
 

 

Os discípulos regressaram da missão à qual Jesus os tinha enviado e Herodes acabara de assassinar João Batista. Jesus 
retirou-se para descansar com os discípulos, do outro lado do lago. Precisavam tomar distância, conversar juntos e de maneira 
tranquila sobre esse momento dramático, em um espaço sossegado, mais íntimo e profundo, sem a urgência permanente que a 
pressão do povo introduzia em suas vidas e não tendo tempo nem para comer. Não eram pessoas das cidades importantes que 
procuravam Jesus. Diz o texto de Marcos que saíram “de todos os povoados” e foram “correndo”, com pressa, com expectativa e 
esperança, ansiosas para encontrar-se com Ele.” Pe Adroaldo SJ 

 
 

Estimada Família São João Batista 

 Jesus não só transmite um ensinamento, senão que cria uma relação nova com o povo e de uns com outros, segundo o 
espírito do Reino. Todos somos feitos para nos encontrar com um Tu inesgotável, que ilumine nossa existência e nos transforme 
inteiramente, de tal maneira que sejamos capazes de estabelecer relações novas com nossa própria história pessoal, com os 
outros e com toda a criação. 

 O ensinamento de Jesus revela-se, antes de tudo, como um encontro inspirador que o move a se aproximar de todas as 
pessoas, revelando-lhes a dignidade infinita que cada uma carrega dentro de si. Trata-se de um encontro que não vem envolvido 
em roupagens exóticas nem em rituais frios; sua grandeza se expressa numa proximidade tão simples e humana, onde a interação 
de sentimentos e afetos engrandece a todos. 

 Vivemos num contexto social onde somos ameaçados por uma forma sutil de “a-patia”. Aqui a compaixão se quebra com 
excessiva facilidade, se atrofia e se transforma em “sem-paixão”. Com isso, nas nossas relações se desumanizam. 

 Acostumamo-nos com a lógica deste mundo, que esvazia nossa capacidade de nos surpreender ou de nos inquietar; 
impermeabilizamos o coração frente a magnitude das feridas sociais. Vão desaparecendo os horizontes de sentido que incluem a 
alteridade. Qualquer implicação com o outro implica suspeita, frieza, distancia, preconceito... 

 No entanto, somos seguidores(as) do Compassivo; Jesus não passa “friamente” por nada. Ele é o homem da prontidão 
de sentimentos, que deixa transparecer uma profunda sensibilidade. Sente-se “tocado” pela dor e miséria. 

 Os Evangelhos destacam os profundos sentimentos de humanidade, compaixão, empatia, ternura e solidariedade miseri-
cordiosa de Jesus. 

 Estaremos de recesso escolar nos dias 19 a 31 de julho, como prevê nosso calendário letivo. 

 Desejamos que seja um tempo de tranquilidade, de paz, de fortalecimento físico, emocional, espiritual. 

 Dia 02/08 retomaremos nossas atividades letivas. 

 Abençoado descanso. 

 
 

Em Jesus e Maria, 
 

 

DIREÇÃO 
        Caxias do Sul, 16 de julho de 2021. 


