
Caros irmãos!
Paz e bem!
Estamos nos aproximando rapidamente da Páscoa 
do Senhor. Esta é sempre uma bela ocasião para poder 
dirigir uma palavra simples a cada um.

Há pouco tempo, estive em visita a uma de nossas 
províncias. Visitei todos os conventos e fiquei surpreso, pois 
vi em muitas fraternidades, ou às Vésperas, ou às Laudes, 
recitar uma oração em favor de todos os irmãos do mundo, 
que vivem a fadiga da Covid: quem foi contagiado, quem 
não foi, quem está em contato com o povo que sofre por esta 
situação que todos vivemos. É algo muito bonito.

Os aviões ainda encontram dificuldades para voar. 
Há muitos impedimentos para viajar pelo mundo. 
A participação e a unidade não encontram essas 
dificuldades, por isso podemos fazê-las voar por meio da 
intercessão da oração. É algo muito bonito que gostei de 
contar, porque assim achei; e penso comigo mesmo, se 
quisermos, somos melhores do que pensamos, também 
recordando-nos de quem sofre.
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Vivemos uma situação original. Não estávamos habituados. 
Uma situação que nos impõe muitas mudanças, muitos 
adiamentos dos nossos compromissos, e nos compromete 
em achar soluções diversas das quais estávamos habituados 
no passado.

Podemos viver bem até mesmo esta situação? Acredito que 
sim, que pode ser vivida realmente bem. O Papa nos convida 
continuamente à esperança, que jamais devemos perder.

Como podemos fazer para cultivar a esperança, uma 
verdadeira esperança? Tentemos, nestes dias, enquanto nos 
aproximamos da Páscoa, imaginar e recordar em nossa 
mente, em nosso coração, as imagens do Senhor que sobe 
ao Calvário, que, em meio a fadigas, sobe ao Calvário, 
carregado da cruz. Tentemos deixar visível novamente, em 
nossa vida, a cruz erguida, a árvore da cruz. Na realidade, 
encontraremos a esperança se conseguirmos adentrar 
sempre mais neste mistério, porque é o mistério da nossa 
salvação. Assim, contarão pouco as dificuldades que nos 
rodeiam, as dificuldades com as quais lidamos todos os 
dias; para elas, buscaremos soluções, daremos o melhor de 
nós mesmos, mas jamais poderá faltar a esperança! Porque 
a esperança não é resposta em nossas atividades ou em como 
vai o mundo. A esperança é resposta – a esperança certa! 
– em como nosso Senhor Jesus Cristo interveio em nossa 
humanidade e nos abriu perspectivas de vida.

Faço votos a cada um, para que se tornem fortes nesta 
esperança, sempre mais; não a deixem escapar! Mas o olhar 
deve ser direcionado, a atenção deve ser voltada ao percurso 
que nosso Senhor fez por nós.

Assim, as outras coisas serão fatigantes, mas encaradas 
indubitavelmente bem, sabendo que há mais alguém que já 
está operando pela nossa salvação.

Irmãos, feliz Páscoa a todos!
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