
 

  Três ordens religiosas e a vida matrimonial  

 Igreja católica, ao longo da 

sua história bimilenar, foi en-

riquecida pelo Senhor com 

várias formas de vida consagrada-re-

ligiosa. Deus suscitava, ao longo dos 

séculos, alguns homens e mulheres, 

capacitando-os com os carismas es-

peciais para dar à origem a várias for-

mas de vida consagrada-religiosa. E 

assim nasceram, e continuam nas-

cendo até hoje, várias Ordens religi-

osas, Institutos de Vida Consagrada, 

Sociedades de Vida Apostólica e di-

versas Comunidades de Vida Consa-

grada.  

Cada uma dessas instituições tem o 

seu carisma, ou seja, o seu jeito de vi-

ver e pregar a Boa Nova do Evange-

lho. É uma riqueza que temos na 

Igreja católica. E para quem não 

sabe, a finalidade da vida consagrada 

é a vivência do “Primado do Abso-

luto”, isso significa que, na vida con-

sagrada, há somente um absoluto que 

é Deus. Por isso, todo o resto é secun-

dário, relativo, ou como diria São 

Paulo, todo o resto “é perda” (Fl 3,7-

9). Um homem ou uma mulher op-

tando pela vida religiosa quer viver o 

seu batismo numa forma radical, se-

gundo os três principais conselhos 

evangélicos: a obediência, a pobreza 

e a castidade. 

Os consagrados tornam-se, então, 

“Profetas do Reino”, ou seja, “me-

mória” ou uma “consciência”, lem-

brando a todos que devemos viver o 

nosso batismo amando a Deus e ao 

próximo. Mas o que tem a ver as or-

dens religiosas com a vida matrimo-

nial? Há três ordens religiosas, a sa-

ber: Franciscanos, Dominicanos e 

Trapistas, cujos carismas podemos 

ver em cada relacionamento matri-

monial ao longo da sua caminhada.   

 
 Franciscanos  

A primeira etapa da vida de um casal: 

namoro, lua-de-mel e primeiros anos 

de vida matrimonial, se parecem com 

os Franciscanos. Tudo é encanto, tudo 

é bonito. O amor um ao outro supera 

todas as dificuldades. Há muita alegria, 

despojamento, admiração, abraço, 

beijo, sonhos, compreensão, ajuda, 

perdão, romantismo... Na primeira 

etapa da vida matrimonial, o casal pa-

rece com São Francisco de Assis, can-

tando o famoso “Cântico das criatu-

ras”.  

 
 Dominicanos  

Ao passar do tempo, quando o roman-

tismo da vida matrimonial passar, a 

vida do casal parece com os Dominica-

nos. Aí, aparecem os “Por quê? “Para 

quê?”, os argumentos, palavras fortes, 

exortações, teses, convicções, certezas, 

análises, disputas... Ou seja, o casal co-

meçou a pisar no chão da vida e assim 

como os dominicanos, cada um de-

fende o seu ponto de vista. 

 
 Trapistas  

Por fim, após muitos anos de convi-

vência, na terceira etapa de vida matri-

monial, o casal parece com os Trapis-

tas. Pois, já falaram tudo o que preci-

sava falar, já experimentaram e viram 

tudo o que precisava experimentar e 

ver e já “engoliram muitas coisas a 

seco”. Ele conhece os gostos, desgos-

tos e costumes dela e ela sabe tudo 

dele, tanto assim que um parece com 

outro. Por isso, ambos observam a re-

gra do silêncio. Não conversam muito 

um com outro, cada um no seu canto, 

com seu jeito, porém se entendem per-

feitamente. Parecem dois heróis de 

amor que, um dia, se encantaram um 

pelo outro, sobreviveram todos os can-

tos e desencantos e perseveraram um 

ao lado do outro, provando para nós 

que apaixonar-se todo mundo é capaz, 

mas perseverar no amor só os melho-

res.  

A todos os jovens que anseiam pela 

aventura da vida matrimonial e fami-

liar, desejo que tenham essa graça de 

passar por todas essas três etapas da 

vida matrimonial. 

Pe. Paulo Kowalczyk,sac. 
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 Catequese do Papa Francisco - O mistério da oração  

A oração é o respirar da fé, é sua expressão mais apropriada, como um grito que vem do  

coração daqueles que acreditam e confiam em Deus.
amos pensar na história de 

Bartimeu, um personagem do 

Evangelho (cf. Mc 10,46-52). 

Confesso que, para mim, é o mais sim-

pático de todos. Ele era cego, estava 

sentado, mendigando na beira da es-

trada, nos arredores de sua cidade, Je-

ricó. Ele não é um personagem anô-

nimo, ele tem um rosto, um nome: Bar-

timeu, “filho de Timeu”. Um dia, ele 

ouve que Jesus passaria. De fato, Jericó 

era um local movimentado, uma encru-

zilhada continuamente atravessada por 

peregrinos e comerciantes. Então, Bar-

timeu se esconde: ele 

teria feito todo o possível para encon-

trar Jesus, e muitas pessoas fizeram o 

mesmo: lembre-se de Zaqueu, que su-

biu na árvore. Muitos também queriam 

ver Jesus, também ele. Então, este ho-

mem entra nos Evangelhos como uma 

voz que grita alto. Ele não vê; ele não 

sabe se Jesus está perto ou longe, mas 

ele o ouve, ele o entende na multidão, 

que a um certo ponto aumenta e se 

aproxima… Mas ele está completa-

mente sozinho e ninguém se importa 

com isso. E o que Bartimeu faz? Grita. 

E grita, e continua a gritar. Usa a única 

arma em seu poder: a voz. Começa a 

gritar: “Filho de Davi, Jesus, tenha pi-

edade de mim!”. E assim ele continua 

gritando. 

Seus berros repetidos incomodam, não 

parecem educados, e muitos o repreen-

dem, dizem para ele ficar quieto: “Seja 

educado, não faça isso!”. Mas Barti-

meu, porém, não se cala, pelo contrá-

rio, grita ainda mais: “Filho de Davi, 

Jesus, tem piedade de mim!”. Essa é a 

teimosia obstinada daqueles que bus-

cam uma graça e batem, batem na porta 

do coração de Deus. Ele grita, bate. 

Essa expressão: “Filho de Davi” é 

muito importante, significa “o Mes-

sias” – confessa o Messias –, é uma 

profissão de fé que sai da boca daquele 

homem desprezado por todos. Jesus 

ouve o seu grito. A oração de Bartimeu 

toca seu coração, o coração de Deus, e 

as portas da salvação se abrem para ele. 

Jesus o manda chamar. Ele se levanta e 

aqueles que antes lhe disseram para fi-

car quieto agora o levam ao Mestre. Je-

sus fala com ele, pede que ele expresse 

seu desejo – isso é importante – e então 

o grito se torna um pedido: “Que eu 

veja novamente, Senhor!”. Jesus disse- 

lhe: “Vai, a tua fé te salvou”. Ele reco-

nhece naquele pobre homem desampa-

rado, desprezado, todo o poder de sua 

fé, que atrai a misericórdia e o poder de 

Deus. A fé é ter duas mãos levantadas, 

uma voz que clama por implorar o dom 

da salvação. O Catecismo afirma que 

“a humildade é o fundamento da ora-

ção” A fé, como vimos em Bartimeu, é 

um grito; a não-fé está sufocando esse 

grito. Aquela atitude que as pessoas ti-

nham em silenciá-lo: não eram pessoas 

de fé, mas ele era. (...)”. A fé é um pro-

testo contra uma condição penosa a 

qual não entendemos o porquê; a não-

fé é limitar-se a viver uma situação a 

qual nos adaptamos. Fé é esperança de 

ser salvo; não-fé é acostumar-se com o 

mal que nos oprime e continuar assim. 

Bartimeu é um homem perseverante. 

Ao seu redor, havia pessoas que expli-

cavam que implorar era inútil, que era 

um grito sem resposta, que era pertur-

bador e basta, que por favor parasse de 

gritar: mas ele não ficou calado. E, no 

final, ele conseguiu o que queria. Mais 

alto do que qualquer argumento con-

trário, no coração humano há uma voz 

que invoca. Todos nós temos essa voz 

dentro. Uma voz que sai espontanea-

mente, sem que ninguém o comande, 

uma voz que nos interroga sobre o sig-

nificado de nossa jornada aqui em-

baixo, especialmente quando nos en-

contramos na escuridão: “Jesus, tem 

piedade de mim! Jesus, tem piedade de 

mim! “.  

Bela esta oração (...). Os cristãos não 

apenas rezam: eles compartilham o 

grito de oração com todos os homens e 

mulheres. Mas o horizonte ainda pode 

ser ampliado: Paulo diz que toda a cri-

ação “geme e sofre as dores do parto” 

(Rm 8,22). Os artistas, muitas vezes, 

tornam-se intérpretes desse grito silen-

cioso da criação, que pressiona toda 

criatura e emerge, sobretudo, no cora-

ção do homem, porque o homem é um 

“mendigo de Deus”. Bela definição de 

homem: “mendigo de Deus”. Obri-

gado. 

 Dia dos Avós – 26 de julho – Oração do Idoso  
Bem-aventurados aqueles que compreendem meus passos 

vacilantes e minhas mãos trêmulas. 

Bem-aventurados os que levam em conta que meus ouvidos 

captam as palavras com dificuldade e, por isso, procuram 

falar mais alto e pausadamente. 

Bem-aventurados os que percebem que meus olhos já estão 

nublados e minhas reações são lentas. 

Bem-aventurados os que me dizem: você já me contou isso 

inúmeras vezes! 

Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não 

ter visto o café que por vezes derramo sobre a mesa. 

Bem-aventurados os que sabem dirigir a conversa e as 

recordações para as coisas dos tempos passados. 

Bem-aventurados todos aqueles que me dedicam afeto e 

carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando entrar 

na eternidade, lembrar-me-ei deles, junto ao Senhor. 

Bem-aventurados os que me ajudam a atravessar a rua e 

não lamentam o tempo perdido que me dedicam. 

Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e 

não estou abandonado, tratando-me com respeito. 

Bem-aventurados os que me compreendem quanto me custa 

encontrar forças para carregar a minha cruz. 

Bem-aventurados os que amenizam os meus últimos anos 

sobre a terra. Amém!

 

V 



 As fronteiras do casal  
omem e mulher não se casa-

riam se não achassem que vale 

a pena. E não tentariam a vida 

a dois se não sentissem que é melhor 

casar do que viver só, especialmente 

depois que se conheceram. Quando o 

sentimento é forte e bonito, qualquer 

sacrifício vale a pena, inclusive o de ter 

que aceitar limites. Limites e fronteiras 

são o que mais acontecem num casa-

mento: os limites dele, os dela e os dos 

filhos. São esses limites que exigem 

demarcação de fronteiras como num 

continente chamado amor, onde os pa-

íses precisam determinar seus territó-

rios. Cada país permanece único com 

suas características muito especiais, 

sua linguagem e seu jeito de ser. Ao 

mesmo tempo, precisam formar acor-

dos bilaterais e determinar até onde, 

quando e por quê.  

O universo dele encontra o dela. 
Em muitos aspectos se fundem e 

em outros jamais se fundirão. Ele 
precisa saber até onde pode ir, 
sem prejudicá-la, e ela tem que 
saber até onde insistir e até onde 

aceitar. 
Quando ele entra demais no terreno 

dela e, sem licença, desrespeita as leis 

daquele universo feminino, e vice-

versa, tem que haver um passaporte 

chamado diálogo, carinho, ternura. Ela 

não tem que ceder em tudo, nem ele. 

Ela não tem que pedir desculpas o 

tempo todo, nem ele. Tem que haver 

perdão e ponto final sobre aquele as-

sunto. 

Deve haver um limite para tudo. Quem 

quer um casamento sem proibição, 

sem fronteira nenhuma e sem limite al-

gum, quer um relacionamento histé-

rico.  

Fazer o que se quer num casamento é o 

mesmo que não estar casado, porque o 

casamento é a decisão de não mais fa-

zer o que se quer e sim o que se quer a 

dois.  

Toda a teimosia de não permitir ou não 

prestar contas acaba em guerra de fron-

teiras. O Casamento é a junção de dois 

países que decidiram formar uma fede-

ração. Cada qual permanece o país que 

é, mas optam por caminhar juntos sob 

dois governos que se consultam sem-

pre. Permanecem soberanos, mas fa-

zem tudo em comum. Algumas coisas 

permanecem fora do contrato, porque a 

individualidade e a privacidade são 

privilégios da pessoa. 

O marido sabe que há momentos que 

são só dela, e ela sabe os momentos 

que são só dele. Fronteiras e limites. 

Sem isso, não há liberdade no casa-

mento. Por incrível que pareça, é a de-

marcação dos limites e das fronteiras 

que estabelece a liberdade do casa-

mento. 

Muita gente se machuca por não admi-

tir nem aceitar limites. Como casar não 

é para anjos e sim para homens e mu-

lheres, então que aceitem os limites e 

façam bom uso deles. É questão de de-

marcar. Nada mais bonito do que dois 

países formando uma só nação. Quem 

conseguiu garante que vale a pena. O 

resultado é uma família em que as pa-

lavras pai, mãe, filho, filha, mano, 

mana são gostosos de ouvir. Ali, todo 

mundo é livre, exatamente porque nin-

guém faz apenas o que quer, pois co-

nhece e aceita a fronteira do outro. 

Pe. Zezinho, scj 

 Santo do Mês – 06 de julho – Santa Maria Goretti – 1890 – 1902   
 Igreja, neste dia, celebra a vir-

gem e mártir que encantou e 

continua enriquecendo os cris-

tãos com seu testemunho de “sim” a 

Deus e “não” ao pecado. Nascida em 

Corinaldo, centro da Itália, era de fa-

mília pobre, numerosa e camponesa, 

mas muito temente a Deus. Com a 

morte do pai, Maria Goretti, com os 

seus, foram morar num local perto de 

Roma, sob o mesmo teto de uma famí-

lia composta por um pai viúvo e dois 

filhos, sendo um deles Alexandre. 

Aconteceu que este jovem por várias 

vezes tentou seduzir Goretti, que fi-

cava em casa para cuidar dos irmãozi-

nhos. E por ser uma menina temente a 

Deus, sua resposta era cheia de maturi-

dade: “Não, não, Deus não quer; é pe-

cado!” 

Santa Maria Goretti, certa vez, estava 

em casa e em oração, por isso quando 

o jovem, que era de maior estatura e 

idade, tentou novamente seduzi-la, 

Goretti resistiu com mais um grande 

não. A resposta de Alexandre foram 14 

facadas, enquanto da parte de Goretti, 

percebemos a santidade, na confidên-

cia à sua mãe: “Sim, o perdoo… Lá no 

céu, rogarei para que ele se arre-

penda… Quero que ele esteja junto co-

migo na glória eterna”. 

O martírio desta adolescente, de ape-

nas 12 anos, foi a causa da conversão 

do jovem assassino, que depois de sair 

da cadeia esteve com as 400 mil pes-

soas, na Praça de São Pedro, na ocasião 

da canonização dessa santa, em 1950 

oficiada por Pio XII. A mãe, aos 84 

anos, pôde participar com quatro filhos 

da canonização da filha Santa Maria 

Goretti manteve-se pura e santa por 

causa do seu amor a Deus, por isso na 

glória reina com Cristo. 

 

Oração 
Ó Deus, fonte de inocência e pu-

reza que ornastes Maria Goretti, 

ainda adolescente, com a graça 

do martírio e a coroastes no 

combate pela virtude, dai-nos, 

por sua intercessão, guardar 

sempre os vossos mandamentos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espí-

rito Santo. Amém 

Santa Maria Goretti, rogai por 

nós!

H 

A 



 Queridos paroquianos e paroquianas!  
A partir do dia 04 de julho (sábado), depois de 106 dias da proibição de celebrações litúrgicas com a participação do povo, 

retornemos às celebrações presenciais. Há um mês começamos os trabalhos de higienização da igreja, salas de catequese e 

banheiros, além da faxina semanal, para acolher, com segurança o povo. A higienização fazemos com higienizante feito na 

base de quaternário de amônio. Além disso a Pastoral da Acolhida está oferecendo às pessoas álcool de 70% e álcool em 

gel na porta da igreja para higienizar as mãos. Uso de máscara e distanciamento dentro da igreja e salas de catequese ainda 

é necessário. 

 Dizimistas aniversariantes do mês de julho  
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, 

reconhecemos que tudo vem de Deus. A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 

01 – Maria Regina Fernandes 10 – José Adelino da Silva 20 – Nádia Maria da Cruz 

02 – Terezinha Coelho Rodrigues 13 – José Luiz Mariano 21 – Maria Fernanda Alves Leitão 

02 – Rosângela Nazário Pires 14 – Edna Xavier Severiano 24 – Josefa Soares de Oliveira 

02 – Alceia Almeida Lopes 15 – Maria da Penha Clementino 25 – Rosa Dantas de Souza 

05 – Maria Lúcia C. de Oliveira 15 – Nilton Pereira de Albuquerque 27 – Antônio Marcolino da Silva 

07 – Gizélia Paixão Silva 16 – Denise Martins Vasconcelos 28 – Manuel Armando Silva 

07 – Maria de Lourdes B. de Oliveira 18 – Luiz Fernando da Anunciação 29 – Maria da Silva Fernandes 

09 – Zeli da Silva Martins 20 – Núbia Maria de Souza Alencar 29 – Leonardo 
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Avisos 
Convidamos os Homens do Terço, as Mulheres do 

Terço e os Grupos de Oração, a retornarem as suas 

atividades. O Terço dos Homens e das Mulheres 

acontece todas as quintas-feiras às 20h e os encon-

tros dos Grupos de Oração na segunda-feira, na Ma-

triz e quarta-feira na Capela de São Pedro e São 

Paulo, às 20h. 

Reunião do Conselho Pastoral  

Paroquial 
Convidamos os coordenadores dos Movimen-

tos e das Pastorais para a reunião do Conse-

lho Pastoral Paroquial, dia 19 de julho – do-

mingo, às 16h. 

 Benção do Santíssimo Sacramento pelas 

ruas da comunidade - Corpus Christi 2020  


