com o Pai, que constitui a identidade de Jesus, que é Filho e único Filho. Jesus sempre viveu com o Pai uma 

relação filial de amor, de obediência, de completa confiança, de reciprocidade. Mas agora Jesus sente que essa fidelidade ao plano do Pai pede que ele renuncie 

precisamente à sua própria identidade de Filho. De fato, é uma questão de assumir sobre si o pecado do homem, isto é, a desobediência ao Pai. Paradoxalmente, para 

ser fiel ao Pai, Jesus deve perdê-lo. Perder o Pai, viver a extrema distância de Deus com o homem pecador, aceitar essa total solidão e abandono, é a única maneira 

neste momento de permanecer como Filho. E, paradoxalmente, é a única maneira de amar o Pai nesta hora decisiva. 

Aqui no Getsêmani, a relação com os irmãos e irmãs, com a humanidade que Jesus assumiu e que os discípulos representam muito bem, também está em jogo. Nesse 

momento decisivo, Jesus deve dar vida a seus irmãos que, naquele momento, o que estão fazendo? Dormem, não estão com ele e, portanto, mostram sua extrema 

fragilidade em seus olhos. Outra relação muito importante está em jogo: aquela com o maligno, com Satanás. Que volta aqui com sua força tentadora e espera 

encontrar um Jesus fraco, quer vencê-lo, insinuar-se entre o Pai e Jesus como se insinuou entre Deus e Adão, como tentou fazer no início, com as tentações no 

deserto. Satanás quer separar Jesus do Pai, tentando fazer sua própria vontade e não a do Pai. À luz de tudo isso, aqui neste lugar e em nossos diferentes 

“Getsêmani’s”, todos nós, mas, acima de tudo, nós bispos e sacerdotes, dizemos e declaramos nossa vontade de unir-nos a Jesus, de identificarmo-nos com Ele" (...). 

Intercedamos ao Senhor pelos muitos "Getsêmani’s" que estão no mundo e peçamos a ajuda e a presença de Deus. 

(https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html) 

  

https://www.lpj.org/apostolic-administrator/homily-of-archbishop-pierbattista-pizzaballa-for-chrism-mass-2020.html
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"UM ÚNICO CORAÇÃO E UMA ÚNICA ALMA" (At 4:32) 
 
Caros amigos, de Jerusalém, paz a todos! 
Celebrando a Santa Eucaristia diante desta cidade de Deus, na comunhão do único Pão e do único Cálice, nos perguntamos como podemos 
fortalecer e compartilhar nossa oração a fim de sermos Igreja (assembleia) que intercede como no início "um único coração e uma única alma" (At 
4:32) fazendo-nos responsáveis uns dos outros e de toda a humanidade. Por causa da pandemia ao redor do mundo, o tempo em que vivemos é 
de incerteza e medo. Há muitas pessoas que esperam que tudo possa voltar a ser como era antes e alguns se comportam irresponsavelmente, 
como se nada tivesse acontecendo e tudo fosse uma invenção. Muitos aproveitadores desta situação caótica continuam sua ideologia para 
acrescentar aos próprios interesses. Outros, por outro lado, têm "medo do medo" e se isolaram em uma fria solidão desprovida de afetos e 
encontros construtivos. 
Se usarmos uma imagem representativa desta situação, parecerá vermos uma multidão de pessoas solitárias, divididas entre si e tristes, uma 
realidade que se afasta do desejo de Deus de nos ver alegres, unidos entre nós e em comunhão com Ele. Não pensamos ser presunçosos, mas 
estamos certos de que a partir deste Lugar Santo, único no mundo, somos chamados a acolher e "espalhar" como uma chuva mística 
benevolente, o seu Sangue sobre o mundo inteiro, sobre cada cidade, sobre cada casa, sobre cada pessoa, para que possamos nos encontrar, na 
comunhão espiritual, juntos, no elevar um único "agradecimento" ao Senhor para pedir a sua ajuda e a salvação. Não há nada que possamos fazer 
sozinhos! Convidamos cada um a encontrar uma maneira de viver essa intenção de oração, para ser um pequeno oásis no qual o Senhor é 
invocado, procurado, amado, acolhido com confiança e disponibilidade. Façamos na pequena mas importante realidade na qual nos encontramos: 
no mesmo pôr do sol, na mesma oração, na partilha do Pão, na mesma luta, na mesma esperança... encontremo-nos, na certeza de que o próprio 
Senhor e Maria Ss. Assunta ao Céu, estão conosco. Amém. 
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'' Vigiai pois...'' 
 

Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a todos! 
A escuta da Palavra de Deus, que acolhemos na semana passada, atraiu cada vez mais a minha atenção para o convite que AQUI no Getsêmani 
o Senhor faz aos discípulos de todos os tempos:''Vigiai e orai'' (Mt 26,41)! Um convite explícito estava nesta passagem: 
 
''Vigiai pois, não sabes em que dia virá o teu Senhor. Procurem entender isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, 
ficaria de guarda e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, também vós, estejais preparados, porque na hora em que menos esperas, o 
Filho do homem virá'' (Mt 24: 42-44). 
 
A seguir, na parábola, o Senhor dá o exemplo do servo fiel que vive o próprio serviço com amor e dedicação e, portanto, atento ao retorno do 
dono da casa... vigiando. Ao contrário, há o mau servo que não se preocupa com o dono da casa e passa a se comportar de maneira ruim, 
esquecendo o serviço que seu dono lhe confiou, como se ele não voltasse e, pior ainda, não existisse! 
 
Me impressiona muito o convite de Jesus: ''Procurem compreender isto: ...''. É um convite doce e forte, como se quisesse despertar nossas 
consciências, um convite sempre atual! Em nosso tempo um tanto confuso, em que tudo parece flutuante, sem importância ou inútil, o convite do 
Senhor - a rezar e estar vigilante - pode assumir este significado muito importante: permanecer fiel nas pequenas coisas, nos acontecimentos 
cotidianos de nossa vida, como pequenos discípulos, humildes, que reconhecem e sabem que o Senhor existe, que voltará e que sua Promessa é 
eterna e digna de absoluta confiança! 
 
Agradeçamos, oremos, vigiemos com o Senhor DESTE jardim, para que seja feita a sua vontade. 

  



ETERNO O SEU AMOR POR NÓS Outubro 2020 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

Eterno o seu Amor por nós 

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a todos vós.  
Neste tempo um tanto confuso e incerto, a vida cotidiana de muitas nações está desestabilizada, e a sofrer as piores consequências são sempre 
os mais pobres e os mais necessitados. Peçamos ao Senhor a graça de ler este tempo histórico com os Seus olhos, com o olhar fixo n’Ele que 
sabe e conhece... para que possamos crescer na confiança em Deus que nunca nos abandona. Em nossas leituras espirituais encontramos um 
escrito em que Jesus 'anuncia' a uma alma mística a Hora Santa”. Vos reportamos apenas uma pequena parte que nos parece ajudar a viver este 
tempo estando com Ele AQUI, no Getsêmani:  
 
“Sou Deus e sou vosso Servo, e estou aqui à espera que digais: 'Tenho fome' para dar-me Pão a vós. (…) Sou Deus e vos rogo a amar o meu 
Coração. Vos rogo. Por vosso amor, porque se me amais, fazeis bem a si mesmo. Eu sou Deus. Com ou sem o vosso amor, sou sempre Deus. 
Mas vós não. Sem o meu amor não sois nada: pó. Eu vos quero Comigo. Vos quero aqui. Quero da vossa poeira fazer uma luz de bênçãos. Quero 
que não morrais. Mas vivais, porque Eu sou Vida e quero que vós tenhais Vida ” 
 
 Oremos, agradeçamos ao Senhor por seu amor eterno e imensurável! Intercedamos juntos ao Altar de Deus por toda a humanidade, com grande 
confiança de que Deus nunca nos abandona e deseja nossa salvação.  

 

  



FIÉIS À SUA PALAVRA Novembro de 2020 
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Fiéis à Sua Palavra 

 

Caros amigos do Getsêmani, paz a vós de Jerusalém!  
Todos percebemos com apreensão como este tempo de pandemia está silenciosamente criando divisão, 
perplexidade e uma sensação dramática de medo e confusão, sem falar nas consequências econômicas que para 
alguns, beira o desespero! Este 'mal', não o podemos chamar de outro modo, atinge aspectos vitais de cada ser 
humano: em particular as nossas relações sociais e de forma tênue, com Deus, levando-nos cada vez mais ao 
isolamento e a solidão. Neste momento histórico, deste lugar santo, Getsêmani, penso mais uma vez em quantos 
Getsêmani’s existem no mundo... Refiro-me à humanidade que passa por esta grande provação e reflito: O Senhor 
vê, conhece e compreende este sofrimento e essa luta! Também os discípulos conhecem essa prova!  
Naquela noite eles estavam aqui, passando de uma situação solene e festiva (a Ceia Pascal), para uma situação 
inesperada, nunca antes vista: o Mestre suando sangue é um sofredor; "está para ser entregue nas mãos dos 
homens" (Lc 9,43); inesperadamente a situação se precipita e o ideal deles, o sonhado mundo de paz e justiça se 
quebra, desmorona. Em poucas horas eles estarão dispersos, sozinhos e com medo. Jesus havia predito (Jo 16:32). 
Mas é justamente neste momento de "prova" que o nosso Senhor Jesus Cristo pede aos discípulos de ontem e hoje 
para estar ao seu lado na oração (Mt 26,38) e convida-nos a vigiar, porque conhece a nossa fragilidade, por Ele 
mesmo experimentada enquanto homem, "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" (Mt 26,41). Neste momento 
difícil em que somos peneirados como o trigo, pedimos ao Senhor o dom de poder estar sempre disponíveis e fiéis à 
sua vontade. Se realmente permanecermos perto d’Ele, nada nem ninguém poderá nos prejudicar ou amedrontar 
("não temais os que matam o corpo, mas temais aqueles que matam o espírito” cf. Mt 10,28). Busquemos a forma 
mais adequada de viver essa proximidade com o Senhor, por meio da oração, do jejum e da participação nos 
sacramentos. 
Permaneçamos unidos espiritualmente em oração. 
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Por Amor 

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, de Jerusalém, paz a vós!  
 
Em breve será Natal e o encontro com aquela noite, que ilumina todas as outras noites, já se aproxima. Normalmente todos os 
anos, no início da tarde da véspera de Natal, partimos do Getsêmani para ir a Belém (Bet-lehem - Casa do Pão). Neste momento 
não há peregrinos, tudo é estranho, anômalo. Eu olho para a lua que está chegando a sua plenitude, e por um momento penso 
naquela Noite. Imagino Maria e José ... o Menino, os pastores maravilhados, aquele céu estrelado: a mesma LUA! Lembro-me de 
São Francisco de Assis, volto a Greccio: ele queria ver e tocar o acontecimento sublime do Menino de Belém e as adversidades 
que deve ter passado ao nascer na gruta. Um presépio é criado dentro de mim! 
 
Mas agora, nesta noite, estamos AQUI diante d’Ele no Pão do Céu (Ss. Sacramento), entre as mesmas oliveiras, neste jardim, no 
qual o Senhor, nas últimas horas da sua vida terrena, realiza o mistério da Redenção. E é AQUI que seu Sangue mais precioso 
transpira, naquela Noite, ''como'' agora. Levantemos os olhos à nossa amiga, testemunha silenciosa, e que o próprio Senhor nos 
conte o mistério do qual nos fez participantes:''Se soubesses o quanto te amei e o quanto te desejo perto de Mim! Eu dei tudo de 
mim para ter você! Do Trono do Céu às trevas do túmulo... Eu dei tudo de Mim; para a alegria do Pai e pelo amor que me liga a 
vós, filhos criados à minha imagem e semelhança''. 
 
Demos graças, intercedamos, invoquemos o perdão pelo Amor não amado. Louvemos e retribuamos os seus dons com a nossa 
vida e no simples quotidiano. 

  



JESUS SE FEZ CARNE E ESTÁ DIANTE DE NÓS Janeiro de 2021 
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 ''Jesus se fez carne e está diante de nós'' 
 

Neste tempo de Natal, contemplemos o mistério da Encarnação do Filho de Deus: nunca deixaremos de nos 
maravilhar frente a este dom infinito. Nele tudo está: o plano de salvação preparado por Deus Pai Altíssimo, que se 
cumpre na vontade do Filho, em vir ''armar a sua tenda entre nós'' (Jo 1, 14). Mas não só isso, no Mistério da 
Encarnação há também a apresentação da Redenção, com toda a sua força, que se por um lado eleva o nosso olhar 
da terra ao Céu, por outro, sabemos que a reabertura das portas do Paraíso realizou-se pelos méritos da Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, na mansidão e na entrega de Si mesmo: manifestação suprema do Amor. Pensemos na 
Virgem Maria e em São José que, maravilhados por terem o Amor feito carne nos braços, certamente se 
perguntaram como seria realizada a Redenção de toda a humanidade. Esses mistérios vão além da nossa 
capacidade de compreender plenamente, mas é possível intuir alguma luz, por sua graça. 
 

Um exemplo de luz para mim foi a Palavra que ouvimos neste segundo domingo de Natal: o Prólogo de João. 
Começa assim: ''No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus'' (Jo 1,1). Sim, o 
reconhecemos, em uma linguagem um tanto difícil porque o apóstolo escreve em grego. Mas os convidaria, em sua 
oração, com grande respeito, a especificar quem é este ''Verbo'' É Jesus! Consequentemente, sem tirar nada do texto 
original, poderíamos ouvir todo o Prólogo de João novamente com estas ou outras palavras semelhantes: ''No 
princípio era Jesus, o Filho do Altíssimo; Ele estava com Deus e Jesus era Deus!''... ''Ele estava no princípio com 
Deus: tudo foi feito por meio d’Ele, e sem Ele nada foi feito de tudo o que existe'' (Jo 1,2-3). Belíssimo! Com 
admiração somos levados pela mão do evangelista que, um pouco mais adiante, afirma: ''E o Verbo se fez 
carne...'' (Jo 1,14). ''E Jesus, o Filho do Altíssimo''... ''se fez carne e armou sua tenda entre nós; e vimos sua glória, 
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade''.  
 

Este é apenas um pequeno exemplo... Mas contemplando, rezando ao Senhor no Santíssimo Sacramento, 
poderemos ouvir o próprio Jesus que nos fala deste imenso Mistério que nos precede, que nos envolve e nos leva 
pela mão! Louvemos, agradeçamos, bendigamos ao Senhor hoje e sempre pelo seu imenso amor por nós, seus 
filhinhos. Peçamos o dom de poder crescer na fé n’Ele neste momento particular. 
 

Feliz Ano Novo! 
 

(Obs: a parte sublinhada é nossa interpretação) 
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 ''A Rocha da nossa Salvação'' (Sal 94,1) 

 

Caros amigos do Getsêmani, o Senhor vos dê a sua Paz! 
 

Ao final da Santa Missa cotidiana, na nossa Basílica do Getsêmani, num breve momento de recolhimento, agradeço, 
rezo ao Senhor e beijo a Santa Rocha que acolheu o preciosísimo Sangue do nosso Salvador. São várias as 
consolações que o Senhor oferece deste Lugar Santo e gostaria de compartilhar uma: a água que jorrou da rocha 
para o povo sedento, por intercessão de Moisés. ''Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. 
Baterás no rochedo, e sairá água para o povo beber''. (Ex 17,6). 
Não comento o contexto dramático narrado no Êxodo, mas apenas sublinho 4 aspectos dignos de atenção: Moisés, 
mediador entre Deus Pai e o povo; a rocha sendo atingida; a água que dela flui e que mata a sede; o 
povo necessitado e exausto. 
Estes são apenas simples aspectos que falam a cada um de nós e nos ajudam a refletir, porque a Palavra de Deus é 
eterna! (Is 55,9-12) Não há tempo para aquilo que é eterno e eterno é o diálogo entre Deus e a nossa alma. Neste 
jardim, Jesus é o novo e único Mediador que intercede pelo homem, passado, presente e futuro; Ele mesmo, orando 
intensamente, com os joelhos dobrados sua sangue que cai por terra (Lc 22,44) e bate nesta Rocha. A ação salvífica 
que dela brota, na oferta suprema do Filho de Deus, iniciada no Cenáculo, sofrida AQUI e cumprida no Calvário, é a 
água que sacia as almas de todos os tempos! Todos nós somos envolvidos e questionados. 
A nossa oração, solicitada explicitamente pelo Senhor neste Santo Lugar, exprime toda a força e importância em dois 
significados: é como uma onda da Sua GRAÇA que se torna refrigério e novo sopro vital das almas necessitadas e 
ao mesmo tempo torna-se imperativa de Deus e um aviso ao maligno e a todos os seus seguidores, que os faz 
recuar em seus projetos iníquos de adversidade a Deus e à humanidade. 
Vos convidamos a vir espiritualmente AQUI em oração. 
Na nossa adoração ou de algum modo que possamos orar, ''batamos'' também nós com os nossos joelhos na Rocha 
da nossa salvação (Sl 94,1).   
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"LAVARAM SUAS VESTES COM O SANGUE DO CORDEIRO" (Ap 7,14) 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos dê a sua Paz! 
 
Neste tempo da Quaresma, somos convidados pelo Senhor a intensificar a oração em vista da Páscoa, ponto 
culminante da nossa fé. Na verdade, a primeira quinta-feira de abril será Quinta-Feira Santa! 
Deste lugar santo, ao qual todos somos chamados, a nossa oração ganha força e significado na oração do 
Senhor: ajudemo-lo no mistério da Redenção. Como? Certamente não com base nas nossas forças e 
capacidades, mas invocando o seu preciosíssimo Sangue que esta Santa Rocha acolheu na sua "palma". Faz-
me lembrar um episódio muito conhecido: a libertação do povo eleito da escravidão do Egito, a memória da 
Páscoa (Ex 12). Cada família israelita deveria aspergir nas ombreiras da porta de sua casa um pouco de 
sangue do cordeiro. Este foi o sinal para o anjo da morte que, ao vê-lo, não teria parado, mas teria passado, 
salvando o povo do Senhor (Êx 12,7-13). Também nesta passagem Bíblica encontramos: 1) o povo ameaçado 
e subjugado; 2) o mal representado pelo Faraó do Egito; 3) Deus que liberta e salva; 4) através do sangue do 
cordeiro. 
 
Não são necessários grandes teólogos para captar a força do que AQUI, o nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Cordeiro inocente, cumpre em seu consentimento ao Pai "seja feita a vossa vontade" (Lc 22,42). É a verdadeira 
Páscoa! 
 
Me pergunto junto a vós: o que pode significar esse 'sinal' do sangue asperso nas ombreiras das portas? É uma 
referência física em sentido estrito? São as portas de nossas casas por onde entramos e saímos? Seria uma 
interpretação muito simplista! Encontro um pensamento consolador: as ombreiras das portas, aquelas portas 
sobre as quais o 'sinal' do Seu Sangue deve ser ‘asperso’ representa cada um de nós. É "a veste da nossa 
alma" tornada branca pelo Sangue do Cordeiro! (Ap 7:14). É a nossa testa, o nosso coração, os nossos 
ombros, no sinal da única Cruz que nos salva. E o Senhor Jesus é como se nos dissesse novamente: "Para 
isso nasci e vim ao mundo, para a tua e a vossa salvação... escuta a minha voz" (cf. Jo 18, 37). 
 
Como recita uma belíssima oração, neste mês especial, invoquemos o seu dom sublime e digamos: “Eis que te 
dou as boas-vindas, óh Sangue do meu Jesus, e eu te asperso sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre o 
pecadores, sobre o purgatório...” sobre toda a humanidade. 
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“AS MUITAS ÁGUAS NÃO PODEM APAGAR ESTE AMOR” (CT 8.7) 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani, paz a vós daqui de Jerusalém! 
Nesta semana “entramos” na Paixão-morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério da nossa Redenção, 
é o coração da nossa fé, é o anúncio que os primeiros discípulos do Senhor souberam contar e guardar com ardor do coração e 
plenos de gratidão: “a antiga promessa de Deus torna-se realidade em Jesus, o Cordeiro imolado, Ele é o nosso Rei que nos 
salvou, Ele é o Ressuscitado!” 
É extraordinária a maneira de fazer deste nosso Rei, diferente de todos os outros “reis deste mundo”. Na verdade, todos nós, 
muitas vezes, tendemos a recebê-lo, o seu modo de o fazer é que é seletivo, “de acordo com os nossos gostos e interesses” ou 
seja, de uma forma simplesmente humana, uma lógica que é deste mundo! Gostaríamos, na verdade, que ele fizesse justiça com 
sua força, com seus poderes, em vez disso, o Senhor é o Cordeiro, manso e humilde. Impressiona-me muito como na sua Paixão 
de modo progressivo fala cada vez menos e cada vez mais vive o que disse de si... do Servo de Deus (Is 42,1-7; 49,1-6; 50,4-9; 
52, 13-53,12). Lutamos para aceitar tudo isso. Pensemos apenas por um momento: em cerca de 18 horas, Jesus passa por um 
caminho drástico, de perfeita saúde, vivo e inteiro, para ser massacrado, pingando sangue... morre e é colocado em um túmulo! 
Essas coisas “fogem” do nosso modo de pensar, percebendo o presente ou o futuro do nosso ente querido, diante de tudo isso 
fugimos e não conseguimos nunca aceitar o mistério do sofrimento, da doença e da morte! 
Não encontro resposta senão na profunda razão de que não fomos feitos para morrer, Deus nos criou para a alegria, para 
estarmos eternamente vivos com Ele, o pecado dos primeiros pais nos levou à morte! E eis que para salvar-nos, para trazer-nos 
de volta à vida eterna, Jesus teve que levar sobre Si o pecado do homem, Ele conheceu este peso, como um verdadeiro mas 
perfeito homem, com determinação completou a obra desejada pelo Pai: A Redenção de toda a humanidade, verdadeiro Homem, 
mas também verdadeiro Deus! Do mesmo modo, ainda que de forma diferente, Maria Santíssima participa na obra da Redenção! 
O Mistério Pascal visto do ponto de vista humano é um fracasso, uma decepção, um drama chocante para todos! No entanto, 
contemplada na perspectiva da fé, é o caminho "necessário" para a nossa salvação, segundo o desígnio e pensamento de Deus. 
Deixemo-nos dizer pelo próprio Senhor o quanto nos amou... 
Deixemo-nos ser alcançados pelo seu olhar pleno de amor. O que ele nos diria? Deixemos novamente que seja Ele a instruir-nos, 
com sua maneira de fazer, com seu infinito Amor manifestado por todos nós. Retribuamos este amor com a oferta da nossa vida, 
na sinceridade, assim como somos, na nossa pequenez. Olhemos para a Lua cheia desta Noite Santa, mãe de todas as noites: é 
essa mesma Lua que os seus olhos olharam! 
Desses lugares Santos onde o Senhor nos redimiu, oramos por todos vocês, os beijaremos por todos vocês também. 
Contemplemos, provemos deste “Amor que as muitas águas não podem apagar” (cf. Ct 8,7); retribuamos no silêncio e na 
concretude da nossa vida. 
 
Feliz Páscoa no Senhor 
 
Para aqueles que desejam seguir a Hora Santa em streaming, aqui está o link:! 
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
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“ENTENDEIS O QUE VOS TENHO FEITO?” (Jo 13, 12) 
 
Caríssimos, daqui de Jerusalém, do Getsêmani, paz a vós! 
 
O tempo Pascal é um tempo poderoso no qual temos a oportunidade de mergulhar no grande Mistério da Ressurreição. Não apenas para 
compreendê-lo com a razão, o que o tronaria inacessível e abstrato, mas para compreendê-lo na vida, com fé e humildade. “O vento sopra onde 
quer e ouves a sua voz - disse Jesus a Nicodemos - mas não sabeis de onde vem e para onde vai: o mesmo acontece com quem é nascido do 
Espírito”. Também nós podemos perceber o vento, mas exatamente como disse Jesus, não sabemos para onde vai e de onde vem! Assim é 
também o Mistério da Ressurreição: não podemos possuí-lo, mas o experimentamos e um dia o viveremos nós mesmos! Do mesmo modo o 
viveram os discípulos: à medida que conheceram o Senhor Ressuscitado, tornaram-se cada vez mais dóceis à voz e ao dom do Espírito Santo. 
Tornaram-se 'grandes' aos olhos daqueles que os ouviam, mas seu segredo me parece ser contado pela 'pequenez' e pela contínua necessidade 
que tinham do Senhor Ressuscitado. 
 
Também nós somos chamados a ser assim, amantes do Senhor, e a fazer sobressair em nós a beleza do Ressuscitado, apesar de todas as 
dificuldades que esta pandemia está a causar, insinuando em nós palavras, pensamentos e sentimentos que nos afastam o Senhor. Deixemo-lo 
falar e dar a última Palavra a esta humanidade, Ele pode! Ele tem o direito e o fará, se estivermos abertos. 
 
A este propósito, recordamos como, na antiguidade, os Bispos realizaram as chamadas 'catequeses mistagógicas' aos neófitos cristãos que 
acabavam de receber os primeiros sacramentos. Essas catequeses tinham o objetivo de instruir os novos membros da Igreja, explicando-lhes o 
que haviam vivido. Do mesmo modo, faz o Senhor conosco! Através do Evangelho, das passagens repletas de luz e força sobrenatural (é a Sua 
Palavra!) que pede o nosso consentimento, o nosso amor e a nossa docilidade a fim de deixar que Ele faça: “Então abriu-lhes o entendimento para 
que pudessem compreender as Escrituras e disse: assim está escrito, o Cristo deve padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia” (Lc 
24,45-46). Outra frase que me comove e é esclarecedora, encontra-se no contexto do Cenáculo, depois da Última Ceia e do lava-pés. Jesus diz 
aos seus discípulos: "Entendeis o que vos tenho feito?" (Jo 13:12). É como se, aproximando-se de mim, olhando-me com amor e chamando-me 
pelo nome, Ele me dissesse: "Eu fiz tudo isso por você, por todos vocês, meus filhos amados."  
 
À luz do Mistério da Ressurreição, esta Palavra adquire um significado denso e profundo! Nos conta todo o Mistério da sua paixão e do seu amor 
sem limites por todos nós. Esta que compartilhei convosco, é a Palavra que recebi. Qual é a Palavra que o Senhor vos deu? O que Ele deseja 
dizer a vida de cada um? Qual significado esconde esta sua palavra? Deixemo-nos provocar pelo Senhor! Vivamos em comunhão com Ele, como 
Jesus nos testemunhou na relação íntima e profunda com o Pai (Jo 5, 17-30; 10: 22-30; 14: 7-14). 
 
Rezemos por toda a Igreja, pela humanidade em busca de sentido, para que haja em cada cristão uma relação com o Senhor cada vez mais 
profunda, íntima e viva, na escuta do que Ele deseja de nós neste tempo de graça. 
 
Boa espera do Espírito Santo e renovado Pentecostes no Senhor! 
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“PERMANECEI NO MEU AMOR” (Jo 15,9) 
 
Caríssimos, paz para vós daqui de Jerusalém, do Getsêmani! 
 
Escrever esta saudação habitual não é tão fácil! Todos nós sabemos que, a 'paz' que invocamos de Jerusalém, no mês que 
passou, foi severamente ameaçada por ventos de guerra e violência. Nós que estamos aqui, defronte a esta cidade do 
cumprimento do Amor e entre estes povos, percebemos como a Palavra do Senhor e o seu mandamento, ainda parecem 
desconhecidos! No entanto, é preciso perdão e respeito pelo outro para poder recomeçar o diálogo, mesmo na 
adversidade. Precisamos de Deus, sozinhos, com nossas forças e estratégias, nada podemos fazer (Jo 15,5).  
 
Partilhamos convosco uma frase de Jesus que ressoou fortemente neste momento tão dramático e particular: “Como o Pai 
me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor (…) Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei”(Jo 15,9,12). Olhando a Rocha sobre a qual o Senhor suou o seu preciosíssimo Sangue, esta Palavra e este 
Amor de que fala Jesus, nós o "vemos" verdadeiro e real! Assume uma profundidade imperativa: Ele disse, Ele viveu, por 
todos nós! A medida do seu amor por nós é a do amor do Pai... então, Jesus nos convida (manda!) A nos amarmos da 
mesma maneira! 
 
O advérbio “como” não deve ser entendido como um termo de comparação ou quantidade, ou seja, de um esforço de nossa 
parte a retribuir o amor do Senhor com nossas habilidades, pois percebemos que o nosso seria um amor inconstante e 
malsucedido! No contexto bíblico-evangélico, este advérbio tem um sentido "gerador": podemos amar o Senhor, o nosso 
próximo, que Deus coloca ao nosso lado, porque assim fomos amados, recebemos este amor... Tudo isso é verdade e se 
movimenta! Nós o vemos AQUI no Getsêmani, na Cruz, no Ressuscitado que vem ao nosso encontro e diz "Sou Eu!" e no 
Consolador, aquele que nos lembra a sua Palavra da Aliança eterna: "o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito" (Jo 14:26). Percebemos, neste tempo 
marcado pelo ódio, que quem não consegue acolher e viver Jesus, Rei da paz, Deus Pai e Criador de todas as coisas e 
Espírito de amor, não pode encontrar um caminho verdadeiro de paz e de perdão. Que a nossa oração seja ação de 
graças, louvor, intercessão, para que toda a humanidade volte ao Deus verdadeiro. 
 
Unidos na oração no Senhor! 

  



“O ENCONTRO” Julho 2021 
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“O ENCONTRO” 
 
Caríssimos amigos do Getsêmani paz a vós daqui de Jerusalém! 
 
Nestes dias acolhemos o grande dom da Palavra de Deus, que sempre nos fala da riqueza do encontro. Às vezes é Deus 
quem vai ao encontro do homem e o visita com a sua presença misteriosa, como os 'três homens' que se encontram com 
Abraão nos carvalhos de Mambré (Gn 18,1-15), outras vezes é o homem quem busca o Senhor pedindo a graça da cura, 
física e espiritual, como o Centurião que pede a cura do servo enfermo, a sogra de Pedro que é curada e tantos outros 
possuídos e enfermos que pontualmente Ele cura e liberta (cf. Mt 8 , 5-17)! Quaisquer que sejam as perspectivas e 
situações, mesmo nas diferenças, acontece o encontro: Deus se dá a conhecer, intervém e age. Ele não permanece 
indiferente às necessidades da humanidade necessitada. Esta forma de ser-fazer-agir de Deus ajuda-nos a contemplar o 
mistério do Getsêmani. AQUI, Jesus deseja um encontro conosco, com a humanidade necessitada de redenção... Com 
efeito, ele parece precisar de nós para nos redimir. Que mistério! Deus-Homem, mas como Homem-Deus! Peçamos ao 
Senhor a graça de sermos, mesmo na nossa pequenez, discípulos que o consolam, que o amam, que o acolhem como Ele, 
o Deus Altíssimo, deseja apresentar-se a nós, no precisar de nós... na humildade de nossa condição humana. 
 
Nesta primeira quinta-feira de julho, na nossa Basílica, celebramos solenemente a festa do preciosíssimo Sangue de Jesus, 
uni-vos a nós na oração, que o seu Sangue seja derramado sobre todas as almas necessitadas de redenção e sobre toda a 
humanidade. 
Unidos na oração no Senhor! 
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“O AMOR QUE REDIME CADA HOMEM” 

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, daqui de Jerusalém, paz para vós! 
 
A Palavra de Deus destes dias voltou a iluminar o mistério do Getsêmani, especialmente na festa de Santa Maria 
Madalena. 
O Evangelho nos conta como esta Discípula buscou ansiosamente o Senhor no lugar do sepulcro, enquanto o 
Ressuscitado, com maravilhosa solicitude, vai ao seu encontro com a Luz da nova vida (Jo 20,11-18). Um versículo do 
salmo responsorial da festa diz o seguinte: "porque o teu amor vale mais que a vida" (Salmo 63,4). A experiência 
da Apóstola entre os Apóstolos, Maria Madalena, "encarnou" de maneira sublime a novidade do Senhor ressuscitado. É 
surpreendente como também nós, buscamos o Senhor nos lugares onde pensamos que Ele esteja, com nossas 
prerrogativas ou expectativas, categorias, ideias e esquemas, ao invés, o Senhor pacientemente se revela a nós de uma 
forma completamente nova, a fim de nos fazer crescer na relação com Ele e para testemunhar que a sua Palavra e a sua 
presença são verdadeiras e reais. 
Também AQUI, no Getsêmani, os discípulos esperavam um Jesus diferente. Talvez não o imaginassem assim tão 
necessitado de nossa proximidade, do nosso amparo de amor, talvez ainda o quisessem "poderoso em palavras e atos" (Lc 
24,19) pensando que no final tudo teria bom êxito, porque Ele é o Filho de Deus. Não esperavam um Deus “fraco”, que 
entra na experiência de amor e sofrimento que AQUI chamamos de “Paixão do Senhor”! Nenhum de nós está tão 
predisposto à dor ao ponto de afirmar que seja algo óbvio e natural de se aceitar, é necessário, portanto, compreender que 
o Senhor não deseja sofrer, mas deseja salvar, e por isso escolhe amar, assim, cumpre a vontade do Pai e atua na obra da 
Redenção da humanidade ao preço do seu Sangue! 
Ainda hoje o Senhor se deixa encontrar em “lugares” e situações nos quais está a humanidade que sofre, só o Senhor é 
capaz e pode verdadeiramente consolar, somente d‘Ele vêm a doce e universal consolação de todo homem que se 
encontra no sofrimento e nas trevas, Ele é o único que pode nos salvar. As situações são muitas e todos nós 
reconhecemos que este momento que a nossa humanidade vive não é dos mais fáceis, mas é um momento de provação e 
sofrimento. 
 
Nesta primeira quinta-feira de agosto, unamo-nos ao Senhor na Hora Santa, que o seu Amor seja conhecido por todas as 
almas necessitadas de redenção e por toda a humanidade. 
Unidos em oração no Senhor! 

  



CRESCER NO SEU AMOR REDENTOR Setembro 2021 
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“CRESCER NO SEU AMOR REDENTOR” 
 

Caríssimos amigos do Getsêmani; de Jerusalém, paz para vós! 
 
Nesta primeira quinta-feira de setembro, vos convidamos a fazer-vos pequenos e a ser uma oração incessante pela 
humanidade ferida pelas injustiças, pelas catástrofes naturais e ainda marcada pelo sofrimento desta pandemia que parece 
mudar constantemente de rosto. “Façamo-nos pequenos…” digamos… na grande confiança de que Deus acolhe com 
solicitude a nossa súplica. 
Não pretendemos coisas extraordinárias, mas simplesmente o que vivemos, o vivido cotidiano: nossas alegrias, 
sofrimentos, quando amamos, esperamos... ou quando lutamos, quando rezamos: ofereçamos tudo a Deus! Pode parecer 
pequeno e talvez inadequado diante das múltiplas necessidades da humanidade. Mas se vivida na justiça e na fé, esta 
nossa pequenez pode unir-se ao ato supremo e divino da redenção que Nosso Senhor Jesus Cristo realizou uma vez e 
para sempre. O bem e o amor estão "unidos" à sábia ação de Deus que atua e vê em segredo. Cada um de nós pode 
colaborar, mesmo dentro dos limites das próprias ações, na infinita e perpétua ação redentora de Jesus Cristo! 
Vivamos tudo isto na grande esperança e na consciência de que é uma preciosa oração acolhida por Deus Pai em 
comunhão com o seu Filho! Também nós, um dia, quando Deus quiser, compareceremos na sua presença e poderemos 
dizer timidamente: “Eis, Pai, este é o dom que me deste, este amor é fruto do Amor do teu Filho, receba minha pequena 
parte”. 
 
Deste jardim, unamo-nos à oração do Senhor: para que o seu Amor possa crescer, multiplicar-se, alcançar toda a 
humanidade. 
Que o Senhor vos abençoe! 

  



NO HUMANO DEUS SE DEIXA ENCONTRAR Outubro 2021 
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NO HUMANO DEUS SE DEIXA ENCONTRAR 

 
Paz a todos vós do amado Jardim do Senhor! 
 
Nestes dias, o Senhor muitas vezes nos têm convidado à conversão e a nos tornarmos como crianças para entrar no reino 
dos céus (Mt 18,3-6). Também as várias celebrações litúrgicas desta última semana, aludem à beleza e talvez ao segredo 
do caminho da pequenez (Santa Teresinha do Menino Jesus, os Anjos da Guarda e São Francisco de Assis). Tudo fala do 
Evangelho e o Evangelho diz tudo. 
Um pequeno exemplo: é curioso e surpreendente como São Francisco descobre Deus nos leprosos, na humanidade e na 
humanidade sofredora, desfigurada. Ele mesmo relata em seu Testamento: “Parecia-me muito amargo ver os leprosos, e o 
próprio Senhor me conduziu entre eles e eu tive compaixão deles. E quando me afastei deles, o que me parecia amargo se 
transformou em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo”. 
 
São muitos os episódios e os exemplos em que São Francisco vive amando o outro concretamente a ponto de esquecer-se 
de si mesmo, e é justamente aí que encontra no humano, Deus: Francisco tem o dom de manter o humano e o divino 
juntos na vida .humana: a história, a realidade. O Pobrezinho de Assis ama a vida criada… e nela encontra Deus. Esta 
talvez seja a sua beleza e atualidade. Paradoxalmente, uma grande provocação para todos nós franciscanos. 
Mas se de São Francisco conseguimos compreender este mistério resplandecente que, no humano se encontra Deus, 
quão maior é o amor do Senhor que AQUI, neste Jardim, se deixa encontrar (Jo 18,4-12)? Todo o Evangelho é como uma 
"carta de amor" do Altíssimo Pai Celestial que, por meio do Filho, nos fala sobre o canto e a poesia de Deus que busca a 
humanidade escolhendo tornar-se compreensível e humano! 
 
Contemplemos, agradeçamos, devolvamos todo louvor à graça na nossa pobre oração e peçamos ao Senhor para que 
possamos ser, onde estivermos, com quem estivermos, seus instrumentos nesta humanidade necessitada de Deus.   

  



LANÇAI SOBRE ELE A VOSSA ESPERANÇA, ELE É QUEM CUIDA DE VÓS Novembro 2021 
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LANÇAI SOBRE ELE A VOSSA ESPERANÇA, ELE É QUEM CUIDA DE VÓS (cfr 1Pd 5,7) 

 
Caríssimos amigos, paz para todos vós daqui de Jerusalém! 
 
Nestes dias, o Senhor, por meio de sua Palavra, nos convida a entrar pela porta estreita (Lc 13,24). Em outro contexto, 
será Ele quem dirá "Eu sou a porta ..." (Jo 10,7-9). As referências do santo Evangelho estão sempre cheias de significado e 
n’Ele se personificam os lugares, os espaços e os nomes. Sobretudo o evangelista João, como cantor da Verdade, fala de 
tudo isso como um "espaço cristológico", que se refere claramente a Ele, ao Senhor. Os termos usados por São João são 
tirados simbolicamente da realidade física, mas referem-se a Jesus que é o novo Templo (Jo 2, 21), Ele é a água viva (Jo 4, 
10-14), Ele é a Porta (Jo 10 : 9).), Ele é a Luz do mundo (Jo 9,5), quem o segue terá a Luz da vida (Jo 8:12), não 
permanece nas trevas (Jo 12,46) e quem segue a verdade vem à Luz (Jo 3, 21), estes são apenas alguns exemplos. Aqui 
neste Jardim continuamos a descobri-lo não só como o manso e humilde Cordeiro que se deixa prender e amarrar (Jo 
18,12), mas também contemplamos, também, o verdadeiro Pastor... "que dá a vida pelas suas ovelhas" (Jo 10,11). 
 
De fato, João nos conta que o Senhor se apresenta por duas vezes ao grupo de soldados escoltados pelo traidor Judas 
Iscariotes e pergunta: “Quem procurais?”. Eles responderam: "Jesus, o Nazareno". Jesus respondeu: "Eu disse que sou eu. 
Então, se é por mim que estais procurando, deixai que se retirem estes aqui." Para que se cumprisse a palavra que ele 
disse: “Não perdi nenhum dos que me deste” (Jo 18,7-9).  
 
É surpreendente descobrir o Senhor tão presente e soberano, Ele é o verdadeiro Guardião que defende os seus! Ele é 
verdadeiramente nosso Escudo e Baluarte ... o nosso Defensor (cf. Sl 17). Ainda hoje, como bom Samaritano, vem ao 
encontro da nossa humanidade ferida, convida-nos a ser testemunhas do seu imenso amor... como pequenos samaritanos 
que somos diante da realidade em que Ele nos colocou. 
 
Em nossa pobre oração agradeçamos a Deus Pai que nos deu seu Filho Unigênito, retribuindo esta graça com nossa vida, 
no silêncio de adoração do único Deus verdadeiro. 

  



NO SILÊNCIO DA NOITE DEUS AGE Dezembro 2021 
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NO SILÊNCIO DA NOITE DEUS AGE 

 
Queridos amigos, do Jardim do Getsêmani, paz para vós! 
 
Já entramos no tempo forte, o advento. É um momento muito especial em que somos chamados a contemplar o mistério da 
Encarnação, no esplendor da noite de lua cheia, em que o Filho de Deus se fez carne e escolheu fazer-se um de nós, 
habitar entre nós! Isso é maravilhoso e surge de nossa pequena capacidade de compreender plenamente este evento. Se 
soubéssemos por completo, não seria mais um mistério!  
 
 Também AQUI no Getsêmani, Deus manifesta o mistério da divindade em nossa humanidade. O que intriga e fascina é a 
maneira que Deus faz, o seu agir. Em ambos os ícones, o da Encarnação e AQUI, no Jardim da obediência, há paradoxos: 
Deus, o Criador de tudo, age, mas o faz em silêncio. Os homens, os "poderosos" deste mundo não percebem, mas a 
criação, a estrela e alguns sábios pagãos vêm 'se curvar' para contemplar a vinda do Rei-Messias. E ainda: o Rei Herodes 
e outros 'homens sábios', permanecem em sua vida cotidiana monótona e 'congelada', enquanto alguns insignificantes 
pastores, se movem no frio da noite com uma luz de Anjos que os habita e os move por dentro e repete: "vocês 
encontrarão um Menino, o Salvador do mundo”(Lc 2,12ss). 
 
Tudo para eles, por fora, parece igual, mas o que os move por dentro é diferente: é um fogo interior que vem de Deus! 
Poderíamos continuar com o exemplo de Maria e José, de Isabel e Zacarias, de Simeão e Ana... 
Tudo isso, nos mostra a maneira que Deus Pai escolheu para 'escrever' a história da humanidade, de uma vez por todas. O 
Altíssimo escolheu completar o seu plano de salvação e fá-lo escondido, em silêncio. Ele queria e pode! Com as suas 
palavras, podemos dizer que o desejava, “para confundir os sábios e revelar-se aos pequenos” (Mt 11, 25). 
 
Neste mês, na nossa oração, na adoração a Ele, contemplemos como AQUI, no Getsêmani, aquele "SIM" de Jesus ao Pai, 
aconteceu na "solidão" e no retiro. É a mesma modalidade usada nos outros mistérios! AQUI, no Getsêmani, até os seus 
apóstolos dormiam misteriosamente... Mas o amor do Senhor não para... "As grandes águas não podem apagar o amor" 
(Ct 8,7). Este é o Jardim da obediência! Por isso, estamos convencidos de que o Senhor ainda procura outros filhos que 
possam repetir o "sim" com Ele, para realizar o seu desígnio de salvação. Vamos ajudá-lo! 
 
Boa caminhada de Advento e um Feliz Natal! 

  



QUERO HABITAR NA TUA CASA Janeiro de 2022 
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“QUERO HABITAR NA TUA CASA” (Cf. Jo 1,14) 

 
Queridos amigos, do Jardim do Getsêmani, paz para vós! 
 
Caros amigos do Getsêmani, paz para vocês! Neste tempo natalício e no início do novo ano tivemos e ainda teremos o 
grande dom de escutar e meditar sobre o mistério da Encarnação: Deus se faz carne e se manifesta a toda a humanidade. 
Sabemos e vemos com os nossos próprios olhos que uma parte da humanidade parece permanecer indiferente e incrédula 
perante a visita do Senhor que vem para nos redimir. O Prólogo de João Evangelista o afirma: “No princípio era o Verbo, o 
Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. (...) Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens; a luz brilha nas 
trevas, mas as trevas não a acolheram. (...) Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o 
reconheceu. (...) Ele veio para o seu povo, mas os seus não o aceitaram ”(Jo 1: 1.4-5.10-11). 
 
Podemos simplesmente dizer que são "coisas antigas e sempre novas!" Mas não queremos voltar a atenção apenas para a 
não aceitação do Filho de Deus... Seria sempre uma releitura humana demais! Prestemos atenção ao infinito Amor que 
Deus Pai manifesta ao dar o seu Filho unigênito a toda a humanidade, para além da capacidade de acolhimento que essa 
demonstra. E o dom com admiração começa a resplandecer em nós de maneira incomensurável em pertencer a Ele: “Mas 
a quem o acolheu deu poder de se tornarem filhos de Deus: são os que crêem no seu nome. Estes foram gerados não do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus (...) De sua plenitude todos nós recebemos 
graça por graça ”(Jo 1,12-13,16). 
 
É também o grande mistério que AQUI no Getsêmani, como em todos os lugares da nossa redenção, Deus se manifesta 
concretamente de uma forma sublime e completamente nova, doando-se: no seu Amor infinito, no seu Sangue 
preciosíssimo, na sua Carne , por sua vontade... unido à vontade do Pai, fomos gerados seus filhos! Nós também podemos 
louvar ao Senhor com João e dizer: “De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça”(Jo 1,16). 
 
Por fim, o discípulo amado escreve: “E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós ...” (Jo 1,14). Compartilho com vocês 
algumas questões que permanecem abertas em busca de nossa adesão concreta. Eu me pergunto: neste novo ano, 
embora ainda em pandemia, como podemos todos permitir a Deus de "se encarnar"? Qual é a forma concreta de acolhê-lo, 
amá-lo, adorá-lo e segui-lo no caminho do amor? O que nos impede de recebê-lo? Como deixá-lo entrar em nossa casa, 
em nossa realidade? 
 
Feliz ano novo, o Senhor seja contigo! 

  



A INCOMENSURÁVEL MEDIDA DO AMOR Fevereiro 2022 
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A INCOMENSURÁVEL MEDIDA DO AMOR 

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, o Senhor vos dê a Paz. 
 
Neste momento do novo ano, estamos vivenciando com expectativa e esperança o declínio da pandemia. Muitos de nós, 
com razão, manifestamos o desejo voltar a 'fazer' o que fazíamos antes. Um desejo legítimo! 
No entanto, devemos reconhecer que isto não será assim. Algumas coisas mudaram e nós também devemos estar cientes 
disso. Não é importante "medir" o nosso presente, a nossa vida, com aquilo que fazemos. Certamente é necessário 
permanecermos concretos e práticos. O trabalho é necessário para a vida, as coisas materiais que temos exigem cuidado e 
dedicação assídua… cada um tem as suas responsabilidades. Parece-nos mais apropriado, ajudar-nos a comparar a nossa 
vida atual à luz de nossa frágil condição humana, que, como constatamos, não tem sentido sem Deus. 
Em nossa humilde opinião, parece importante sublinhar que o mais nobre e belo "trabalho", que não pode ser quantificado, 
mas é de fundamental importância, é o cuidado com as relações, a atenção às pessoas, a 'sede' e a 'fome' da alma, que 
misteriosamente nos une e nos coloca em comunhão. Esta, estamos convencidos, é a missão primordial que o Senhor 
pede que cada um de nós exerça responsavelmente na própria realidade à qual Deus nos destinou. Na nossa casa, no 
lugar onde estamos, em nossa comunidade... e também neste lugar santo, com as pessoas que o Senhor nos dá para viver 
e encontrar. 
 
No Evangelho da semana passada, Jesus declarou: “A medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos 
será acrescentado ainda mais” (Mc 4,24). O Lugar Santo que guardamos fala da "incomensurável medida" com que o 
Senhor nos amou! Aqui está a beleza da novidade, antiga e sempre nova. Desejamos a vós, caros leitores e a todos vós, 
queridos amigos do Jardim da Obediência, poderem participar deste 'incomensurável amor' de Cristo por toda a 
humanidade! 
 

Sejam abençoados, e abençoe-nos também vós! 

  



O PODER DA ORAÇÃO Março 2022 
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O PODER DA ORAÇÃO 

 
Queridos amigos do Getsêmani, paz para vocês! 
 
Estamos vivendo dias dramáticos, pelo que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e apesar de certa apreensão e 
preocupação, somos convidados a não desanimar com o mal. Devemos reforçar nossa oração e ser determinados, 
solidários. Todos vivemos o peso da situação que está gerando esta guerra, todos sofremos e percebemos a angústia e o 
sofrimento que nossos irmãos envolvidos neste conflito, em sua maioria cristãos, estão enfrentando. Se um membro do 
nosso corpo sofre, todos os membros sofrem (cf. 1 Cor 12, 26-27), esta é a comunhão espiritual entre os homens feitos à 
imagem e semelhança de Deus Criador: também nós experimentamos a 'desfiguração' que a brutalidade humana de alguns 
inflige a seus semelhantes. Ao mesmo tempo, podemos viver a ajuda mútua invocando a fé, a esperança e a caridade para 
todos aqueles que estão em provação. 
Não devemos responder apressadamente a questões complexas. Em tudo isso há algo muito mais profundo: "A nossa 
batalha, de fato, não é contra criaturas feitas de sangue e de carne, mas contra os Principados e a Potestade, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam nas regiões celestes. Portanto, tomai a 
armadura de Deus...” (Ef 612-13) 
Talvez alguns de vocês, como nós, se perguntem: "E eu, o que posso fazer diante de tudo isso?" Podemos rezar, viver em 
retidão, uma vida santa e solidária, abrir mão de algo... para oferecer frutos de amor e conversão ao Senhor que conhece e 
vê em segredo. 
São Tiago, o Apóstolo, nos afirmava na semana passada: "A súplica de um justo tem muito poder" (Tg 5:16). Não nos 
consideramos perfeitamente justos... mas confiamos na Santa Igreja de Deus, na qual o Pai sempre escuta seus filhos que 
o invocam unidos. Rezemos e supliquemos o fim da guerra também pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, 
Rainha da Paz. 
Que o nosso caminho Quaresmal seja vivido na oração e na mais forte união com o Senhor Jesus, o único verdadeiro 
Salvador da humanidade, única esperança da verdadeira Paz. 
 
Unidos na oração! 

  



O CÉU E A TERRA PASSARÃO, MAS AS MINHAS PALAVRAS NÃO PASSARÃO Abril 2022 
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O CÉU E A TERRA PASSARÃO, 
MAS AS MINHAS PALAVRAS NÃO PASSARÃO (Mc 13,31) 

 
De Jerusalém, a paz para todos vós. 
 
O nosso caminho quaresmal aproxima-se do grande Mistério Pascal, que se realizou precisamente nesta cidade: 
Jerusalém! Os dias que todos estamos vivendo, nos remetem à real oferta que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu aqui. 
Mais uma vez, todos nós, diante do modo de agir de Deus, nos encontramos admirados... maravilhados. O Mistério da 
nossa salvação se cumpre desta forma, assim, muito diferente de como pensamos e imaginamos! Os Evangelhos da 
Paixão, não surpreendentemente hoje, ressoam de maneira forte, como se a Palavra de Deus fosse interpretada pelos 
acontecimentos que todos estamos vivenciando, em primeiro lugar, quando vemos as vítimas inocentes deste conflito e de 
toda injustiça. 
Visitando nós mesmos os lugares da nossa redenção, percebemos um novo sentido no qual os acontecimentos e o 
Evangelho se unem e despertam novas luzes, novos significados... como se o Senhor se identificasse com todas as vítimas 
inocentes, com todos aqueles que sofrem, com os filhos criados à sua imagem e semelhança. Um dramático e real mistério 
do Evangelho que acontece hoje! No Cenáculo é Ele quem afirma: “Este é o meu Corpo (…). Tomai e comei todos (…). 
Este é o meu Sangue, o Sangue da nova e eterna Aliança que será derramado por vós” (cf. Mt 26, 26-29). Ele se identifica 
com quem Ele está se ‘dividindo’: "meu corpo". As pessoas, os membros sofredores, esta humanidade ferida... é o seu 
Corpo. Aqui no Getsêmani este versículo ressoa fortemente: “Na angústia, orava ainda mais intensamente; e seu suor 
tornou-se como gotas de sangue caindo no chão” (Lc 22:44). Quanto sangue inocente, quantas pessoas (almas!) vão e 
estão "caindo" no chão? 
Ainda neste jardim, Pedro em seu amor sincero por Jesus, tentará defender o Mestre, mas ouvirá em resposta: “Coloque a 
espada de volta na bainha, porque todos os que tomarem a espada, pela espada perecerão. Talvez pensais que eu 
não possa rezar ao meu Pai, que imediatamente me daria mais de doze legiões de anjos? Mas como então se cumpririam 
as Escrituras, segundo as quais deve ser assim?” (Mt 26,52-54). Esta é uma grande provocação ainda hoje 
incompreendida e não aceita: o convite ao caminho da paz. As armas não levam à vida, nem ao cumprimento das 
Escrituras. Não o afirma qualquer homem, mas o Filho de Deus, a Palavra do Pai! No Gólgota, o suplício de Cristo na Cruz 
reúne todos os clamores de cada crucifixo: "Todos vós que passais pelo caminho, considerai e observai se há 
sofrimento semelhante ao meu" (Lm 1,12). E é ainda trovejante entre os clamores humanos', a súplica insuperável 
elevada ao Altíssimo que ainda se ouve como um eco na depressão humana: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 
fazem” (Lc 23,34). 
E como última palavra, no coração de uma multidão infinita de pessoas (também nos nossos corações!) está a desejada 
expectativa do dom do Ressuscitado: a Paz! Só Ele é a nossa primavera… e no final nos surpreenderá com sua Presença 
luminosa, seu sorriso consolador para abrir os braços com as marcas dos pregos e nos dizer novamente: “A paz esteja com 
vocês, Sou Eu”. 



Os eventos destacam o Evangelho, mas na realidade são os eventos que são alcançados e interpretados pela Palavra 
eterna, que nunca terá fim. Oremos com grande confiança e ajudemos o Senhor a redimir o mundo com nossa pequena 
participação, oração e oferta sincera. 
 
O Senhor vive, Ressuscitou! 

 

 

  



DEUS TEM UM LIMITE PARA O MAL Maio 2022 
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DEUS TEM UM LIMITE PARA O MAL 

 
Do amado Jardim do Senhor, Paz a todos vocês! 
 
Estamos celebrando a Páscoa do Senhor, "o Senhor está conosco até o fim dos tempos" (cf. Mt 28,20). Apesar disso, não 
podemos esconder a presença evidente do mal, que leva muitas pessoas a se sentir e a se reencontrar na Sexta-feira 
Santa; basta pensar no conflito em curso, do qual não conseguimos compreender como, em pleno terceiro milênio, fatos 
horríveis como este, ainda podem acontecer. Gostaríamos de fazer algo e muitas vezes não sabemos o quê, orar, 
interceder... Já compartilhamos várias vezes que a batalha para a qual somos chamados, é outra; na verdade, a luta real, é 
de natureza espiritual (Ef 6:12)! 
A este propósito, partilhamos um pensamento de São João Paulo II, que consideramos de grande consolação: "O limite que 
Deus impôs à ação do mal é o mistério da Encarnação e da Redenção" (São João Paulo II, Memória e Identidade, 
Introdução). O Papa polaco, reformula esta maravilhosa intervenção divina, dando-lhe a denominação que lhe é mais cara: 
é a misericórdia de Deus.O mundo e cada um de nós precisam do Senhor, nós precisamos do Príncipe da Paz, da face 
misericordiosa de Deus. 
 
Que esta consciência nos ajude a contemplar mais uma vez o modo de agir de Deus, a face misericordiosa de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Deus Trino e Único que vive para todo o sempre. Amém.         

O Senhor está vivo, Ele ressuscitou, Aleluia! 

  



A ÁRVORE DO JARDIM Juhno de 2022 
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A ÁRVORE DO JARDIM 

 
Queridos amigos do Jardim do Senhor, a paz esteja convosco. 
 
Nestes dias de espera pelo dom do Espírito Santo, deste místico Jardim, contemplamos com admiração o mistério da 
Redenção que se manifesta na Ascensão e no Pentecostes. Dissemos Jardim... De fato, no grande portal de nossa 
Basílica, uma grande árvore de latão foi montada artisticamente, com quatro galhos conectados ao mesmo e, cada um 
deles, contém um evangelista narrando o versículo do Evangelho sobre Jesus no Getsêmani. Isso surpreende 
maravilhosamente! Estamos em um Jardim, ali está a árvore... tudo lembra o antigo jardim do Éden no qual Deus colocou a 
árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se naquele jardim Deus proibiu a humanidade de alcançar a 
árvore do conhecimento, NESTE jardim, contemplamos como o próprio Deus, em seu próprio Filho, torna conhecido seu 
Amor sem limites pela humanidade. É como se Deus Pai, no seu Filho Amado, no Pão dos Anjos, no Bom Pastor que dá a 
vida pelas ovelhas, no Cordeiro imolado, repetisse a cada um de nós: "Venha, não tenha medo, estende a tua mão, olhe 
minhas feridas, coloque o dedo nas minhas chagas e toque, não sejas incrédulo... Sou Eu! " (cf. Jo 20, 19-31).  
 
Nesta Hora Santa, contemplando a Presença do Senhor, agradeçamos, louvemos sempre o Pai por este Amor sobre-
humano! Que o dom do Espírito Santo nos guie em seu Jardim para nos conduzir a toda a Verdade. Que ele guie a 
humanidade pelos caminhos da Paz. 

O Senhor vos abençoe, bom Pentecostes 

  



COMO INCENSO CHEGUE A TI E AO PAI A NOSSA ORAÇÃO Julho de 2022 
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COMO INCENSO CHEGUE A TI E AO PAI A NOSSA ORAÇÃO 

 
Caríssimos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos conceda a sua paz. 
 
No dia 1º de julho, deste lugar santo, se eleva uma oração especial ao Pai pelo dom do Preciosíssimo Sangue de seu Filho, 
nosso Salvador. Uma solenidade única, que é celebrada somente AQUI em Jerusalém. O Custódio da Terra Santa lançará 
pétalas de rosas sobre a sagrada Rocha, aquela na qual o Senhor, durante sua oração ao Pai por nós, suou sangue! 
São muitos os significados do Sangue como sinal concreto da nossa Redenção. Gostaríamos de compartilhar apenas uma 
perspectiva litúrgica existencial, para poder contemplar e viver o nosso louvor e poder agradecer e interceder junto ao 
Altíssimo, para que Ele renove novamente este Mistério de Salvação e alcance à humanidade necessitada d’Ele! 
 
Quando nós realmente "tocamos" este imenso dom do Sangue de Deus? Poderíamos dizer em todos os Sacramentos, 
porque são sempre uma manifestação da Vida do Único Deus; mas de uma forma sublime, entramos em "contato", ou 
melhor, o Altíssimo desce de seu trono real para "habitar" em nós, no Mistério da Eucaristia, verdadeiro Corpo e verdadeiro 
Sangue! Ao assumir este Sacramento, que nem mesmo os Anjos em sua sabedoria imaginavam ter o privilégio de receber, 
as Sagradas Espécies, absorvidas pelos sucos do nosso corpo, como acontece com qualquer alimento, tornam-se nosso 
sangue, um mistério sublime! A Eucaristia contém, não metaforicamente, mas realmente, o Santíssimo Corpo do Senhor 
Jesus. Assim, nossa pessoa (corpo-espírito) retém em si a graça que emana este Corpo completo, Carne, Sangue, Alma e 
mais ainda, a Divindade sendo o Corpo do Verbo de Deus, tornando-se incrivelmente o templo do Deus vivo. 
Tudo isso não fica alheio ao mistério do mal (ação ordinária do Maligno), que assola nosso tempo tentando de todas as 
maneiras nos distanciar do Senhor por meio de guerras, discórdias, ciúmes sorrateiros e divisões. Consequências típicas 
do mal! A árvore é reconhecida pelos frutos! Tudo isso, porém, pode tornar-se para nós motivo de oração que intercede 
para que a humanidade ainda seja a morada santa do Altíssimo, que sempre pede um lugar para descansar a cabeça. 
Cada um de nós pode ser este "lugar" santo... amando verdadeiramente o Senhor! 
 
Deste lugar, uma oração especial é elevada ao Pai... dissemos no início. O motivo é, também, o aniversário do nascimento 
da Ermida do Getsêmani, um lugar consagrado à oração, que foi construído há 35 anos. Vos pedimos uma oração especial, 
para que o Senhor o guarde e possa ainda melhorá-lo, para aproximar cada vez mais almas do seu desejo infinito - "Ficai 
aqui comigo, vigiai e orai... enquanto eu oro!" (Cf Mt 26,38.41) 
 
Nesta nossa oração (Hora Santa), e em cada Eucaristia, agradecemos e louvamos sempre o Pai por este Mistério 
insondável! Imploramos o dom do seu conhecimento, o dom da sua Paz. 

O Senhor vos abençoe! 

  



ACOLHER O AMOR: O CORDEIRO IMOLADO Agosto de 2022 
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ACOLHER O AMOR: O CORDEIRO IMOLADO 

 
O Senhor vos conceda a sua paz, queridos amigos do Getsêmani. 
 
Neste mês que agora começa, desejamos partilhar convosco duas luzes na esperança de que elas possam nos ajudar a 
amar Jesus " o Amor não amado" (São Francisco). 
 
A primeira: olhando para o Santíssimo Sacramento nos deparamos com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado (cf. Jo 1, 
29.36), o "Pão dos Anjos que se adapta ao gosto de quem o come" (cf. Sb. 16:20-21). Ele é a vítima da expiação, é aquele 
que se deu e continua a se dar até o fim do mundo! É o sacrifício da parte de Deus que nos mostra o Amor sem limites do 
Pai por toda a humanidade. O Senhor Jesus nos testifica ainda que é divinamente belo fazer os filhos felizes alimentando-
os com um bom pão, também nós podemos ser e fazer assim. Na pausa silenciosa, diante do Grande Soberano, 
agradeçamos-lhe e peçamos que cresça a confiança n’Ele para ser participantes deste grande mistério e podê-lo 
testemunhar na nossa vida quotidiana... se necessário também com as palavras, diria São Francisco. 
 
A segunda: neste mês contemplamos a Pessoa da Bem-Aventurada Virgem Maria Santíssima elevada ao Céu em corpo e 
alma. 
Tudo é graça e tudo vem da iniciativa divina de nos tornar participantes da vida celestial, que é muito mais real do que a 
realidade presente, porque é eterna. Contemplando o Filho contemplamos também a disponibilidade de Maria Santíssima e 
a sua participação no Mistério da Redenção, proclamada "Rainha do Céu e da Terra: aqui no tempo e na eternidade. 
Graças ao “sim” de Maria (fiat voluntas tua), o Pai não parou de repetir o seu “Sim”… para sempre! Meditemos na sua 
intercessão, na sua mão que nos segura, na sua guia maternal que nos conduz ao Céu através do Filho, em Deus Pai, no 
Espírito, no Amor infinito! 
 
Mesmo em nosso pequeno encontro da Hora Santa tentamos contemplar este Mistério de Deus feito Carne, presente aqui 
diante de nós, "tangível" aos nossos sentidos e aos nossos olhos. Que seja nossa oração, nossa vida, o sorriso confiante 
dos filhos que se torne o doce perfume do incenso que O agrada. Louvemo-lo sempre e peçamos ao Príncipe da Paz, por 
intercessão de Maria Santíssima, o dom de pessoas capazes de tecer caminhos de paz e de amor na nossa história. 
 

O Senhos vos abençoe! 

  



A GRANDE FORÇA DA FÉ Setembro de 2022 
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A GRANDE FORÇA DA FÉ 

 
Caros amigos do amado Jardim do Senhor, paz para vós. 
 
Neste mês desejamos orar ao Senhor com você para crescer no olhar de fé que Ele AQUI nos revelou. Todos nós, na 
maioria das vezes, somos levados a avaliar, observar, decidir e agir com base em nossas idéias e cálculos humanos, 
muitas vezes desprovidos da luz que nos vem do encontro com Deus. Visão humana ou visão do Divino? Reconhecemos 
que não é tão fácil fazer o discernimento correto, mas que é um dom a ser pedido ao Senhor! 
 
De fato, Santo Inácio de Loyola rezava: "Dá-me Senhor o agir como se tudo dependesse de mim, sabendo que tudo 
depende de Ti". O dom do livre arbítrio que o Senhor nos dá deve ser usado com toda a nossa responsabilidade, confiando 
e obedecendo ao Pai, com aquela "esperança plena de imortalidade" de que fala a Escritura (Sb 3,4). 
 
Se contemplarmos o que aconteceu neste Jardim, veremos o Senhor que busca com todas as suas forças (mente, coração, 
alma) o diálogo com o Pai, confiando-se e aceitando a vontade paterna como a vontade suprema, completamente celestial, 
esta obediência divina passa pela sua humanidade e o leva a ser "triturado" (esmagado) pelo peso que carrega sobre si 
mesmo: o pecado do mundo! É o drama do Getsêmani, no qual se Jesus não fosse sustentado pela grande confiança no 
Pai não teria dado a sua vida por nós! Teria fugido. 
 
De fato, a tríplice oração (sinal de plenitude) que Jesus vive sobre esta Rocha diz a cada homem que o escuta e dá a cada 
um de nós a entrega de si mesmo ao Pai. Por meio d’Ele, também nós, se quisermos, podemos aderir à vontade do Pai e 
confiar n’Ele, Jesus sabia que seu "Sim" seria a mão de Deus estendida a todo filho que precisasse ser salvo e cumpriu o 
que era necessário. O Senhor é o Eterno e vê ao longo do tempo cada filho que a Ele estende as mãos, é Pai e se alegra 
com o pensamento de haver-nos com Ele, unidos para sempre no Amor Trinitário. 
 
Por intercessão de Maria Santíssima, rezemos e não nos cansemos de pedir também ao Senhor o dom da paz, que 
inevitavelmente deve vir de nós mesmos, do nosso coração, de onde vivemos, para podermos então irradiar para o corpo, 
para os membros e para o mundo inteiro. 

O Senhos vos abençoe! 

  



O ANJO DA CONSOLAÇÃO Outubro de 2022 
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O ANJO DA CONSOLAÇÃO 
 

Queridos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos dê a sua paz. 
 
Para nós, frades franciscanos, o início de outubro abre com a solenidade de São Francisco de Assis (4 de 
outubro). Percebemos sempre um convite a ser portadores de paz e alegria e, mesmo nos acontecimentos 
cheios de contradições que o nosso tempo traz consigo, temos confiança e a grande esperança de que o 
Senhor nunca nos abandona! 
 
Neste mês queremos partilhar esta pintura sobre tela feita por “L. Morgari (Veneza 1853)” que se encontra na 
nossa Sacristia e que retrata Jesus que, por vontade divina do Pai, é consolado pelo Anjo. Deste encontro 
propriamente, quase não se fala muito, por motivos óbvios: A atenção é direcionada para a oração de Jesus: 
“Pai, se queres, afasta de mim este cálice! No entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então 
apareceu-lhe um anjo do céu para o consolar” (Lc 22, 42-43). Nós, que aqui vivemos, em contato com esta 
Rocha, percebemos ainda um convite misterioso e sentimos o encanto e a passagem deste Anjo. Jesus pede 
ao Pai que afaste aquele cálice, que é o cálice da amargura e, como nos revelam algumas fontes místicas, é 
também o cálice da consciência de que o sacrifício de sua vida valeria apenas para uma parte da humanidade... 
nem todos o acolheram! Imaginemos a dor excruciante que o Senhor experimenta! Ao mesmo tempo, essas 
fontes afirmam que o Anjo o consola mostrando-lhe todos os nomes e rostos daqueles que lhe teriam sido fiéis 
e que o teriam acolhido, amado e seguido e isso foi como uma gota de remédio infundida em suas veias para 
dar-lhe tom e função. Cada um de nós foi para ele força, vida que volta, luz que volta, daí a intuição do pintor: o 
Anjo entrega ao Senhor o cálice com a consolação que atenuou a amargura da inutilidade de seu sacrifício por 
muitos, os nossos nomes! 
 
Renovemos esta consolação na nossa oração, permaneçamos perto do Anjo da consolação e digamos a Jesus 
a nossa fidelidade. Também nós nos tornamos "Anjos vestidos de carne" ao lado d’Ele, mostrando-lhe o nosso 
amor na cotidiana "liturgia da vida", a fim de que todos nós possamos ser uma oferta ao Deus vivo (Rm 12, 1). 
 

O Senhos vos abençoe! 

  



SENHOR, FICAI AQUI COMIGO Novembro de 2022 
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SENHOR, FICAI AQUI COMIGO 

 
Queridos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos dê a sua paz! 
 
Este mês quero compartilhar com vocês uma luz que o Senhor me 'presenteou' e que percebo ainda cheia de amor, e 
quando penso nela, ainda me emociona. Estou convencido de que não é só minha. Eu estava celebrando a missa votiva do 
Getsêmani, e se uniu a nós um pequeno grupo de mexicanos que moram na América. Depois de haver explicado aos 
peregrinos o típico Evangelho do Getsêmani, no qual o Senhor expressa seu desejo aos discípulos de todos os tempos: 
"Ficai aqui comigo, rezai e vigiai" (Mt 26,38-41), quis expressar a última palavra, mas era o momento culminante, em que 
acabávamos de receber o Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia silêncio e recolhimento orante! E foi 
precisamente nesse momento que me encontrei como uma criança, rezando silenciosamente: "Ficai aqui comigo, Senhor!". 
Um arrepio tomou conta de mim e uma certa consciência... "Absolutamente, este é o momento mais íntimo de todos, em 
que nós, crianças, podemos pronunciar a sua Palavra e torná-la oração, pedido e ação de graças: "Ficai aqui comigo, 
Senhor!" O seu desejo em nós, e o nosso desejo d’Ele! 
 
Estou convencido de que há muitas ocasiões em que cada um de nós pode repetir esta oração: desde a criança que tem 
medo de ficar sozinha à noite até aquele avô idoso que se encontra no fim de seus dias, pronto para passar à verdadeira 
vida na eternidade. Ou, desde a jovem que está anciosa e toda preocupada, ao marido que acaricia a sua barriga pronta 
para entrar na sala de parto... Sim, para sempre!... "Senhor, ficai aqui conosco!" Assim, da mesma forma, aqueles que se 
veem fugindo de seu país em busca de um futuro melhor; assim como aqueles que passam fome e frio sob as bombas: 
“Senhor, ficai aqui conosco! Protejei-nos!" 
 
Esta oração e desejo de Cristo pronunciado neste Jardim 'visita' cada um de nós, no lugar onde estamos, tal como 
estamos. Ele nos pega pela mão e nos tira de nossas solidões que muitas vezes nos 'mordem' e fazem sangrar a alma 
criada pelo Eterno. Do 'jardim' mais visitado por Deus, o nosso coração, elevemos juntos esta súplica, este desejo de Amor 
que deseja ser amado, e digamos por toda a humanidade, com toda a Igreja: "Ficai aqui conosco, Senhor! " 

O Senhos vos abençoe! 

  



O ESPERADO NOS ESPERA Dezembro de 2022 
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O ESPERADO NOS ESPERA 

 
Caros amigos do Getsêmani, paz para vocês! 
 
Acabamos de entrar no tempo litúrgico do Advento, tempo em que o Senhor nos dá tantas oportunidades de descobrir o 
seu amor sem limites e a sua presença na nossa vida e na nossa história. Este tempo é caracterizado pela espera. A 
espera em si, está sempre relacionada a alguém ou algo. Vista como um fim em si mesma, seria vazia, sem sentido e sem 
utilidade para ninguém! Esperar por ninguém não serve a ninguém! Cada um de nós espera por alguém. Todos vivemos, 
portanto, uma expectativa humana, mas que se torna profunda e reveladora se for teológica. Notamos tudo isso nas 
páginas dos Evangelhos que narram o cumprimento da Promessa. Vários são os protagonistas: Maria (Lc 1,26-38); José 
(Mt 1,18-24); Zacarias (Lucas 1,5-25); Isabel (Lc 1,39-46.56-68.80); Simeão e Ana (Lc 2, 22-40); os Magos, Herodes, o 
Povo (Mt 2,1-12). Do ponto de vista humano, podemos afirmar que há uma espera humana: Maria esperava o Messias, 
mas talvez como um sentimento coletivo, do povo, mas talvez não esperasse que fosse a escolhida! José esperava ter uma 
esposa, ter uma família santa, filhos, como todas as famílias santas de Israel, mas não o Guardião do Filho de Deus.E 
assim, os outros personagens. 
 
Notamos que a maioria daqueles que são visitados por Deus se encontram em suas vidas cotidianas. Em casa, em oração, 
na rua, no Templo, em viagem. São pessoas que levam uma vida simples, santa e correta. Rezam, observam a Lei, 
procuram corresponder ao desejo de Deus na observância dos seus mandamentos. Outros esperam no silêncio, numa vida 
retirada. Outros ainda são alcançados por Deus pela sua "espera", unilateralmente, com gratuidade divina, sem 
expectativas! 
 
Aqui está a novidade da perspectiva teológica: há uma espera da parte de Deus que opera, que sempre surpreende e nos 
arrebata de repente! É uma graça! É um dom que nos supera e tem características muito maiores que nos leva pela mão 
pessoalmente, mas que envolve toda a humanidade. Esperamos em Deus e Ele nos espera primeiro. Da mesma forma 
aqui no Getsêmani. Pensamos encontrar o Senhor indo ao seu encontro, mas a verdade é o contrário: é Ele quem vem ao 
nosso encontro e devemos deixar-nos encontrar. Nós O esperamos? Seguro! Mas como é verdade que o Senhor nos 
espera desde a eternidade. Ele, Infinito e Todo-Poderoso se manifesta na pequenez e acolhe e envolve a nós, seus 
filhinhos! Ele é o Eterno e procura entrar em contato conosco, pacificando o céu e a terra, fazendo-se um de nós para 
deixar-nos entrar na eternidade. Procuremos dialogar com o Senhor na oração da Hora Santa. É o mesmo Menino de 
Belém que nos sussurrará: "Desde a eternidade te espero!" Nunca nos cansemos de rezar ao Príncipe da Paz. 
 

O Senhor vos abençoe! 
Boa caminhada de Advento e Feliz Natal! 

  



UM OLHAR DE ESPERANÇA Janeiro de 2023 
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UM OLHAR DE ESPERANÇA 
 
Caros amigos do Getsêmani, paz para vós! 
 
Acabamos de cruzar o limiar do novo ano, e parece justo esperarmos que seja um tempo em que o Senhor possa ser o centro e a 
razão de esperança para todos nós crentes e para toda a humanidade. Infelizmente, apesar da beleza e da "novidade" antiga, mas 
sempre nova do nascimento do Salvador do mundo, não podemos esconder algumas inquietações que todos experimentamos: as 
guerras que existem em várias partes do mundo, a crise econômica, a confusão política em muitos países e a propagação cada 
vez mais dolorosa de situações de injustiça, entre as quais vemos a especulação dos ricos e situações pesadas que se impõem às 
famílias, a ponto de levá-las a uma vida desumana. Ricos mais ricos e pobres mais pobres!  
Também aqui, vemos situações difíceis, pessoas resignadas, e ouvimos frases cheias de desânimo: "Enfim, nunca muda nada!". 
Também toda a Igreja vive um tempo de provações e purificações, a apostasia é galopante, as vocações estão em grande declínio 
e a confusão reina em quase toda parte. 
 
Assim como vocês, perguntamo-nos, como podemos olhar para estas situações e para esta história... que, apesar de tudo, é 
sempre seguida e amada pelo Senhor...? Pensamos que este seja precisamente o ponto crucial, ter cada vez mais uma forma de 
contemplar a história com confiança em Deus. Esperamos a sua manifestação, a Epifania, e queremos fazê-la hoje, com ainda 
mais confiança e esperança n'Ele. Aqui no Getsêmani , à noite, em Nicodemos o Senhor revela:"Porque Deus amou o mundo de 
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo 3,16). 

 
Esta afirmação: "Deus (...) amou tanto o mundo que deu o seu Filho único", é muito intensa e atual. À luz do Natal que acabamos 
de celebrar podemos contemplar o quanto o Mistério da Encarnação é verdadeiramente a novidade absoluta que Deus Pai, na sua 
omnipotência, quis dar à humanidade. Fazendo-se homem em Jesus pôs limite ao mistério da iniquidade e ao poder que o 
maligno tem sobre nós. Com o dom supremo do Filho, Emanuel, é como se dissesse a cada um de nós: "Não tenha medo, eis que 
Eu faço coisa nova (Is 43,18-19), Estou com você até o fim dos tempos (Mt 28,20)”. Ao mesmo tempo, o seu Verbo que se faz 
carne e vem habitar entre nós (cf. Jo 1, 14) é a Palavra mais eloquente para cada situação que é contrária a Deus, para cada 
pensamento ou situação de escuridão e ódio que todos vemos ou experimentamos.É como se Deus dissesse ao mal: "Agora 
terminou o teu termo, o teu tempo está contado, já não tens domínio sobre as minhas criaturas!" Quando as situações de 
adversidade ou prova quiserem sufocar a nossa confiança em Deus, recordemos esta grande verdade que Deus ainda hoje nos 
manifesta com o Mistério da Encarnação! 
 
Olhemos para a nossa humanidade e para este momento difícil com olhar de fé e com muita esperança, não só com olhos 
humanos, senão não poderemos compreender plenamente a grandeza da obra da Redenção que Deus realizou por nós! Nunca 
nos cansemos de rezar e invocar o Príncipe da Paz e nossa Mãe Celestial que intercede por nós. 

O Senhor vos abençoe, 
Na única oração do Senhor! 

  



NÓS HUMANOS PARTICIPAMOS DO AMOR DIVINO Fevereiro de 2023 
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NÓS HUMANOS PARTICIPAMOS DO AMOR DIVINO 

 
Queridos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos dê a sua paz! 
 
Neste desejo habitual que vos fazemos, nós mesmos desejamos a paz e a pedimos com insistência ao Senhor, mesmo 
quando os “ventos contrários” parecem querer insinuar com maior força a prevaricação do mal sobre o bem. O homem de 
hoje, no relativismo ditado pela modernidade, parece cada vez mais um cata-vento ao vento! Por isso devemos nos unir e 
pedir ao Senhor este seu dom: a paz. Conhecemos as ferramentas: cada um de nós tem um grande poder, a possibilidade 
de amar e de se oferecer como sacrifício vivo agradável a Deus (Rm 12,1). A oração, o jejum e a oferta de nossas 
pequenas/grandes renúncias ocultas são conhecidas por Deus, e assim nos solidarizamos com aqueles que esperam 
justiça e paz. Esta oração não só será como um 'bálsamo' para os mais necessitados, mas também nos ajudará a amar 
cada vez mais e, assim, tornar presente o Reino de Deus, o Senhor. Com efeito, é o próprio Evangelho que nos diz, de mil 
maneiras, como o Senhor está presente, está no meio de nós! Isto queremos pedir ao Senhor na nossa oração: que o seu 
amor seja conhecido por todos os homens! Isto queremos pedir e implorar ao Senhor. Tal mistério, temos o dom de poder 
contemplar na adoração ao Santíssimo Sacramento. 
 
Desta Rocha, que "ouviu" a súplica do Filho e a oração ao Pai, nós, estando com Ele, podemos participar deste grande 
mistério de amor, a relação entre o ser 'infinito', Deus Pai, e seu Filho, 'acabou' entre nós, seus filhos. Este é um grande 
mistério. Contemplemos, saboreemos esta Presença no Santíssimo Sacramento! Na nossa oração, através do Espírito 
Santo, podemos sentir que existe uma relação esponsal 'aberta' entre Deus, que é pura Luz incriada, e todos nós, seus 
filhos, suas criaturas... porque Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo do Pai, ao encarnar-se, colocou-se ao lado da criação 
e, ao mesmo tempo, só por sua graça, nos leva para o seio do Pai, rumo ao Céu, tornando-nos divinos! Esta é a força do 
Amor de Deus, feito Carne, que tem o poder de sempre buscar as pessoas na distância e da distância reconduzí-las à 
Casa do Pai! 
 
É o anseio escondido na nossa alma, o fascínio do Céu, que está naquele Rosto que é o Céu em si: Jesus Cristo! 
Rezemos, agradeçamos, intercedamos... Assim seja! 
 

O Senhor vos abençoe 
Na única oração do Senhor! 

  



SER UM CORAÇÃO PULSANTE QUE INTERCEDE E AGE Março de 2023 
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SER UM CORAÇÃO PULSANTE QUE INTERCEDE E AGE 
 

Queridos amigos do Getsêmani, que o Senhor vos dê a sua paz! 
Neste mês parece oportuno compartilhar com vocês parte da carta do nosso Custódio da Terra Santa, por ocasião da emergência das vítimas do 
terremoto. Todos nós nos sentimos impotentes diante de tal calamidade. Que seja ocasião de oração e solidariedade para todos nós, e que 
tenhamos, por um dom totalmente celestial, sempre mais um coração pulsante que permita apertar as mãos uns dos outros, aos pés, ir ao 
encontro dos necessitados, para abraçar e consolar. Rezemos com mais intensidade neste tempo quaresmal de conversão que acaba de 
começar. 
 
Eis o que escreve o Pe. Francesco: 
 
Como vocês já sabem, na manhã de 6 de fevereiro, um terrível terremoto atingiu a Turquia e a Síria, causando destruição e morte. Como frades da 
Custódia da Terra Santa, estamos vivenciando em primeira mão o drama humanitário que esta calamidade provocou. Na Síria, foram 
particularmente afetadas as áreas do Noroeste onde nós, frades, estamos presentes: as comunidades do Vale do Orontes, Alepo e Lataquia. 
 
Temos contato direto com os frades que lá vivem, que graças a Deus permaneceram ilesos. Eles mesmos contam como, nesta fase de 
emergência, estão tentando atender às necessidades de milhares de pessoas que ainda estão em choque com a devastação vivida. No momento, 
nossos confrades estão hospedando e alimentando cerca de 4.000 pessoas em Alepo e 400 em Lataquia; nos vilarejos de Knaye e Yakoubie 
nossas estruturas também foram abaladas, mas os frades presentes estão tentando coordenar a ajuda. Infelizmente, prevemos que a situação de 
sérias dificuldades continue por muito tempo. 
 
As pessoas procuram abrigo contra o frio, uma refeição quente, cobertores, uma palavra de conforto e esperança. Muitos perderam familiares e 
suas casas. Outros não podem voltar para suas casas porque estão inabitáveis. Por enquanto, precisamos lidar com a emergência, o mais rápido 
possível, precisamos começar a verificar quais casas são aproveitáveis e quais não são, para então começar a reparar e reconstruir. 
 
Se por um lado reconhecemos a importância de atender às necessidades materiais, por outro procuramos ser portadores de esperança, dando 
consolo às pessoas desanimadas e amedrontadas. Graças também à ajuda de muitos, conseguimos estar presentes através do ministério da 
caridade, perto de pessoas solitárias e impotentes perante esta calamidade, que também nos abalou a todos internamente. 
 
Como Custódia, graças também à sua ajuda, faremos sempre todo o possível para apoiar esta missão e ajudar a população local. Já iniciamos a 
angariação de fundos através da associação Pro Terra Santa (ver o site https://www.proterrasancta.org) e também é possível enviar donativos ao 
Economato Custodial com o motivo "Ajuda às Vítimas do Terremoto" (ver o site https://custodia.org). 
 
Rezemos por todos aqueles que foram atingidos pelo terremoto e nos mobilizemos todos para aliviar este novo sofrimento que atinge nossos 
irmãos e irmãs, depois de 12 anos de guerra. 

O Senhor vos abençoe, 
Fr. Francesco PATTON OFM 

Custódio da Terra Santa 
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“PELAS SUAS FERIDAS FOMOS SALVOS” (Is 53,5) 
 
É no jardim que o Criador abre uma ferida na lateral do homem para dar-lhe a alegria do relacionamento: a 
mulher. Foi no mesmo jardim que o homem e a mulher, enganados pelo divisor, abriram uma ferida mortal para 
toda a humanidade, pela desobediência à Palavra de Deus, o homem trai o seu Senhor, não respeitando o que 
Ele havia pedido. É neste Jardim do Getsêmani que o homem ferido é procurado por Deus: “Quem procurais? 
Jesus, o Nazareno. "Sou eu!" É a mesma, dolorosa e apaixonada pergunta, de quem ama sua criatura e a 
procura: "Onde você está?" (Gn 3,9). É o próprio Deus, no Filho Unigênito, que vem ao nosso encontro como 
Médico das almas para se oferecer em uma troca mística: "Ele perguntou-lhes novamente: 'Quem vocês estão 
procurando?'... 'Jesus, o Nazareno'. 'Se é por mim que procurais, deixe-os ir embora.' Para que se cumprisse a 
palavra que ele tinha dito: “Dos que me deste, nenhum perdi” (cf. Jo 18,4-9). É ainda neste jardim da obediência 
que a humanidade ferida, 'picada' de novo pelo antigo veneno, se ilude que pode realizar a manifestação do 
Messias de forma humana, entregando o manso Cordeiro aos que estão cheios de inveja e mentiras. O sinal 
será um beijo, o Senhor se deixará amarrar... e se 'ligará', em vez disso, para sempre à nossa humanidade com 
o dom de sua vida (Mt 26,47-50; Jo 18,12). 
 
Será sempre num jardim que, da chaga do lado de Cristo, nascerá a nova criação dos filhos de Deus, 
cumprem-se as Escrituras: o Cordeiro imolado veio para nos salvar, "pelas suas feridas fomos curados!" (Is 
53.5). Será o Ressuscitado a nos convidar a 'tocar' esta ferida para crer verdadeiramente n'Ele (Jo 20,26-27), 
para compreender que o seu amor oceânico é real, um amor infinito que nos repete para sempre: "Eu estou 
convosco até ao fim dos tempos” (Mt 28,20). 
 
Jardim, ferida, traição, fraqueza dos Apóstolos, ilusão da humanidade ferida… onde quer que estejamos, 
deixemo-nos ser alcançados e vistos e chamados pelo nome, deixemo-nos ser 'tocados' pela Luz do amor 
infinito de Deus: Jesus Cristo nosso Senhor! 'Feridos pelo Amor Ferido' invoquemos esta graça para toda a 
humanidade necessitada de Deus, do Príncipe da Paz, rezemos especialmente por aqueles que ainda sofrem e 
estão nas trevas da provação. 

Feliz Páscoa! 
 

Para aqueles que desejam seguir a Hora Santa em streaming, aqui está o link: 
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-nel-getsemani-%7C-gerusalemme/414 
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O ÚNICO MEDIADOR 
 

Neste tempo pascal, queridos amigos do santo jardim, o Senhor convida-nos a saborear cada vez 
mais profundamente o mistério da Redenção. Nestes domingos, ouvimos como Jesus de Nazaré, o 
Crucificado, é o Cristo glorioso, o Redentor sentado no trono de Deus Pai (Hb 12,2). É a Carta aos 
Hebreus neste tempo a falar-nos disso, com uma beleza monumental, e mesmo sem citar 
explicitamente o Evangelho, coloca Jesus Cristo no centro de uma forma única e real! 
 
Os evangelistas nos contaram como o Ressuscitado apareceu aos onze no Cenáculo, guardando os 
sinais do Crucifixo. Isso é maravilhoso! Aparece-nos como um Deus glorioso, no seu verdadeiro corpo 
com aquelas chagas dos pregos e da lança que o distinguem: sinais do seu amor pela humanidade! 
Com efeito, Ele é o Mediador: por um lado está com o Pai, e é verdadeiro Deus, mas com toda a 
bagagem que caracteriza a nossa humanidade, por outro está entre nós, como verdadeiro Homem, 
com tudo o que o caracteriza em sua divindade. É surpreendente que em ambos os casos se trate do 
mesmo Filho de Deus marcado e conhecido como o Crucificado: Ele intercede junto ao Pai em favor 
da humanidade, e revela à humanidade o rosto do Pai. Sublime!  
 
Agora, voltando ao nosso pequeno compromisso na Hora Santa, o Pai, em sua divina Providência, no 
dom do Filho no Santíssimo Sacramento, previu que temos a possibilidade de falar novamente ao 
Verbo Encarnado, e poder adorar e amar o Deus Uno e Trino. Vivamos este diálogo com simplicidade 
e paixão, escutemos o seu amor, Ele que por primeiro nos ouviu e amou a nossa humanidade de uma 
vez por todas (Hb 9, 11-12). Que esta divina liturgia seja uma oração que se eleva ao trono do 
Altíssimo, por meio do único Mediador, que mostra para sempre ao Pai os sinais de amor pela 
humanidade. Que seja uma oração que suplica pela paz para o mundo inteiro. 

Boa oração! 
 


