Alloween ou Holywins
A grande festa de Todos os Santos e do chamamento à Santidade
(Baseado no Catecismo da Igreja Católica: A Igreja é santa: 823-829; Creio na vida
eterna: 1020-1065; o Céu: 1023-1029; A purificação final ou purgatório: 1030-1032; O
inferno: 1033-1037; O juízo final: 1038-1041; A santidade cristã: 2012-2016)

1. Sabias que o Céu vive voltado para a Terra? Já viste,
certamente, uma mãe com um filho?! Já reparas-te como vive
dependente do pequeno: olha-o, contempla-o, está atenta a cada
pormenor do seu crescimento, acaricia-o, cuida-o…não o larga um
momento. E quando começa a crescer, a caminhar…está sempre em
cuidados para que não tropece ou meta os dedos nas tomadas da
electricidade ou cai em escadas. Sabias que Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, a Virgem Maria, os Santos, os Anjos e Arcanjos, todo o Céu …
vive “dependente” de nós, como uma mãe do seu filho? Isto é algo
maravilhoso! Eles conhecem-nos e desejam que sejamos seus amigos,
e que lhes peçamos ajuda para sermos cada vez melhores, para sermos
santos como eles. Jesus encarnou, veio
à Terra, e não se cansou de nos contar
e demonstrar com palavras e obras,
morrendo na Cruz, que nos ama
infinitamente e que ninguém nos ama
tanto quanto Ele (ninguém tem mais
amor do Aquele que dá a vida pelos
seus amigos). Sabias que nós, também
viemos a este mundo para nos
amarmos uns aos outros como Jesus?

2. Sabes o que é o Céu? “Os
que morrerem na graça e na
amizade de Deus e estiverem
perfeitamente purificados, viverão
para sempre com Cristo”. Eu quero ir
para o Céu! E Tu? Viver no Céu é
«estar
com
Cristo».
Como
conseguimos chegar ao Céu? Sendo
amigos de Jesus, da sua Mãe, a Virgem
Maria, os Anjos e os Santos. Convidando-os a morarem na nossa casa,
a fazerem parte da nossa Família…convidando-os a viverem no nosso
coração, pois, eles querem viver connosco e oferecer-nos a sua vida.
Que vida? A eterna. Aquela que não se acaba com a morte. Jesus
morreu, ressuscitou, vive comigo, está vivo! E tornou-nos, por isso,
participantes da sua imortalidade. Ressuscitaremos com Ele.
3. Que acontece quando morremos? Podemos ir directamente ao
Céu ou ao Purgatório, que é como que uma “antessala” do Céu. Tratase de um lugar de passagem reservado para queles que não podem ir
directamente ao Céu. Por que se encontram ali? Porque não amaram
suficientemente Jesus e as pessoas com quem viveu na Terra e não se
arrependeu, sinceramente, dessa atitude e do mal que foi cometendo.
Portanto, necessitam de um bom “duche” para lavar-se, para purificarse dos seus pecados. Neste tempo de purgatório os sofrimentos aí
sentidos, são sofrimentos de amor. Os que aí se encontram dão-se
conta de quanto feriram o coração de Deus…e sofrem por isso, e
porque não participam ainda em plenitude, na totalidade da vida de
Deus. E o que é o Inferno? É o lugar para onde
vão aqueles que, conscientemente, decidiram
fazer tudo contra a vontade de Deus. Aqueles
que quiseram afastar Deus das suas vidas. É
claro que Deus ama a todos sem excepção e por
isso quer oferecer-lhes a Sua Vida mas, porque
respeita a liberdade humana, não pode obrigar a
gostar d’Ele, a viver com Ele! Não se pode forçar
ninguém ao amor! Tenho a certeza de que

desejas ir para Céu quando morreres! Mas
não tenhas medo, se te esforçares por
viver com Jesus, Ele permanecerá contigo e
guiará os teus passos e os teus caminhos
para o Céu. E, como quem confia um
desejo a alguém a quem ama muito, confia
esse teu desejo a Maria, e aos Santos e
pede-lhes que te ajudem.
4. Quem são os santos? São os que amam mais Jesus, os seus
melhores amigos. São as pessoas mais felizes (bem-aventurados) deste
mundo! Dedicaram-lhe toda a sua vida e procuram agradar-lhe de todo
o coração. São os que amam a Deus e os outros como seus irmãos. Que
maravilha! Pensa numa pessoa que vive alegre, que te ajuda, que te
perdoa, que não cria guerras nem insulta…que vive em paz com Deus e
com os irmãos. Esse é o mais feliz dos felizes … porque somos mais
felizes quando fazemos o bem.
5. E o que fazem agora no Céu? Gozam da vida de Deus, da sua
companhia, onde não há morte, nem luto, nem choro, nem dor. Vivem
totalmente dedicados a Deus; Ele é a sua alegria, a sua paz, a sua
felicidade… Já alguma vez estiveste muito, muito, muito contente, de
tal forma que desejavas que durasse para sempre? Pois é mais, muito
mais a vida com Deus, com a Virgem Maria e os Santos que nos
esperam no Céu. Mas, surpreendentemente, já podem usufruir alguma
coisa dessa vida na Terra, pois eles vivem muito próximos de nós, não
estão longe, vivem voltados e focados em nós, como a mãe com o seu
filho que falávamos no princípio.
6. Os santos não pecam? Sim
pecam, mas conscientes do seu
pecado, pedem perdão a Deus,
através dos seus ministros e dos
sacramentos que Ele nos concedeu
como instrumentos de salvação.
Portanto, pecam mas em seguida vão
pedir perdão a Deus, confessam-se e

formulam o propósito de não pecar mais. (por
exemplo: quando fazes alguma coisa que
desagrada muito a tua mãe e lhe pedes perdão
ela também fica muito feliz…assim acontece
com Deus).
7. Primeiro, beatos e depois, santos.
Beatificar: declaração que o Papa faz de algum
fiel defunto, cujas virtudes foram conhecidas e
de qualidade; goza já da bem-aventurança
eterna e, por isso, pode ser-lhe prestado culto,
isto é, pedir a sua ajuda, a sua intercessão.
8. O que significa dizer que a Igreja canoniza alguns santos e por
que o faz? Canonizar significa proclamar solenemente que algumas
pessoas baptizadas praticaram heroicamente as virtudes cristãs e
viveram em fidelidade a graça de Deus, por isso, são Santos. Eles
intercedem por nós, cuidam-nos e desafiam-nos a sermos como eles.
9. Há muitos santos no Céu não canonizados? Sim, celebram-se
no dia 1 de Novembro. Celebram-se todos os Santos reconhecidos e
desconhecidos.
10. Sabias que Deus te criou para seres santo? “A caridade é a
alma da santidade à qual todos são chamados”. A meta da tua vida é o
Céu e a Santidade. Todos somos chamados a ser Santos! Jesus deseja
que todos sejamos santos e nos a graça e a ajuda necessária para isso.
Cada um na realização da sua VOCAÇÃO, na missão que Deus lhe
confiou: mãe, pai, sacerdote, religioso/a, leigo e missionário…
11. A novidade desta mensagem tem de chegar a todos. Queres
partilhar? Temos que contar isto a todos para que também eles a
vivam. Esta maravilha que conhecemos não a podemos guardar só para
nós. Não sejamos egoístas…é para todos…PARTILHA.
12. Conheces a vida de algum Santo? Procura conhecer!
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