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PÁGINAS 6 E 7

A Igreja celebra, de 1 a 7 de outubro, a Semana Nacional 
da Vida e, no dia 8, o Dia do Nascituro.

Dom e 
compromisso

GUSTAVO DE OLIVEIRA 



2 EDITORIAL

PARABÉNS O Jornal Testemunho de Fé congratula-se com todos os aniversariantes desta semana e suas comunidades
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NATALÍCIO

DIA 4
• Pe. Eli Chaves dos Santos, CM
• Pe. Francisco Cláudio de Sousa Lima
• Pe. Frank Luis Franciscatto
• Pe. João Paulo Ferreira de Macedo
• Pe. Krzysztof Sopicki (Cristóvão), SAC
• Pe. Wellington Gusmão Mendes

DIA 5
• Pe. Francisco de Assis Silva Alfenas, PODP
• Pe. Thiago Sardinha de Jesus

 DIA 6
• Pe. Geovane Ferreira Silva
• Pe. Sergio Luiz Julio dos Santos
• Pe. Sidnei da Silva, CP
• Diác. Custódio de Mello Gonçalves Junior

DIA 7
• Côn. Robert Józef Chrzaszcz
• Pe. Charles Fernando Gomes
• Pe. Elio Nino Alfaro Baldeón
• Diác. Edson de Souza Ávila
• Diác. Sidney Santos Virginio

DIA 8
• Mons. Osvaldo Neves de Almeida
• Diác. Antonio Honorato Ferreira
• Diác. Henrique João Gonçalves

DIA 9
• Pe. Márcio Ferreira dos Santos

DIA 10
• Mons. Luiz Artur M. Barros Falcão
• Pe. Carlos Antonio Pereira, CMF
• Pe. Francisco Soares de Souza
• Pe. Frei Laércio José Dias Sanção, OAD

• Pe. Nivaldo Alves dos Anjos Junior
• Diác. Roberto Guedes de Souza

ORDENAÇÃO

DIA 4
• Pe. Frei Anselmo Fracasso, OFM
• Pe. Frank Luis Franciscatto
• Pe. Mauro de Almeida, CSSR

DIA 10
• Pe. Roberto Barros Dias, SJ
• Pe. Wenderson da Rocha, PODP
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No seu primeiro ano de pontificado, 
no dia 7 de junho de 2013, o Santo Pa-
dre, Papa Francisco, em encontro com 
os representantes das escolas jesuíticas 
na Itália e na Albânia, respondeu a um 
jovem adulto que lhe perguntava se 
hoje, na Itália e no mundo, o trabalho 
deles poderia ser jesuítico e evangélico. 
Mesmo de improviso, o Sumo Pontífice 
foi assertivo, dizendo: “Envolver-se na 
política é uma obrigação para um cris-
tão. Nós cristãos não podemos fazer de 
Pilatos e lavar as mãos. Não podemos! 
Temos de nos envolver na política. Pois 
a política é uma das formas mais ele-
vadas de caridade, visto que procura o 
bem comum. Os leigos cristãos devem 
trabalhar na política. A política está 
muito suja, mas eu pergunto: está suja 
por quê? Porque os cristãos não se en-
volvem nela com espírito evangélico? É 
a pergunta que faço. É fácil dizer que a 
culpa é dos outros... Mas eu: o que faço? 
Isto é um dever. Trabalhar para o bem 
comum é um dever do cristão”. 

Com tais palavras, o Santo Padre 
mais uma vez manifesta a linha de 
continuidade que há no pensamento e 
magistério dos Romanos Pontífices. O 
Papa Bento XVI já afirmara que o pensa-
mento segundo o qual a política está no 
âmbito da caridade é conforme expres-
são de seus predecessores. Em de 21 de 
maio de 2010, à plenária do Pontifício 
Conselho para os Leigos, assim discur-
sou o Papa alemão: “Compete ainda aos 
fiéis leigos participar ativamente na vida 
política, de modo sempre coerente com 
os ensinamentos da Igreja, partilhando 
razões bem fundadas e grandes ideais 
na dialética democrática e na pesquisa 
de um amplo consenso com todos os 
que se preocupam com a defesa da vida e 
da liberdade, a preservação da verdade e 

do bem da família, a solidariedade com 
os necessitados e a busca necessária do 
bem comum. Os cristãos não procu-
ram a hegemonia política ou cultural, 
mas, onde quer que se empenhem, são 
movidos pela certeza que Cristo é a 
pedra angular de todas as construções 
humanas” – Ratzinger já havia feito 
tal afirmação na nota doutrinal sobre 
algumas questões relativas ao empe-
nho e ao comportamento dos católicos 
na vida política, em 24 de novembro 
de 2002. E ele continua na referida 
plenária: “Retomando a expressão dos 
meus predecessores, eu posso também 
afirmar que a política é um âmbito mui-
to importante da prática da caridade”.

São João Paulo II na exortação pós-
-sinodal “Chistifideles Laici” também 
afirmara: “Para animar cristãmente a 
ordem temporal, no sentido que se disse 
de servir à pessoa e à sociedade, os fiéis 
leigos não podem absolutamente abdi-
car da participação na política, ou seja, 
da múltipla e variada ação econômica, 
social, legislativa, administrativa e cul-
tural, destinada a promover orgânica 
e institucionalmente o bem comum 
(...). As acusações de arrivismo, idola-
tria de poder, egoísmo e corrupção que 
muitas vezes são dirigidas aos homens 
do governo, do parlamento, da classe 
dominante ou partido político, bem 
como a opinião muito difusa de que a 
política é um lugar de necessário perigo 
moral, não justificam minimamente 
nem o ceticismo nem o absenteísmo 
dos cristãos pela coisa pública”.

Firmados nestas referências, have-
remos de convir que a participação do 
católico na vida política é um dever. 
Pois a prática religiosa está inserida 
na vida social. E esta participação se 
dá tanto se colocando à disposição 

da comunidade para assumir cargos 
eletivos, quanto através do voto, na 
qual a escolha dos dirigentes é parte 
integrante da própria cidadania em um 
regime democrático.

Através dos fiéis leigos, a Igreja se 
torna presente de forma ativa na vida pú-
blica. Não cabe a ela formar o laicato para 
assumir cargos públicos ou funções po-
líticas. Para tanto há instituições forma-
tivas especializadas nesta matéria. Mas, 
cabe à Igreja sim iluminar a realidade 
política a partir dos valores evangélicos 
e no respeito ao pluralismo de ideários e 
de situações. Cabe-lhe formar autênticos 
discípulos de Jesus a fim de que sejam 
testemunhas de sua presença no mundo 
a animar cristãmente a realidade que nos 
cerca em toda a sua riqueza, complexi-
dade e limitações. Com efeito, para a 
Igreja, a política partidária é algo próprio 
dos cristãos leigos. A eles compete a 
participação política partidária, gozando 
de legítima autonomia, mas cientes de 
que a política é mediação da caridade e 
que deve ser exercida em sintonia com o 
ensinamento do Magistério, ou seja, da 
Doutrina Social da Igreja. 

Numerosos foram os homens e mu-
lheres que serviram a Deus e à sociedade 
através de seu empenho nas atividades 
políticas e de governo. Entre eles desta-
ca-se São Tomás More, proclamado por 
João Paulo II padroeiro dos governantes 
e dos políticos. Ele, como membro do 
parlamento inglês, testemunhou até 
o martírio a dignidade inalienável da 
consciência. Submetido à verdadeira 
tortura psicológica, foi fiel até o fim à 
autoridade e às legítimas instituições, 
afirmando com sua vida e sua morte que 
o ser humano não pode se dissociar de 
Deus, assim como também não pode se 
dissociar a política da moral.

Embora sua missão essencial seja o 
anúncio do Reino de Deus e a salvação 
das almas, e a despeito de não estar liga-
da a nenhuma forma de poder temporal 
ou regime social, em matéria de política 
a Igreja sempre terá lugar de fala, dando 
sua sábia e respeitosa contribuição, haja 
vista ser ela “perita em humanidade”, 
conforme expressão utilizada pelo Papa 
Paulo VI no seu discurso na ONU.

E o voto? A outra forma de partici-
pação na vida política, acima aludida, é 
o voto. A presença nas urnas é um dever 
moral e cívico. O Concílio Vaticano II 
afirma: “Todos os cidadãos lembrem-
-se, portanto, do direito e simultanea-
mente do dever que temos de fazer uso 
livre do voto em vista da promoção do 
bem comum” (Gaudiumet Spes, n. 75). 

O voto deve ser orientado pela 
consciência livre e bem formada por 
valores éticos. A partir dela examina-
mos as propostas de cada candidato. E 
a Igreja tem profundo respeito por esta 
escolha. A despeito de não ter candida-
to, ela exige de seus filhos uma escolha 
consciente, pois até por isso prestare-
mos contas a Deus. Pois é através do 
voto que escolhemos os ocupantes de 
cargos que estão a serviço da comuni-
dade. E muitas são as vidas que serão 
impactadas positiva ou negativamente 
a partir de uma eleição.

Uma nova etapa na história da cida-
de do Rio de Janeiro poderá ser iniciada 
a partir das próximas eleições. Contudo, 
sem verdadeira reta intenção tanto por 
parte dos eleitos quanto por parte dos 
eleitores, a mudança querida por todos 
os cariocas ficará comprometida. Que a 
fé, a esperança e a caridade sejam nor-
teadoras de nossas intenções e ações.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR

O católico político
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AGENDA DO ARCEBISPO

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

DIA 4
10h - Missa na Basílica e 
Santuário Nossa Senhora 
da Penha, na Penha
16h - Missa na Capela São 
Francisco de Assis, no Campo 
Olímpico de Golfe, Barra da Tiuca

19h - Missa de encerra-
mento da festa do padroeiro 
da Paróquia São Francisco 
de Assis, em Senador Ca-
mará

DIA 5
19h - Missa de instituição 
do Ministério do Acólito 
dos seminaristas Filhos da 
Preciosa Vida, na Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, no 
Largo do Machado

DIA 7
14h - Abertura do evento 
Senhora do Rosário, Paró-
quia Santo Afonso, na Tijuca
19h - Missa na festa da pa-
droeira e pelo jubileu de 75 
anos de criação da Paróquia 

Nossa Senhora do Rosário, 
em Del Castilho

DIA 9
18h30 - Missa na novena da 
padroeira na Paróquia Santa 
Edwiges, em São Cristóvão

DIA 10
9h - Missa Rio Celebra na Pa-
róquia São Jorge, em Quintino
18h - Missa na Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré e 
Santos Mártires Uganden-
ses, em Acari

23 a 29 de setembro de 2020
• Nomeando o Revdo. Pe. Fr. Telles 

Ramon do Nascimento, O. de M. 
para o ofício de Vigário Paroquial 
na Paróquia Nossa Senhora das 
Mercês, em Ramos, Vicariato 
Episcopal Leopoldina.

ATOS DO GOVERNO

A Igreja, Mãe e Mestra, durante o ano 
litúrgico, além da liturgia, sempre muito 
rica em sinais e temas, também aproveita 
alguns eventos durante o ano para dias, 
semanas, meses e anos temáticos, como 
agora temos ao iniciar o mês de outubro: 
mês missionário por excelência.

O tema escolhido para este ano: “A 
vida é missão” e o lema: “Eis-me aqui, 
envia-me” (Is 6,8) irão nos ajudar no 
crescimento da consciência missionária. 
Ser discípulo missionário está além de 
cumprir tarefas ou fazer coisas. 

A cada ano, o mês missionário tem o 
tema para animar os fiéis nessa missão 
que é tão cara a Igreja. O tema desse 
ano é bem propício e chamativo a to-
dos nós. O lema é também o tema da 
carta do Papa para o Dia Mundial das 
Missões (Isaías 6,8), é a nossa resposta 
ao chamado que Deus nos faz. De certa 
maneira, dizendo que estamos prontos 
para a missão na qual Deus nos chamou. 

Nós somos chamados para a missão 
desde o nosso Batismo, quando somos 
marcados pelo Espírito Santo que é o 
protagonista da missão. E somos cha-
mados a ser sal na terra e luz no mundo, 
ou seja, a nossa vida deve dar sabor às 
pessoas, a nossa fé deve ser alimentada 
sempre e devemos ser luz para quem en-
contrarmos, levando sobretudo a Palavra 
de Deus para os desanimados e tristes. 

Todos os batizados são chamados a 
ser discípulos e missionários de Jesus 
Cristo e a contribuir na construção do 
Reino de Deus. Já nos dizia o Papa emé-
rito Bento XVI, durante a V Conferência 
Geral do Episcopado Latino-americano, 
realizada em Aparecida (SP), em 2017. 
Devemos ir ao encontro, sobretudo, 
daqueles batizados que se encontram 
afastados da Igreja por algum motivo; 

que se encontram desanimados com 
algumas situações da vida, para que 
retornem ao primeiro amor no qual eles 
foram mergulhados nas águas do batis-
mo e voltem a professar a sua fé. 

Devemos ir além da sacristia, como 
nos alerta o Papa Francisco, ser uma 
Igreja em saída. Não devemos parar no 
tempo esperando as coisas acontecerem 
ou caírem do céu, mas sair de nossos co-
modismos, de dentro das nossas igrejas 
e ir ao encontro daqueles que precisam 
ouvir a Palavra de Deus. Ir atrás das ove-
lhas perdidas para que elas novamente 
encontrem o caminho da felicidade e da 
alegria em Deus. 

Nesse mês missionário em especial, 
vivemos uma realidade diferente do que 
aconteceu em anos anteriores, causada 
pela pandemia da Covid-19. Muitas 
famílias enlutadas por causa de entes 
queridos que se foram; muitas pessoas 
que sentiram a sensação da morte, pois 
tiveram a doença. Muitas pessoas revol-
tadas com Deus e com a fé abalada. 

Por isso, no mês missionário deste 
ano, somos chamados a ir ao encontro 
dessas pessoas, para consolá-las e reavi-
var nelas a chama da fé e da esperança 
em Deus. Rezar juntos para que essas 
pessoas voltem a professar a sua fé e 
tenham confiança em Deus para passar 
essa fase difícil. 

Todos nós devemos ter esse impulso 
missionário, até mesmo em nossa co-
munidade quando vamos à missa aos 
domingos. Não devemos apenas “parti-
cipar” da missa do banco da Igreja. Mas 
devemos ter o impulso missionário de 
fazer uma leitura, de ajudar no ofertório, 
de acolher as pessoas que chegam na 
porta da Igreja; de fazer parte do coral ou 
participar efetivamente de uma pastoral, 

associação ou movimento. Enfim, de 
diversas outras maneiras que podemos 
contribuir na construção do Reino de 
Deus em nossa comunidade, e ser ali um 
sinal da presença de Deus.

Portanto, quando participamos 
ativamente da celebração Eucarística, 
estamos sendo missionários, pois contri-
buímos com Deus na missão de evangeli-
zar. A própria celebração Eucarística nos 
envia para a missão. Ao final da missa, 
quando o padre diz “Ide em Paz e que o 
Senhor vos acompanhe”, termina a missa, 
mas inicia a nossa missão. 

O Papa Francisco lembra que “a 
missão no coração do povo não é uma 
parte da minha vida ou ornamento a 
ser posto de lado. É algo que não posso 
arrancar do meu coração” (cf. Alegria 
do Evangelho, 27). Nós cristãos somos 
convidados a defender e cuidar da vida 
em todas as suas dimensões. Jesus de 
Nazaré definiu sua ação no mundo como 
o Divino Cuidador: “Eu vim para que to-
dos tenham vida e vida em abundância” 
(cf. Jo10,10). Esse também deve ser o 
compromisso de todos os missionários 
e missionárias, pois a vida é missão. A 
vida é o bem fundamental e básico em 
relação a todos os demais bens e valores 
da pessoa. Para a ética, a vida é um bem, 
mais que um valor. Deus, ao contemplar 
a criação, “viu que tudo era muito bom” 
(cf. Gn 1,31). Todo missionário é convi-
dado a educar o olhar sobre as realidades 
de dor e, sobretudo, saber contemplar o 
belo, como fazia São Francisco de Assis, 
encantando-se com as criaturas presen-
tes pelo caminho.

A nossa missão consiste em levar para 
aqueles que ficaram em casa ou nossos 
vizinhos e amigos, aquilo que ouvimos 
da Palavra de Deus durante a celebração 

Eucarística. Imbuídos do Espírito Santo 
e da Eucaristia, que nos revigora e ali-
menta a nossa fé, podemos alimentar 
a fé daqueles que vamos encontrar no 
próprio domingo ou durante a semana. 

Portanto, meus irmãos, respondamos 
com coragem ao convite do Senhor para 
irmos à missão. Que estejamos sempre 
dispostos a dizer “Eis-me aqui, envia-me” 
e que a nossa missão seja permanente, 
não somente em outubro, mas durante 
todos os meses do ano. Que o Senhor nos 
encha de coragem e alegria para sermos 
testemunhas da fé a quem encontrarmos 
em nosso caminho.

Mês Missionário
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Muitos são os 
desafios que 
surgem a cada 

dia diante do novo cenário 
imposto pela pandemia da 
Covid-19, porém, muitas 
também são as superações. 

Um exemplo são as 
iniciativas adotadas pela 
Paróquia Santa Edwiges e 
São Pedro, em Sepetiba, 
na zona oeste do Rio, 
com o intuito de permitir 
que a Igreja esteja mais 

próxima dos fiéis, tanto 
nos momentos de alegrias 
quanto nas adversidades.

O pároco, padre Licinho 
Cohen Couto, destacou a 
importância da proximidade, 
de cuidar uns dos outros. 

‘Unidos em oração e na proximidade, podemos superar 
os desafios da pandemia’

“Encaramos esse 
período como um tempo 
de desafios, mas que 
requeria novas iniciativas, 
justamente diante do 
espírito missionário, 
que está atento às 
novas realidades e 
acontecimentos. Tal como 
o lema da Campanha da 
Fraternidade de 2020 nos 
sugeriu, precisamos ter 
compaixão e movidos por 
ela, ‘Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele’, baseado 
na parábola do bom 
samaritano”, disse.

Desde o início, padre 
Licinho destacou que 
a ansiedade foi um dos 
principais desafios do 
povo, que não estava 
acostumado com a nova 
situação da pandemia. 

“As pessoas sentem 
muita falta da convivência 
paroquial. Minha missão 
tem sido a de ajudar as 
pessoas a superarem a 
ansiedade. Nas carreatas 
que fizemos pelo dia 
do copadroeiro, São 
Pedro, víamos que elas 
estavam muito comovidas, 
justamente porque sentiam 
falta dessa presença. 

Muitas, ao saberem o 
trajeto, já se preparavam 
com enfeites para receber 
o padroeiro. Isso as ajudou 
a vencer essa ansiedade, 
porque os fiéis sentem 
a presença de Igreja que 
também vai às ruas, ao 
encontro do povo. Isso foi 
marcante nesse período”, 
frisou.

Padre Licinho também 
salientou que “temos 
procurado mostrar que 
é possível viver a fé, com 
muito cuidado, respeitando 
e cuidando uns dos 
outros. Tivemos a perda 
de alguns paroquianos e 
nos solidarizamos com 
os familiares, ainda que 
de maneira remota, uma 
vez que não poderíamos 
estarmos juntos. Mesmo 
com todo desafio, temos 
conseguido cuidar das 
pessoas, e estamos prontos 
para dar novos passos, 
com todo cuidado e com 
a orientação da Igreja, da 
arquidiocese. Unidos em 
oração e na proximidade, 
podemos superar os 
desafios da pandemia”, 
destacou.

O ponto de partida 
para ficar mais próximo 
aos paroquianos, segundo 
contou padre Licinho, foi 
a criação da Pastoral da 
Comunicação, a Pascom, 
já que a recomendação 
arquidiocesana era manter 
o distanciamento social. 

“O que primeiro nos 
ajudou a manter o contato 
com o povo de Deus 
foi a criação da nossa 
Pascom, integrado por um 
grupo de comunicadores 
comprometidos na 
evangelização. A partir 
disso, iniciamos a 
transmissão das missas via 
internet. Criamos também 
o grupo de WhatsApp 
chamado O Paroquiano, 
por meio do qual as pessoas 
se cadastram e damos 
informações, de cunho 
pastoral, mas também 
sobre a própria pandemia”, 
contou, acrescentando 
que, além das informações 
transmitidas, no grupo 
também são criadas 
campanhas de arrecadação 
de alimentos e ajuda para 
quem mais foi afetado na 
pandemia.

Recitação do Terço Mariano nas casas pelos agentes da Pascom 

Padre Licinho: “As pessoas sentem falta da convivência paroquial, e minha missão é de ajudá-las a superarem a ansiedade”

FOTOS: PASCOM
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de risco e, por isso, foram 
impossibilitados de 
continuar a missão. 

“Quem fazia parte do 
grupo de risco, pedimos 
para que ficasse em casa, 
ajudando na oração. 
Para atender as pessoas 
que pediam a Sagrada 
Comunhão contamos com 
os ministros que tinham 
condições de realizar esse 
serviço”, explicou o pároco.

Com a autorização para 
as celebrações presenciais, 
a partir do dia 4 de julho, 
o centro comunitário da 
paróquia transformou-se em 
templo, onde começaram a 
ser realizadas as celebrações. 
Maior que a matriz, e 
com capacidade para 110 
pessoas, de acordo com as 
orientações da arquidiocese, 
ele proporcionou que os 
fiéis pudessem ficar a dois 
metros de distância uns 
dos outros. Depois, com o 
aumento do número de fiéis 
nas celebrações, houve a 
necessidade de incluir mais 
horários para que as pessoas, 
inicialmente receosas, 
pudessem participar. Todo 
trabalho de higienização e 
coordenação é feito pelos 
voluntários. Também foi 
realizada uma campanha 
para arrecadar fundos para a 
compras dos materiais, bem 
como dos termômetros.

Outro ponto foi o 

retorno das celebrações 
dos sacramentos. “Como 
os jovens e adultos estavam 
preparados para receberem 
o Sacramento do Crisma, 
fizemos as celebrações a 
cada três pessoas, bem como 
os batismos e a Primeira 
Comunhão. Pensamos 
também em fazer o batizado 
das crianças cujas famílias 
já estavam preparadas, 
mas que não o receberam 
devido a pandemia. Aos 
poucos, voltamos a realizar 
o Sacramento da Confissão, 
mas também com o 
distanciamento, máscaras e 
viseiras de proteção”, relatou 
o sacerdote.

Ainda no campo da 
caridade social, padre 
Licinho contou que a 
“Pastoral da Saúde procura 
atender às necessidades 
do povo, através dos 
medicamentos para as 
pessoas sem condições neste 
momento de pandemia. 
As doações de mil pães, 
vindos do Santuário de 
Fátima, no Recreio, são 
distribuídas para as famílias 
necessitadas. Ainda, há 
todo um trabalho de apoio 
para que a Comunidade 
Maranathá possa ajudar 
as pessoas que estão se 
recuperando de dependência 
química”, afirmou.

CARLOS MOIOLI

Outra iniciativa da comunidade foi a 
criação de um grupo de voluntários leigos, 
fora do grupo considerado de risco, para 
que pudessem estar à frente das ações de 
assistência da Paróquia Santa Edwiges e 
São Pedro às 14 comunidades existentes 
no território paroquial, pelas quais é 
responsável. 

“Os voluntários se dispuseram a abrir 
as capelas, com todos os cuidados, para 
que as pessoas pudessem estar lá, no 
primeiro momento, para avisar sobre 
suas necessidades, e depois, para fazer 
suas orações, principalmente diante do 
Santíssimo Sacramento. Em toda ajuda 
que chegava, víamos qual era a maior 
urgência e direcionávamos o trabalho. Isso 
também permitiu que as pessoas pudessem 
continuar contribuindo com o dízimo, 
fazendo as doações de alimentos, mas 
também sentindo que as portas da igreja 
estavam abertas para atender às pessoas”, 
comentou.

Outro desafio enfrentado pela 
comunidade foi com relação aos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão 
(MESC). Muitos deles já estão em idade 
avançada, outros fazem parte do grupo 

Para manter o distanciamento social, as celebrações passaram a ser realizadas no salão paroquial

Carreata da festa do copadroeiro São Pedro

Peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, realizada no mês de maio

FOTOS: PASCOM



6 ARQUIDIOCESE 4 A 10 DE OUTUBRO DE 2020 | TESTEMUNHO DE FÉ

Igreja: ambulância ou Cátedra? 

A primeira resposta ao título 
desse artigo já coloco no início 
dessas linhas.

A Igreja Católica não é uma 
ambulância que percorre as es-
tradas do mundo, com a sirene 
aberta, em alta velocidade, levan-
do feridos e quase moribundos 
para seus hospitais de campa-
nha, onde se farão os primeiros 
socorros e, mais tarde, comple-
mentar os procedimentos mais 
adequados, visando a salvação 
das almas.

O Papa Francisco criou essa 
imagem da Igreja Católica como 
sendo um hospital de campa-
nha, porque o mundo está, em 
muitos aspectos, muito doente, 
e a Igreja Católica tem que aten-
der as pessoas tal como elas 
se apresentam: machucadas e 
abandonadas.

Há muitas “balas perdidas” 
que matam pessoas, por culpa 
da ditadura do relativismo ético.

A Humanidade vem sofrendo 
atentados graves contra suas 
“Torres gêmeas”, que são a famí-
lia e a vida humana, por culpa das 
ideologias e de um ordenamento 

jurídico contrário aos valores 
inerentes dessas duas “Torres”.

As crianças e os adolescen-
tes estão sendo atropelados 
por “veículos “ que levam dentro 
cartilhas ou livros que atentam 
contra a pureza e a dignidade 
dessas pessoas merecedoras de 
uma educação mais integral e 
baseada em verdades naturais e 
religiosas autênticas.

Os jovens sofrem com os “ví-
rus” disseminados pelos meios 
de comunicação, que injetados 
no “sistema imunológico ético” 
diminuem suas defesas contra a 
pornografia, contra o sexo des-
conectado dos seus autênticos 
valores e significado, contra as 
drogas e bebidas, contra as ideias 
errôneas sobre política e ações 
sociais... e quantos jovens mor-
rem para os ideais pelos quais 
valem a pena viver.

A Igreja Católica tem que 
cuidar de tantos feridos, enfer-
mos e moribundos, no sentido 
figurado das palavras, porque 
ela é a presença da compaixão e 
da misericórdia de Deus no meio 
do mundo.

Mas a Igreja Católica é, em 
primeiro lugar, Cátedra, porque 
cumpre sempre o mandato im-
perativo de Cristo: “ Ide, por todo 
mundo, e ensinai a todas as na-
ções...” ( Mateus, 28,18).

A missão principal, e diria hoje 
com muita ênfase, e preventiva 
da Igreja é formar cada vez mais 
e melhor as inteligências e as 
consciências humanas, para que 
as pessoas possam discernir o 
certo do errado, o bem do mal, o 
verdadeiro do falso.

A ignorância torna vulnerável 
os católicos e toda pessoa de boa 
vontade, que ficam mais expostos 
às doenças e acidentes graves, 
até mortais, que os levam aos 
“hospitais de campanha”, onde a 
Igreja Católica tem que fazer o que 
pode para evitar tantas mortes e 
sequelas na fé e na moral cristã.

Ser Cátedra não só na Catedral 
arquidiocesana, e não apenas na 
catequese, na Iniciação Cristã, nos 
colégios e universidades católicas.

Também na Semana Nacional 
da Vida, que se vive, cada ano, 
entre os dias 1 a 8 de outubro. A 
doutrina da Igreja sobre o valor 

sagrado da vida e do seu berço 
natural, que é a família, nesses 
dias é celebrada, recordada e pro-
clamada, através de muitas ati-
vidades diocesanas e nacionais.

Mas nesse ano de 2020, tão 
marcado pela doença e pelas 
mortes, essa Semana Nacional 
da Vida deve ficar conhecida na 
história da Igreja Católica como a 
Cátedra do SIM à Vida em todas 
suas dimensões: gestacional, 
infantil e adolescente, juvenil e 
adulta, idosa e terminal, cultural, 
social e ambiental, e, como não 
poderia deixar de ser, um enorme 
SIM à Vida com Deus, pois quando 
se retira Deus da sociedade, se 
mata sua imagem mais nítida, 
que é o homem e a mulher em 
comunhão de amor e de fé.

A prevenção pela Cátedra ecle-
sial diminuirá as corridas velozes 
da ambulância eclesial, e da Se-
mana Nacional da Vida de 2020, se 
ouvirá a voz das pessoas cantando 
que a vida é bonita, é bonita, de ser 
vivida na Verdade e no Bem.

DOM ANTONIO AUGUSTO DIAS DUARTE
BISPO AUXILIAR DO RIO

Semana
Nacional
da Vida

Vida: Dom e compromisso

“Vida: dom e compromis-
so”. Assim como a proposta 
da Campanha da Fraternida-
de 2020, a Semana Nacional 
da Vida deste ano quer dar 
destaque ao valor da vida 
humana, como dom de Deus, 
e à necessidade de promover 
o cuidado deste dom desde 
a concepção até o seu fim 
natural. De 1º a 7 de outubro, 
a Igreja no Brasil celebra a 
Semana Nacional da Vida, 
culminando com o Dia do 
Nascituro, no dia 8.

A Semana Nacional da 
Vida foi instituída, em 2005, 
durante a 43ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). 

O Dia do Nascituro é de-
dicado às crianças que são 
gestadas nos ventres de suas 
mães. A data celebra o direito 
à proteção da vida, à saúde, 
à alimentação, ao respeito 
e a um nascimento sadio. O 
objetivo é suscitar a consciên-
cia do sentido e valor da vida 
humana em todos os seus 
momentos.

“Neste ano, o tema da 
Semana Nacional da Vida re-
toma a Campanha da Frater-
nidade ‘Vida: dom e compro-
misso’. Somos convidados a 
viver, cada dia dessa semana, 
com disposição interior de 
levarmos o Evangelho da Vida 
aos corações que precisam de 
cuidado e atenção”, destacou 
o bispo de Rio Grande (RS) e 
presidente da Comissão Epis-
copal Pastoral para a Vida e a 
Família da CNBB, Dom Ricardo 
Hoepers.

MOBILIZAÇÕES
A Semana Nacional da 

Vida é momento de oração, 
celebração, partilha e sensi-
bilização das comunidades e 
da sociedade para os valores 
da vida e da família, desta-
cou Dom Ricardo. Em todo o 
país, as dioceses, paróquias e 
comunidades são motivadas 
a promoverem atividades 
voltadas ao debate sobre os 
cuidados, proteção e a digni-
dade da vida humana.

“Seja criativo, organize 
na sua diocese iniciativas 
que ajudem as pessoas a se 
tornarem mais promotoras 
da vida com o compromisso 
de que a vida é dom de Deus 
e nós temos que cuidar desse 
grande dom que recebemos, 
desde a concepção até o seu 
fim natural”.

CNBB

Semana 
Nacional da 
Vida 2020
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No próximo dia 8 de ou-
tubro, celebraremos o dia do 
nascituro como ponto culmi-
nante da Semana Nacional da 
Vida. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil instituiu 
essa data na sua 43ª Assembleia 
Geral (2005) com a intenção de 
suscitar a consciência sobre o 
valor da vida humana, desde a 
concepção até a sua morte natu-
ral. Para este ano, a Conferência 
escolheu o tema: “Vida: dom e 
compromisso” para nossas re-
flexões nessa semana. A primei-
ra dimensão desse tema é razo-
avelmente fácil de entender e, 
por vezes, até os nossos amigos 
contrários à Igreja percebem 
que a vida humana é um dom. 
Na dúvida, basta observar que a 
vida simplesmente nos foi dada 
sem qualquer esforço nosso. 
Não compramos nosso cora-
ção, sangue ou pulmões, eles 
nos foram dados. Também não 
foram nossos pais que fizeram 
um projeto de engenharia para 
que nossos olhos pudessem ver 
e os ouvidos ouvirem. Eles nos 
comunicaram a vida, mas não 
a criaram. Por mais unidos que 
estejamos a nossas mães no 
momento da gestação, sabemos 
que não foi uma decisão dela 
que fez nosso coração bater 
pela primeira vez, nem foi uma 
sinapse cerebral dela que deu 
o comando para iniciar o pro-
cesso de construção dos nossos 
braços. Mais impressionante 
ainda é saber que esses proces-
sos autônomos e necessários 
gerarão um ser livre. As células 
não têm liberdade e a reprodu-
ção celular tampouco, então de 
onde vem essa capacidade que 
temos de escolher as coisas? 
Ainda que muitos filósofos 
busquem outras respostas, nós 
sabemos que todos esses bens 
vêm de Deus – o criador de todo 
o mundo, o criador de cada ser 
humano.

A percepção de que a vida 
humana é um dom especial 
dado por Deus ao mundo tem 
uma consequência importante: 
a vida humana é algo sagrado 
e precisa ser preservada. Essa 
preservação da vida é o com-
promisso que procede do fato 
de ela ser dom de Deus. Esse 
cuidado não se refere apenas a 
nossa vida, mas também a vida 
do outro, “porque aquele que 
não ama seu irmão, a quem vê, 
é incapaz de amar a Deus a que 
não vê” (1 Jo, 4,20). O mínimo 
amor que podemos oferecer ao 
próximo é proteger a sua vida 

quando ela está em risco. Se 
acontece um grave acidente de 
carro na nossa frente, temos a 
obrigação de ajudar as pessoas 
feridas, chamar os bombeiros e 
prestar socorros. Outras vezes, 
temos que intervir em algumas 
brigas violentas, chamando a 
polícia a fim de evitar que se 
passe uma desgraça. Esses são 
exemplos de atos em defesa da 
vida do outro, cujo fundamento 
é: “existe uma pessoa com a vida 
em risco iminente e eu devo 
ajudar por razões de huma-
nidade”. Esse fundamento é o 
compromisso que todos temos 
com a vida. É por causa desse 
compromisso que precisamos 
criar um dia para o nascituro. 

Infelizmente, graças a ex-
tensão das práticas do aborto 
no mundo, há muitas pessoas 
com risco iminente de 
vida e precisamos aju-
dá-las. Essas pessoas 
são os milhares de 
bebês abortados 
em todo o mundo 
devido às legisla-
ções permissivas 
e o desenvolvi-
mento daquilo 
que João Paulo 
II chamou de 
cultura da mor-
te (EV 21). Muitas 
vezes as pessoas 
nos perguntam: por 
que a Igreja se ocupa 
mais da vida dos bebês 
que da vida das mães? 
Será que só a vida do bebê 
que merece ser protegida? Será 
que a abstração dos católicos 
não consegue ver a realidade 
das mães?

Essas e outras perguntas 
dessa natureza são feitas re-
gularmente quando acontece 
algum caso polêmico envol-
vendo aborto. Porém, todas 
elas dependem do problema 
fundamental de como devemos 
tratar os nascituros. A partir do 
momento que percebemos que 
o nascituro é um ser humano, 
devemos tratar a sua vida com 
o mesmo respeito que tratamos 
a vida de qualquer pessoa. Por 
isso, não seria verdadeiro dizer 
que os católicos se preocupam 
mais com a vida dos bebês que 
com as mães, na realidade, 
o compromisso cristão exige 
proteger a vida daquele que está 
em risco; se há risco para mãe 
e para o bebê, queremos salvar 
as duas vidas. Esse pedido não 
tem nada de sobrenatural. Em 
um acidente de carro em que 

estão presos nas ferragens uma 
mãe com seu filho queremos 
que se salve as duas vidas: 
por que no caso da gravidez 
só nos preocuparíamos com 
a vida da mãe? Contudo, em 
muitas situações a gravidez 
não é um risco iminente para 
a mãe e se poderia realizar um 
parto antecipado na tentativa 
de salvar o bebê, porém, em 
virtude de algumas brechas na 
lei, há médicos que optam pelo 
aborto. Se algo dessa natureza 
acontecesse em um acidente de 
carro, imagino que todos fica-
riam indignados e diriam que 
isso foi uma injustiça, ainda que 
tenha sido dentro da lei.

Diante dessas respostas, al-

gumas pessoas poderiam pen-
sar que damos nosso parecer 
na defesa da vida do nascituro 
fundamentando-se em abstra-
ções filosóficas que ignoram as 
dificuldades existentes nos ca-
sos concretos, pois há situações 
em que existe risco de vida sério 
para ambos e os médicos neces-
sitam realizar procedimentos 
cirúrgicos que levarão o bebê à 
óbito. Que fazer nesses casos? 
Verificar se o caso apresentado 
é um caso de duplo efeito, isto 
é, se é uma situação análoga a 
que acontece na legítima defesa 
em que o ato de defender-se 
pode ter dois efeitos: conservar 
a própria vida e, acidentalmen-
te, causar a morte do agressor 
(Catecismo da Igreja Católica, 
n. 2263). Embora não seja 
doutrina, o princípio de duplo 
efeito já é usado pelos teólogos 
morais para resolver questões 
complexas faz bastante tempo. 

Existem quatro critérios para 
usar a regra do duplo efeito: 
1) a ação realizada deve ser 
moralmente boa ou neutra, 2) 
o bem buscado não pode ser 
causado pelo mal, 3) o bem e 
o mal precisam ser concomi-
tantes e 4) o bem alcançado 
precisa ser proporcional ao mal 
evitado (FLECHA-ANDRES, J. 
Teologia moral fundamental). 
Se um desses critérios falhar, 
então o ato realizado é ilícito. 
Por exemplo, um curto-circuito 
iniciou um incêndio em um 
hospital e é necessário desligar 
a energia elétrica para conter o 
fogo e evitar estragos maiores; 
o ato de desligar a energia tem 
duplo efeito, por um lado rea-
liza o bem de salvar a vida das 
pessoas que estão no hospital, 

por outro ocasiona indireta-
mente a morte de vários 

pacientes que depen-
dem dos aparelhos 

para respirar. Algu-
ma situação dessa 
natureza pode 
acontecer em 
procedimentos 
cirúrgicos mui-
to especiais em 
situações raras 
e, obedecendo 
as regras, não se-

ria ilícito realizar 
tal procedimento.

Isso é para mos-
trar que não estamos 

falando de abstrações, 
mas sim de critérios usa-

dos para encarnar na vida 
concreta os valores huma-
nos que temos. O princípio 
que apresentamos acima, por 
exemplo, nada mais é que 
a aplicação do princípio de 
que os fins não justificam os 
meios na situação em que uma 
causa tem dois efeitos. Esse 
princípio é violado quando 
alguém acredita que o aborto 
pode ser um meio para aliviar 
sofrimentos da mãe ou mes-
mo da família, pois a morte 
de uma pessoa não pode ser 
meio para aliviar o sofrimento 
de outra. Caso contrário, como 
ficaríamos perplexos com uma 
mulher que tivesse passado 
pelo sofrimento de um aborto 
espontâneo e matasse a amiga 
grávida para roubar-lhe o bebê? 
Mesmo diante da dor, não po-
demos estar abertos a qualquer 
solução; senão vamos perdendo 
gradativamente nossa huma-
nidade até a realização de atos 
bárbaros que, no passado, nos 
escandalizariam só de pensar.

Esse posicionamento de 
não estar aberto a qualquer 
solução deixa algumas pessoas 
assustadas e chegam inclusive 
a se perguntar: será que os 
cristãos não têm empatia com 
a situação difícil de uma gravi-
dez na adolescência ou mesmo 
ocasionada por um estupro? 
Essas situações são delicadís-
simas e a simples existência 
desses fatos já é uma razão para 
dor. A situação é mais grave 
ainda nos casos de abusos de 
menores. Alguns desses casos, 
inclusive, são histórias dra-
máticas de pessoas que foram 
abusadas quando menores e 
depois fizeram com os outros o 
mesmo que receberam. Quan-
do ouvimos relatos dramáticos 
como esses temos empatia 
pelos sofrimentos de todas 
as partes, mas não deixamos 
de dizer que o abusador deve 
pagar pelo que fez. Por que 
fazemos isso? Porque sabemos 
que por pior que tenha sido a 
vida de alguém, ela não pode 
fazer o mal a outra pessoa. Mas, 
é exatamente sobre isso que 
estamos falando quando acon-
tecem situações dramáticas de 
gravidezes. Muitas soluções 
podem ser buscadas para aju-
dar a vida da mãe que passa por 
uma gravidez desse tipo e toda 
assistência necessária deve ser 
fornecida, porém a morte da 
criança não é uma solução, pois 
isso seria equivalente a retirar 
um bem para si a partir do mal 
de outro.

Resumindo, sabemos que a 
vida humana é um dom dado 
por Deus e que, no ventre ma-
terno, há uma pessoa que é tão 
pessoa quanto nós. Disso, nasce 
o compromisso de proteger 
a nossa vida e a do próximo, 
sobretudo, quando há risco imi-
nente. Por isso, quando alguém 
diz que vai matar uma pessoa 
no ventre da sua mãe, temos 
a mesma reação de quando 
vemos uma briga violenta ou 
um grave acidente de carro: 
intervimos para proteger a 
vida. No caso do aborto, a nos-
sa intervenção é alertando as 
pessoas da gravidade desse ato 
e impedindo que as autoridades 
cometam à injustiça legal de 
deixar morrer os inocentes por 
alguns motivos indecentes.

PADRE WAGNER AUGUSTO MORAES DOS 
SANTOS

SACERDOTE DA ARQUIDIOCESE DO RIO, 
MESTRE EM TEOLOGIA PELA PUC- RIO E 

DOUTORANDO EM TEOLOGIA MORAL PELA 
UNIVERSIDADE DE NAVARRA

Vida: dom e compromisso
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O Papa Francisco assinou no dia 
30 de setembro, a Carta Apostólica 
“Sacrae Scripturae affectus”, por 
ocasião do 16º centenário da morte de 
São Jerônimo, que aconteceu no ano 
de 420 com, praticamente, 80 anos de 
idade. 

Durante a audiência geral, o 
exemplo do Padroeiro dos Biblistas 
foi motivado pelo Papa em diferentes 
momentos, como na saudação aos 
peregrinos de língua portuguesa: 
“de bom grado, façam da Bíblia o 
alimento diário do diálogo de vocês 
com o Senhor, assim irão se tornar 
colaboradores sempre mais disponíveis 
para trabalhar pelo Reino que Jesus 
inaugurou neste mundo.”

Na data de sua morte, 30 de 
setembro, a Igreja celebra o Dia da 
Bíblia, que deixou como legado a 
célebre frase: “ignorar as Escrituras é 
ignorar a Cristo”. Estudou latim, grego 
e hebraico para melhor compreender 
as Escrituras e fazer traduções de 
muitos textos bíblicos, como a 
“Vulgata”, a primeira tradução da 
Bíblia para o latim; ele também era 
um enciclopédico, filósofo, teólogo, 
retórico e dialético. 

“Que o exemplo deste grande 
doutor e pai da Igreja, que colocou a 
Bíblia no centro da sua vida, desperte 
em todos um amor renovado pela 
Sagrada Escritura e o desejo de viver 
em diálogo pessoal com a Palavra de 
Deus.”

“SCRIPTURÆ SACRÆ AFFECTUS”
“Verdadeiramente Jerônimo é a 

‘Biblioteca de Cristo’, uma biblioteca 
perene que, passados 16 séculos, 
continua a ensinar-nos o que significa 
o amor de Cristo, um amor inseparável 
do encontro com a sua Palavra, diz o 
Papa Francisco, na Carta Apostólica 
“Scripturæ Sacræ Affectus”.

Francisco inicia a carta recordando 
o grande amor do santo pela Sagrada 
Escritura: “O afeto à Sagrada Escritura, 
um terno e vivo amor à Palavra de Deus 
escrita é a herança que São Jerônimo, 
com a sua vida e as suas obras, deixou 
à Igreja. Tais expressões, tiradas da 
memória litúrgica do Santo,  dão-nos 
uma chave de leitura indispensável 
para conhecermos, no 16º centenário da 
morte, a sua figura saliente na história 
da Igreja e o seu grande amor a Cristo”.

VISÃO NA QUARESMA DE 375
Na introdução do documento, 

o Papa recorda a vida do santo, seu 
percurso, seus estudos que iniciaram 
a partir da visão, talvez na Quaresma 

Papa Francisco publica carta 
apostólica dedicada a São Jerônimo

“Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”
de 375: “Aquele episódio da sua 
vida concorre para a decisão de se 
dedicar inteiramente a Cristo e à sua 
Palavra, consagrando a sua existência 
a tornar as palavras divinas cada vez 
mais acessíveis aos outros, com o seu 
trabalho incansável de tradutor e 
comentador”. E afirma: “Colocando-
se à escuta na Sagrada Escritura, 
Jerônimo encontra-se a si mesmo, 
encontra o rosto de Deus e o dos 
irmãos, e apura a sua predileção pela 
vida comunitária”.

A CHAVE SAPIENCIAL DO SEU 
RETRATO

“Para uma plena compreensão 
da personalidade de São Jerônimo – 
explica o Papa – é necessário combinar 
duas dimensões caraterísticas da sua 
existência de crente: por um lado, 
a consagração absoluta e rigorosa 
a Deus, renunciando a qualquer 
satisfação humana, por amor de 
Cristo crucificado (cf. 1 Cor 2, 2; Flp 3, 
8.10); por outro, o empenho assíduo 
no estudo, visando exclusivamente 
uma compreensão cada vez 
maior do mistério do Senhor. É 
precisamente este duplo testemunho, 
admiravelmente oferecido por São 
Jerônimo, que se propõe como modelo, 
antes de tudo, para os monges, a fim 
de encorajar quem vive de ascese e 
oração a dedicar-se ao labor assíduo 
da pesquisa e do pensamento; e, 
depois, para os estudiosos a fim de 
se recordarem que o conhecimento 
só é válido religiosamente se estiver 
fundado no amor exclusivo a Deus, 
no despojamento de toda a ambição 
humana e de toda a aspiração 
mundana”.

“A IGNORÂNCIA DAS ESCRITURAS É 
IGNORÂNCIA DE CRISTO”

Recordando o amor do santo 
pela Sagrada Escritura, o Pontífice 
destacou que “nos últimos tempos, os 
exegetas descobriram a genialidade 
narrativa e poética da Bíblia, exaltada 
precisamente pela sua qualidade 
expressiva; Jerônimo, ao contrário, 
destacava mais, na Escritura, o caráter 
humilde com que Deus Se revelou 
expressando-se na natureza áspera e 
quase primitiva da língua hebraica, 
quando comparada com o primor do 
latim ciceroniano. Portanto, não é por 
um gosto estético que ele se dedica à 
Sagrada Escritura, mas apenas – como 
é bem sabido – porque ela o leva a 
conhecer Cristo, pois a ignorância das 
Escrituras é ignorância de Cristo”.

OBEDIÊNCIA
“O amor apaixonado de São 

Jerônimo às divinas Escrituras está 
imbuído de obediência: antes de tudo, 
obediência a Deus, que Se comunicou 
em palavras que exigem escuta 
reverente  e, consequentemente, 
obediência também a quantos na Igreja 
representam a tradição interpretativa 
viva da mensagem revelada”.

A VULGATA
“Mas – lê-se na Carta – para os 

leitores de língua latina, não existia 
uma versão completa da Bíblia na 
sua língua; havia apenas algumas 
traduções, parciais e incompletas, 
feitas a partir do grego. Cabe a 
Jerônimo – e, depois dele, aos seus 
continuadores – o mérito de ter 
empreendido uma revisão e uma 
nova tradução de toda a Escritura. 
Tendo começado em Roma, com o 
encorajamento do Papa Dâmaso, a 
revisão dos Evangelhos e dos Salmos, 
depois, já no seu retiro em Belém, 
lançou-se à tradução de todos os livros 
veterotestamentários diretamente do 
hebraico; uma obra, que se prolongou 
por vários anos”.

A TRADUÇÃO COMO INCULTURAÇÃO
“Com esta sua tradução, Jerônimo 

conseguiu ‘inculturar’ a Bíblia na língua 
e cultura latinas, tornando-se esta 
operação um paradigma permanente 
para a ação missionária da Igreja” . Na 
verdade, ‘quando uma comunidade 
acolhe o anúncio da salvação, o Espírito 

Santo fecunda a sua cultura com a 
força transformadora do Evangelho’,  
estabelecendo-se assim uma espécie de 
circularidade: se a tradução de Jerônimo 
é devedora à língua e à cultura dos 
clássicos latinos, cujos vestígios são 
bem visíveis, por sua vez ela, com a sua 
linguagem e o seu conteúdo simbólico 
e rico de imagens, tornou-se um 
elemento criador de cultura”.

BIBLIOTECA DE CRISTO
Por fim, o Papa faz um apelo: “Entre 

muitos elogios feitos a São Jerônimo 
pelos seus vindouros, encontra-se este: 
não foi considerado simplesmente um 
dos maiores cultores da ‘biblioteca’ de 
que se nutre o cristianismo ao longo 
dos tempos, a começar pelo tesouro da 
Sagrada Escritura, mas aplica-se-lhe 
aquilo que ele mesmo escreveu sobre 
Nepociano: ‘Com a leitura assídua e 
a meditação constante, fizera do seu 
coração uma biblioteca de Cristo’. 
Recordando que “Jerônimo não 
poupou esforços para enriquecer a sua 
biblioteca, vendo nela um laboratório 
indispensável para a compreensão 
da fé e para a vida espiritual; e, nisto, 
constitui um exemplo admirável 
também para o presente”.

“Verdadeiramente Jerônimo é a 
‘Biblioteca de Cristo’, uma biblioteca 
perene que, passados dezesseis séculos, 
continua a ensinar-nos o que significa o 
amor de Cristo, um amor inseparável do 
encontro com a sua Palavra”.

VATICAN NEWS

REPRODUÇÃO
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A atenção de São Jerônimo para as 
Sagradas Escrituras tem a ver com a sua 
ilustre preparação literária. Não de-
morou a se dar conta de que as versões 
latinas tinham imprecisões e, por isso, 
precisavam de uma revisão sistemática. 
Nessa linha, a sua primeira ação foi a 
revisão e a correção de tradução dos 
Quatro Evangelhos a partir do grego, 
quando aceitou o pedido do Papa Dâma-
so. O mesmo trabalho foi realizado sobre 
o Saltério. Ao que parece, porém, São 
Jerônimo não teria recebido um mandato 
oficial do Papa para rever toda a Bíblia.

Ao se fixar em Belém, começou a 
revisão do Saltério e dos livros sapien-
ciais, a partir do texto grego da Hexápla 
de Orígenes. Influenciado pelo erudito 
trabalho de Orígenes e de Eusébio, 
começou também a sua tradução da Bí-
blia a partir, diretamente, dos livros em 
hebraico, com a ajuda das recensões de 
Áquila e de Símaco. Acredita-se que teve 
acesso a esses livros graças à sua amizade 
com um rabino.

De 393 a 405 traduziu o Saltério, 
1-2Reis, os Profetas, Esdras, 1-2Crônicas, 
os livros de Salomão, e depois os livros 
de Gênesis a Samuel e Ester. Já Tobias e 
Judite foram traduzidos, atendendo ao 
pedido de alguns amigos. O mesmo não 
fez com Eclesiástico, Sabedoria, Baruc 
e 1-2Macabeus por influência rabínica.

Quanto ao NT, nada mais fez além 
dos quatro evangelhos. Acredita-se que 
por falta de um modelo seguro. Foi, 
provavelmente, o seu discípulo Rufino, 
o Sírio, quem completou a revisão dos 
demais livros do NT, seguindo os crité-
rios do mestre.

Pode-se dizer que São Jerônimo não 
seguiu sempre um mesmo método na 
tradução. Nos pontos difíceis, ficava com 
a literalidade do hebraico e inspirava-
-se na recensão de Áquila. Com mais 
liberdade traduzia as narrativas. Quanto 
ao léxico e às fórmulas presentes nas 
profecias e nas orações, preferia seguir 
a Septuaginta.

O seu conhecimento do hebraico não 
se comparava ao domínio que tinha do 
grego, mas valeu-se de excelentes guias, 
infelizmente perdidos, das versões he-
xaplares que existiam e que dependiam, 
com fidelidade, das escolas e anotações 
rabínicas.

Não é difícil de se perceber que, a 
partir do trabalho de tradução e de revi-
são dos livros bíblicos, foram surgindo 
as obras de erudição de São Jerônimo, 
em particular seus comentários bíblicos, 
sínteses teológicas e homilias. A sua 
exegese, porém, estava marcada pelo 
forte influxo de Orígenes e de Gregório 
de Nazianzo.

Por certo, São Jerônimo sobrepujou a 
muitos dos seus contemporâneos, salvo, 
talvez, a Santo Agostinho com quem 
também teve rixas por causa da tradução 
da Bíblia, em particular a Vetus Latina, 
mas com quem partilhou as preocupa-
ções com as invasões bárbaras e com o 
desleixo com os costumes cristãos.

Hoje, mais do que nunca, se percebe 
que a tradução dos livros sagrados do 
hebraico para o grego deu-se por força 
das mudanças culturais que as con-
quistas de Alexandre Magno trouxeram 
(333-323 aC). Isto determinou o sucesso 
da Septuaginta. 

De certa forma, o mesmo aconteceu 
com a tradução para o latim, graças à 
expansão do império romano e as céle-
bres obras de Virgílio, Cícero, Horácio 
e Ovídio, pois, no século IV dC, poucos 
locais ainda falavam e escreviam perfei-
tamente em grego. 

O norte da África, por exemplo, 
já estava latinizado, razão pela qual a 
Vetus Latina, a Bíblia de Santo Agosti-
nho, teve tanto sucesso. Outras versões 
foram aparecendo, mas a qualidade da 
tradução não era a mesma. Nada muito 
diferente do que continua acontecendo 
nos nossos dias.

Sabe-se que a Vulgata de São Jerôni-
mo não teve o mesmo impacto da Ítala 
e da Vetus Latina, e só começou a ser 
valorizada a partir do século VIII. Pouco 
a pouco, foi conquistando o seu espaço, 
principalmente graças à invenção da 
imprensa, até que fosse declarada o texto 
oficial da Igreja Católica no Concílio de 
Trento (1545-1563). 

A impressão da Vulgata foi patro-
cinada pelo Papas Sisto V (1585-1590) 
e Clemente VIII (1592-1605), razão 
pela qual passou a ser conhecida como 
Vulgata Sixto-Clementina (1592). 
Contudo, duas revisões já foram feitas 
após o Concílio Vaticano II (1963-
1965), uma promovida por São Paulo 
VI e outra por São João Paulo II, ambas 
encomendadas aos monges da Abadia 
de São Jerônimo em Roma, levando em 
conta as pesquisas bíblicas recentes 
e uma maior aproximação às línguas 
originais: o hebraico, o aramaico e o 
grego. Essa revisão passou a se chamar 
Nova Vulgata.

São Jerônimo é um santo cujo exem-
plo continua estimulando a muitos 
homens e mulheres que veem na austeri-
dade do estudo a eficácia transformadora 
de quem aprende a passar pela aridez 
do deserto bíblico, confiando apenas na 
presença e na ação providente de Deus 
salvador, que conduz à terra em que corre 
leite e mel, o que equivale à compreensão 
das Sagradas Escrituras e a sua centrali-
dade em Jesus Cristo.

É por isso que existe uma famosa 
frase de São Jerônimo, mas que deve ser 
colocada no seu devido contexto, isto é, o 
Prólogo ao comentário do Profeta Isaías 
(nn. 1.2; CCL 73,1-3), no qual se lê: “Re-
alizo o meu dever, obedecendo à ordem 
de Cristo: “Perscrutai as Escrituras” (Jo 
5,39), e “Buscai e encontrareis” (Mt 7,7), 
para não ouvir como foi dito aos judeus: 
“Estais enganados, desconhecendo as 
Escrituras e o poder de Deus” (Mt 22,29). 
Se, de fato, no dizer do apóstolo Paulo, 
Cristo é potência de Deus e sabedoria 
de Deus, aquele que não conhece as 
Escrituras, não conhece a potência de 

São Jerônimo, exemplo de dedicação às Sagradas Escrituras (Parte 2)
Deus, nem a sua sabedoria. Ignorar as 
Escrituras significa ignorar Cristo”.

Dei Verbum n. 25 releu essa afirma-
ção em chave alegórica e moral, a fim 
de estimular os fiéis não só a terem um 
contato mais pessoal com as Sagradas 
Escrituras, mas a perceber que para 
compreender Jesus Cristo, verdadeira-
mente, é preciso aprender a colher a sua 
presença e ação já no Antigo Testamento.

Finalizo, dizendo que a dedicação ao 
estudo das Sagradas Escrituras tem um 
preço: a fidelidade ao texto e ao Magis-
tério da Igreja que, não está acima dele, 
mas é o guardião da sua verdade: a sal-
vação do ser humano, criado à imagem e 
semelhança de Deus, redimido e recria-
do em Jesus Cristo na unção do Espírito 
Santo. Que nossos esforços de tradução e 
de interpretação das Sagradas Escrituras 
sejam portadores de transformação so-
cioeclesial, em particular a concretização 
do desejo de Jesus expresso, em oração ao 
Pai, na última ceia: “que sejam um como 
nós somos um” (Jo 17,11).

São Jerônimo, rogai por nós!

PADRE LEONARDO AGOSTINI 
FERNANDES

Sacerdote da Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro

Prof. de Sagrada Escritura do 
Dep. de Teologia da PUC-Rio

Capelão da Igreja do Divino 
Espírito Santo do Estácio de Sá/

Rio de Janeiro
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Irmãos, na edição desta 
semana entramos oficialmente 
no período persa da literatura 
profética da Bíblia, e começan-
do por Ageu, conheceremos os 
profetas menores, que foram 
luz de Deus para Israel, nessa 
etapa de renovação das espe-
ranças e reconstrução da vida 
social e religiosa.

No ano 539 a.C., a Babilônia 
ficou sob o domínio de Ciro, 
o Grande, mediante a vitória 
dos persas sobre os babilônios. 
O império persa foi, à época, 
o que mais se estendeu terri-
torialmente, tendo chegado 
aos confins da Índia, após ter 
atravessado a Grécia e o Egito. 
Com um regime de governo 
muito mais brando, os persas 
foram capazes de respeitar a 
identidade, a idiossincrasia, 
os costumes e o culto de Israel, 
chegando a permitir que o povo 
eleito regressasse a seu país de 
origem para reedificar a cidade 
e o Templo. Dessa forma, um 
decreto emitido no ano 538 a.C. 
(cfr. 2Cro 36,22ss; Esd 1,1-4) auto-
rizou o povo a retornar à casa 
e a reconstruir Jerusalém e o 
Templo. Israel, além disso, teve 
seus tesouros e objetos de culto 
devolvidos e ainda recebeu um 
aporte financeiro para as obras 
de reconstrução, tornando-

-se uma comunidade religiosa 
alicerçada no sacerdócio e no 
culto, sob o absoluto domí-
nio do império, ou seja, sem 
qualquer autonomia política. 
Apesar disso, não foi nada fácil 
para os repatriados recomeçar 
a vida novamente em casa. Seu 
entusiasmo inicial (Esd 3,6-13) foi 
cedendo lugar a uma série de 
conflitos, uma vez que os povos 
vizinhos não viam com bons 
olhos as obras de reconstrução 
empreendidas. Além disso, os 
israelitas que tinham permane-
cido na Palestina, sem ter sido 
levados para o desterro, já es-
tavam devidamente instalados 
e cultivavam a terra como pro-
priedade sua, não tendo dispo-
sição alguma de compartilhá-la 
com os irmãos que acabavam 
de chegar. O clima de tensão 
foi ainda acrescido pelo fato de 
que os judeus que retornavam 
consideravam-se a si próprios 
como o verdadeiro Israel, o 
resto (anawin), os prediletos 
do Senhor, o que dificultava o 
reestabelecimento das relações 
fraternas com os que haviam 
permanecido em casa. Tal pos-
tura era ainda mais acentuada 
nas relações com os samarita-
nos, trazidos para a Palestina e 
instalados ali pelos babilônios 
à época do desterro; esses qui-
seram unir-se aos israelitas na 

reconstrução 
da cidade 

e  d o 

Templo, mas foram totalmente 
rechaçados, uma vez que eram 
considerados impuros segundo 
a Lei. Aqui tem início o conflito 
entre judeus e samaritanos, ao 
qual se fará alusão no episódio 
evangélico do diálogo de Jesus 
com a samaritana (cfr. Jo 4,4-
26). Assim, em tal contexto de 
conflito, as obras do Templo 
tiveram que ser interrompidas, 
ainda na fase dos alicerces, 
dada a acalorada discussão 
sobre a real necessidade da sua 
reconstrução. 

De Ageu sabemos apenas 
que era um homem de muito 
prestígio entre as autoridades 
e o povo, ainda que não fosse 
sacerdote (Ag 2,10-13). O profeta, 
que retornou do cativeiro junto 
com seus compatriotas, deu 
início à sua atividade profética 
somente após o regresso, já 
em idade avançada. Ele pôde 
contemplar com seus próprios 
olhos o Templo de Salomão, 
existente antes do desterro 
(Ag 2,3). Sendo próprio do seu 
livro, a exatidão nos oráculos 
e a simplicidade da mensa-
gem, toda a obra de Ageu se 
orienta a convidar Israel para a 
reconstrução do Templo, pro-
metendo-lhe diversas bênçãos 
e anunciando que o esplendor 
do novo Templo será incom-
parável e surpreendente para o 
mundo inteiro. O livro contém 
quatro discursos, ou oráculos 
proféticos, unidos pelo tema 

da reconstrução. De 
fato, o tema da 

reconstrução e 
da renova-

ção interior do povo, mediante 
a retomada do culto, é o assunto 
mais destacado da obra, jun-
tamente ao do messianismo. 
Desse modo, a reconstrução 
do Templo e a retomada do 
culto representam para Israel a 
garantia de prosperidade ma-
terial, não apenas para aqueles 
que acabaram de voltar para 
casa (os repatriados), mas tam-
bém para todos os que tinham 
permanecido na cidade, posto 
que ainda se pensava que a 
retribuição para os justos so-
mente se daria na vida terrena. 
Contudo, apesar dessa concep-
ção muito limitada a respeito 
da salvação, o povo conseguia 
perceber que essa reconstrução 
guardava uma forte relação com 
o Messias esperado, o que resta-
belecia a sua esperança. 

As mensagens de Ageu re-
presentam mais um passo na 
preparação dos corações para a 
recepção do Evangelho. Nesse 
sentido, Israel descobrirá, mais 
tarde, que todos os Templos 
edificados em sua história tive-
ram um valor inestimável, pois 
simbolizaram exatamente a 
presença de Deus em seu meio. 
Esses locais edificados para o 
culto prepararam e suscitaram 
no povo eleito a esperança no 
Novo e Verdadeiro Templo, o 
próprio Cristo, que Se ofertou 
mais adiante em Sua Encar-
nação e Morte de cruz. Nessa 
etapa da história da salvação, o 
Messias foi representado pela 
figura de Zorobabel, filho de 
Salatiel e neto do rei Joaquim 
(609-598 a.C.), que ficou pri-
sioneiro em Babilônia (Esd 3,2; 

Ag 1,1; Mateus 1,12), e ao 
retornar tornou-se o 

líder respon-
s á v e l 

pela edificação dos alicerces 
do novo Templo (Esd 3,8-10). 
Assim, mesmo como eleito do 
Senhor e depositário da espe-
rança messiânica e do triunfo 
de Israel sobre as demais na-
ções, Zorobabel foi apenas 
um representante parcial do 
Messias, o que fez com que, 
necessariamente, as esperan-
ças do povo tivessem que ser 
projetadas numa dimensão 
de futuro, na chegada do ver-
dadeiro Esperado das Nações 
(Ag 2,7), o Messias prometido 
a Israel.

“Porque isto, diz o Senhor 
dos exércitos: Ainda um pouco 
de tempo, e abalarei céu e terra, 
mares e continentes; sacudirei 
todas as nações, afluirão rique-
zas de todos os povos e encherei 
de minha glória esta casa, diz o 
Senhor dos exércitos” Ag 2,6-7. 
Após a derrota dos babilônios, 
os judeus retornaram a Jerusa-
lém muito esperançosos pela 
retomada de suas vidas. Essa 
reconstrução se deu em vários 
estágios, iniciando pela restau-
ração do altar dos holocaustos, 
para que pudessem oferecer 
novamente os sacrifícios pres-
critos pela Lei. No entanto, 
tendo o projeto de reedificação 
sofrido muita oposição, foi 
impedido de continuar, sendo 
interrompido até o ano 520 
a.C., quando foi retomado 
novamente sob a liderança de 
Zorobabel e de Josué.

Amados irmãos, o caminho 
de reconstrução da nossa vida 
em Deus é formado por muitas 
etapas, algumas delas bastante 
dolorosas, mas sumamente ne-
cessárias. Debaixo da bênção 
de Deus, no entanto, seremos 
capazes de seguir adiante nes-
se bom propósito, ainda que 
aconteçam muitos imprevistos 
e eventos indesejados. Con-
templando a profecia de Ageu, 
e recordando o chamado do 
Senhor feito a São Francisco 
de Assis de reconstruir a Sua 
Igreja, temos a certeza de que 
o nosso Deus, que nos chamou 
à vida no Espírito, dará conti-
nuidade à obra começada. Para 
tanto, ele deseja que unamos 
nossas forças neste propósito 
comum de serviço, em prol de 
bem de toda a Sua Igreja.

PADRE IGOR 
ANTÔNIO 
CALGARO

VIGÁRIO 
PAROQUIAL DA 

PARÓQUIA SANTA 
TERESINHA, EM 

BOTAFOGO

Constrói a minha Igreja!
RE

PR
OD

UÇ
ÃO
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O padre Givanildo Luiz de 
Andrade, pároco da Paróquia 
Santa Edwiges, em Brás de 
Pina, convida os devotos para 
celebrar com fé e alegria a festa 
da padroeira em comunidade.

“Santa Edwiges nasceu na 
Alemanha em 1174, e viveu na 
Polônia até o seu falecimento 
no dia 15 de outubro de 1243. Foi 
uma mulher que esteve à frente 
do seu tempo. Em função do seu 
amor por Jesus Cristo, viveu a 
caridade com coragem e des-
prendimento, exercitando seu 
amor em favor do Povo de Deus, 

sobretudo com os mais pobres. 
Ela também pagava as dívidas 
dos encarcerados para que eles 
voltassem novamente as suas 
famílias e, assim, vivessem com 
dignidade”, disse o pároco. 

CASA DE ACOLHIDA
Em sintonia com o carisma 

da padroeira, o pároco destacou 
que a Paróquia Santa Edwiges 
tem como finalidade principal 
a evangelização, de servir e de 
levar o amor de Cristo aos co-
rações das pessoas.

“A grande característica do 

carisma de Santa Edwiges é a 
caridade, por isso, nossa paró-
quia está feliz com a inaugu-
ração de uma casa de acolhida 
para atender as pessoas em tra-
tamento de câncer, por meio de 
um convênio entre o INCA e a 
Cáritas da Arquidiocese do Rio. 
Esta casa seria inaugurada neste 
ano, mas em função da pande-
mia, estamos aguardando um 
tempo propício para começar as 
atividades”, disse padre Givanil-
do, destacando que a obra será 
um sinal da vivência da caridade 
realizada pela padroeira.

Padre Givanildo convida os 
fiéis, em especial, os devotos 
de Santa Edwiges, para “conhe-
cerem a casa de acolhida e se 
assim desejar, colaborar com a 
grande obra de amor a Deus na 
pessoa do próximo”. O prédio da 
obra está situado na Rua Tailân-
dia, 412, na Praça do Country.

FESTIVIDADES
As missas do novenário da 

padroeira serão realizadas de 
7 a 15 de outubro, às 19h, com 
exceção do dia 11 de outubro, 
domingo, em que as missas 
ocorrerão às 7h, 9h e 19h. 

No dia da festa da padroeira, 
16 de outubro, haverá missas 
às 6h, 7h, 9h, 11h (com bênção 
aos enfermos), 17h, 18h e 19h. 
Na celebração das 15h, a Hora 
da Graça (com bênção aos 
desempregados), haverá trans-
missão ao vivo pelo Youtube e 
Facebook da paróquia. 

Devido à pandemia da Co-
vid-19, a capacidade por missa, 
tanto na novena quanto no dia 

Santa Edwiges: forte na tristeza 
e na tribulação, socorrei-nos!

da padroeira, será de 87 pesso-
as. O pároco pede, devido às 
orientações da arquidiocese, 
que os “fiéis ao chegarem à pa-
róquia passem por aferição da 
temperatura, façam a higieniza-
ção das mãos, usem máscaras e 
mantenham o distanciamento. 
Também, que tragam água, 
para que possam ter maior 
conforto e segurança durante 
as celebrações”. 

ALMOÇO DA PADROEIRA
Neste ano, em função da 

pandemia, o salão paroquial 
não será aberto, mas está con-
firmado o Almoço da Padroeira 
e venda de quitutes no sistema 
drive thru, com renda para 
as obras sociais da paróquia. 

“Leve o almoço para casa para 
fazer a refeição com a família”, 
pediu o pároco. Os convites do 
almoço são limitados e estão à 
venda na secretaria e livraria 
paroquial ao custo de R$ 20. 
A entrega se dará no pátio da 
igreja, no dia 16 de outubro, de 
12h às 14h. 

CONTATO
A paróquia fica na Rua Gu-

rupema, 36, em Brás de Pina. 
Mais informações pelo telefo-
ne: 2260-4310, ou ainda pelo 
Instagram: @psedwiges, ou 
pelo Facebook: facebook.com/
psesantaedwiges.

CARLOS MOIOLI

PASCOM

Fachada da Paróquia Santa Edwiges, em Brás de Pina

Santa Edwiges, padroeira paroquial

Padre Givanildo Luiz 
de Andrade 
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O Santuário Basílica de São 
Sebastião, na Tijuca, divulgou, 
no dia 27 de setembro, o cartaz 
do Círio de Nazaré 2020 que 
será realizado em 11 de outubro, 
cujo tema: é “Ave Maria, Cheia 
de Graças”. 

A edição deste ano não terá 
as duas procissões, mas uma 
programação enxuta por causa 
da Covid-19 – a luminosa, que 
sairia da Capela do Santuário da 
Medalha Milagrosa no sábado, 
10 de outubro, e a grande pro-
cissão do domingo, pela manhã.

ENTENDENDO O CARTAZ
“Ave-Maria, cheia de graça, 

o Senhor é convosco”. A oração 
começa com a saudação do 
Anjo Gabriel a Maria, quando 
ele foi anunciar que a Virgem 
Santíssima seria a Mãe de Jesus. 
“Entrando, o anjo disse-lhe: 
‘Ave, cheia de graça, o Senhor 

é contigo’. Perturbou-se ela 
com estas palavras e pôs-se 
a pensar no que significaria 
semelhante saudação. O anjo 
disse-lhe: ‘Não temas, Maria, 
pois encontraste a graça diante 
de Deus. Eis que conceberás 
e darás à luz um Filho, e lhe 
porás o nome de Jesus. Ele será 
grande e chamar-se-á Filho do 
Altíssimo, e o Senhor Deus lhe 
dará o trono de seu pai, Davi; e 
reinará eternamente na casa de 
Jacó.” (Lucas 1: 28-33).

Essa passagem mostra o 
poder da Virgem Maria, que 
foi agraciada por Deus, sendo 
filha do Criador, Mãe de Cristo 
e esposa do Espírito Santo. 
Podemos observar que o nosso 
Pai a escolheu para interceder 
por nós. Foi confiada a Ela a 
grande missão de ser a Mãe 
do Salvador. Assim, quando 
iniciamos essa poderosa prece, 

automaticamente estamos cha-
mando Maria para nos auxiliar 
e interceder por nossos passos. 
Ela vai nos conectar com a San-
tíssima Trindade e nos proteger, 
exercendo seu papel de Mãe. 
Podemos observar ao fundo da 
imagem o altar-mor de nossa 
Basílica. Na parte superior, o 
Espírito Santo.

UNIDADE
Em comunhão com a Ba-

sílica de Nazaré, em Belém, 
compartilhamos o mesmo tema 
para as festividades do Círio no 
Rio de Janeiro. Os anjos anun-
ciam através das faixas o tema 
anunciado. E na parte central a 
imagem de Nossa Senhora de 
Nazaré. A arte é de Frederico 
Araújo.

COLABORAÇÃO: EMILTON ROCHA / 
PASCOM

Basílica de São Sebastião, na Tijuca, divulga o cartaz da 
Festa do Círio de Nazaré 2020

No dia 11 de outubro, será realizada bênção motorizada, após a missa das 10h, no mesmo trajeto da procissão da corda.

Por ocasião da celebração 
dos 150 anos de ordenação 
sacerdotal do padre Cícero 
(1870-2020), o Departamento 
de Teologia PUC-Rio, junta-
mente com a Arquidiocese 
de São Sebastião do Rio de 
Janeiro e a Diocese de Crato 
(CE), com o intuito de valori-
zar o caminho já percorrido 
de estudos e pesquisas dos 
fatos do Juazeiro e as várias 
dimensões que marcaram a 
ação do padre Cícero Romão 
Baptista, fará o Simpósio “Um 
padre e sua fé: Cícero, história 
e legado” para analisar esse 
contexto histórico à luz da 
reforma do catolicismo bra-
sileiro no nordeste do Brasil.

O Simpósio terá três eixos 
de trabalho, nos quais serão 
possíveis comunicações de 
docentes e discentes:

a) Padre Cícero e a espiri-
tualidade

b) Padre Cícero e os pobres
c) Padre Cícero e a ecologia
As inscrições podem ser 

feitas no endereço: https://
forms.g le/mHwut4q5tC-
N1ahBbA. Mais informações 
pelo e-mail rodrigopoliceno@
puc-rio.br.

DEVOÇÃO
Padre Cícero faleceu em 

20 de julho de 1934, com 90 

anos de idade, em paz com a 
Igreja que tanto amou, tendo 
em seu sepultamento aproxi-
madamente 60 mil pessoas, 
que logo passaram também a 
peregrinar a Juazeiro, a “cidade 
santa”, a fim de rezar a Deus 
por meio do “Padim Ciço”. 

Todo ano, religiosamente, 
no Dia de Finados, uma gran-
de multidão de romeiros, vin-
da dos mais distantes lugares 
do Brasil, chega a Juazeiro 
para uma visita ao seu túmu-
lo, na Capela do Socorro. Pa-
dre Cícero é uma das figuras 
mais biografadas do mundo. 
Sobre ele já foram editados 
mais de trezentos livros, sem 
se falar nas matérias que são 
publicadas freqüentemente 
na imprensa. Ultimamente 
sua vida vem sendo estuda-
da por cientistas sociais do 
Brasil e do Exterior, sendo 
tema frequente de trabalhos 
acadêmicos.

O binômio “oração e tra-
balho” era o seu lema. E 
Juazeiro é o seu grande e 
incontestável milagre. Em 
março de 2001, em eleição 
promovida pelo Sistema Ver-
des Mares de Televisão, Padre 
Cícero foi escolhido “O Cea-
rense do Século”.

DA REDAÇÃO

Junto com a equipe organizadora, 
frei Dálvio José exibe o cartaz do 
Círio de Nazaré, na Tijuca

EMILTON ROCHA/PASCOM

PROGRAMAÇÃO
2 DE OUTUBRO (SEXTA):

18h - Início da novena com 
o tema: “Ave Maria, Cheia de 
Graças”;

9 DE OUTUBRO (SEXTA):
18h - Apresentação do Manto 2020;

11 DE OUTUBRO (DOMINGO):
Missas do Círio 2020: às 7h, 
8h, 9h, 10h, 11h30, 17h e 
18h30;
- Benção motorizada após 
a missa das 10h, no mesmo 
trajeto da procissão da corda.

Simpósio sobre o Padre Cícero na PUC-Rio
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O Cardeal Sebastião Leme 
da Silveira Cintra exerceu im-
portante função de liderança na 
Igreja Católica do Brasil entre 
1920 a 1940. Entre os princi-
pais legados do seu episcopado 
estão a fundação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, a criação do Centro 
Dom Vital e construção da 
estátua do Cristo Redentor. 
Sebastião Leme nasceu na 
cidade de Espírito Santo do 
Pinhal, no Estado de São Paulo, 
no Dia de São Sebastião, 20 de 
janeiro de 1882. Era filho do 
professor Francisco Leme e de 
Ana Cândida da Silveira Cintra. 
Seus pais moravam em Moji 
Mirim, mas nas vésperas do 
seu nascimento se dirigiram a 
Pinhal, onde morava sua avó 
materna. No ano seguinte, seu 
pai faleceu, vítima de tifo, e a 
família passou a viver modes-
tamente em Pinhal. Cinco anos 
depois, sua mãe se casou com 
Antônio Sales Nogueira, que 
se tornou pai do único irmão 
de Sebastião. Dona Ana Cân-
dida enviuvou novamente no 

ano seguinte, educando seus 
filhos com dificuldade, mas 
com profundo espírito cristão. 
Ana foi a primeira professora 
de Sebastião, atuava nas obras 
sociais de sua paróquia e ajuda-
va os pobres. Quando seu filho 
sentiu o chamado ao sacerdócio 
aos 12 anos, na sua primeira 
comunhão, ela o incentivou a 
entrar no Seminário Menor em 
São Paulo. Numa aula de latim, 
a inteligência do menino cha-
mou a atenção de Dom Joaquim 
Arcoverde, bispo de São Paulo, 
que decidiu enviá-lo a Roma 
para completar os seus estudos. 
Sebastião Leme foi ordenado na 
capela do Colégio Pio Latino-
-Americano, em 28 de outubro 
de 1904. No dia seguinte, ele 
celebrou sua primeira missa na 
Basílica das catacumbas de São 
Sebastião, retornando a São 
Paulo pouco depois.

Naquela altura, Dom Joa-
quim Arcoverde, agora bispo 
do Rio de Janeiro, se tornava 
o primeiro Cardeal do Brasil e 
da América Latina, exercendo 
importante função de liderança 

no episcopado brasileiro nos 
primeiros anos da República. 
Com a separação entre a Igreja 
e o Estado, a Igreja Católica no 
Brasil passava por um momen-
to de reestruturação. O padre 
Sebastião Leme tinha atuação 
destacada em São Paulo, e foi 
nomeado bispo auxiliar do Rio 
de Janeiro em 1910, com apenas 
seis anos de sacerdócio. Em 
1916, mais uma vez indicado 
pelo Cardeal Arcoverde, Dom 
Sebastião Leme foi nomeado 
para a arquidiocese de Olinda 
e Recife, onde se familiarizou 
com a obra de seu antigo prede-
cessor, o bispo Dom Vital, que 
chegou a ser preso em 1875, du-
rante a Questão Religiosa, por 
defender a Igreja Católica diante 
da Maçonaria. Antes de chegar 
a Pernambuco, Dom Sebastião 
Leme publicou uma carta pasto-
ral que iniciou uma nova etapa 
na história da Igreja no Brasil. 
O bispo de Olinda queria edu-
car os fiéis para os seus deveres 
sociais, fazendo um apelo aos 
intelectuais católicos para rein-
serção da Igreja Católica na vida 

O Cristo Redentor e o Cardeal Leme

pública. A nova cristandade 
desejava restabelecer a aliança 
entre a Igreja e o Estado, para 
benefício de ambos. 

Dom Leme retornou ao Rio 
de Janeiro em 1921, como ar-
cebispo-coadjutor do Cardeal 
Joaquim Arcoverde, que estava 
enfermo. Naquele mesmo ano, 
nos preparativos para a cele-
bração do Centenário da Inde-
pendência, o ‘Círculo Católico’, 
liderado pelo general Pedro Ca-
rolino de Almeida, lançou a ideia 
da construção do monumento 
do Cristo Redentor, sugerida, 
inicialmente, pelo padre Pierre 
Marie Boss. A ideia foi divulgada 
à imprensa e logo ganhou apoio 
popular, sendo acolhida pela 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Dom Sebastião Leme organizou 
duas grandes campanhas de ar-
recadação para a construção do 
monumento, em 1923 e 1929. O 
bispo também foi responsável 
pelo pedido de alteração do pro-
jeto, para que a estátua tivesse 
maior simbolismo religioso e 
pudesse ser observada a grandes 
distâncias. Foi dele também a 
ideia de que fosse incluído o 
Sagrado Coração de Jesus no 
projeto. Nas palavras de Heitor 
da Silva Costa, que projetou a 
estátua e executou a constru-
ção, Dom Sebastião Leme, foi, 
verdadeiramente, a alma do 
monumento, por seu entusiasmo 
constante e superior orientação 
dada a todos os trabalhos.

Em 1921, incentivado pela 
carta pastoral de Dom Leme, o 
intelectual Jackson Figueiredo 
fundou a revista “A Ordem”, de 
cunho apologético. O nome su-
gestivo buscava demonstrar, em 
referência ao lema positivista 
da bandeira nacional, ‘Ordem 
e Progresso’, que a verdadeira 
ordem social passava pelo ca-
tolicismo. Em 1922, Dom Leme 
acolheu a nova iniciativa de 
Jackson Figueiredo, o Centro 
Dom Vital, onde militou uma 
influente geração de intelec-

tuais leigos católicos, como 
Alceu Amoroso Lima, Durval 
de Moraes, Gustavo Corção, 
Jonathas Serrano, Eugênio 
Vilhena de Morais e Heráclito 
Sobral Pinto. Este modelo de 
associação de intelectuais se 
difundiu por outros estados, 
como semente para a fundação 
das primeiras universidades ca-
tólicas do país. O padre Leonel 
Franca era o assistente eclesial 
do Centro Dom Vital, nomeado 
por Dom Leme para assessorar 
os trabalhos. Até a fundação da 
Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro, o Centro 
Dom Vital foi considerado o 
principal centro intelectual do 
catolicismo brasileiro. Com a 
morte do Cardeal Joaquim Ar-
coverde, Dom Sebastião Leme 
tornou-se o segundo cardeal 
brasileiro, em julho de 1930. Ao 
retornar de Roma, após receber 
o barrete cardinalício, o Cardeal 
Leme atuou decisivamente para 
que a Revolução de 1930 acon-
tecesse sem derramamento de 
sangue, garantindo a integrida-
de física do presidente deposto 
Washington Luiz. Ainda em 
1930, o Cardeal Leme obteve 
do Papa Pio XI o decreto que 
proclamava Nossa Senhora 
Aparecida padroeira do Brasil. 
Em 12 de outubro de 1931, no 
dia da padroeira, o prelado 
inaugurou a estátua do Cristo 
Redentor, com a presença de 
Getúlio Vargas e de todo o seu 
ministério. Em 17 de outubro de 
1942, o Cardeal Leme faleceu no 
Rio de Janeiro, após um fecundo 
ministério. Em agosto de 2020, 
o Santuário Cristo Redentor e 
o Centro Dom Vital assinaram 
acordo de cooperação técnica 
para promoção de estudos, 
nos preparativos 
para a celebração 
do centenário das 
duas instituições. 

SEMINARISTA 
ALEXANDRE PINHEIRO

Dom Sebastião Leme foi a alma do monumento, por seu entusiasmo e orientação dos trabalhos

Dom Sebastião Leme na inauguração do Cristo Redentor

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Nossa 

do Rosário de Fátima

16º Encontro 
dos Grupos de Oração 

do Terço

Dia: 07.10.2020
Local: Paróquia Santo Afonso
Rua Barão de Mesquita, 275 - Tijuca.
Abertura do Terço:14:00h 
Participação do cardeal, 
Dom Orani João Tempesta.
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Dom Valentim Fagundes 
de Meneses, eleito pelo Papa 
Francisco no dia 29 de julho 
como o quinto bispo de Balsas, 
no Maranhão, foi ordenado no 
dia 26 de setembro, na memória 
dos mártires São Cosme e São 
Damião, no Rio de Janeiro, na 
Paróquia Nossa Senhora do Sa-
grado Coração, situada na Praça 
Seca, onde ele já foi pároco entre 
2012 e 2014

De origem portuguesa, foi 
ordenado sacerdote no dia 2 de 
julho de 1982, e desde 2015, era 
o provincial dos Missionários do 
Sagrado Coração (MSC) da Pro-
víncia do Rio de Janeiro, com sede 
em Juiz de Fora (MG), e presiden-
te da Conferência Americana dos 
MSC na América Latina.

Adotando o lema episcopal: 
“Alegrai-vos sempre no Senhor” 
(Fl 4,4), teve como ordenante 
principal o bispo de Macapá 
(AP), Dom Pedro José Conti, e 
como coordenantes os bispos 
de Caicó (RN), Dom Antônio 
Carlos Cruz Santos, e o de Al-
menara (MG), Dom José Carlos 
Brandão Cabral.

A posse de Dom Valentim, 
em Balsas, será no dia 10 de 
outubro, às 17h30, na Catedral 
do Sagrado Coração de Jesus. 

A celebração será transmitida 
pelo Facebook da diocese, pelo 
canal 13 da TV Boa Notícia e pela 
Rádio Boa Noticia FM 91,1.

BOAS-VINDAS
No início da celebração, o 

arcebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, cumprimentou 
Dom Pedro por revê-lo no Rio 
como ordenante principal, re-
cordando que os dois, quando 
era arcebispo em Belém, no 
Pará, faziam parte do Regional 
Norte 2 da CNBB. Na sua pessoa, 
acolheu o novo bispo e deu boas-
-vindas a todos. 

“Como missionário do Sagra-
do Coração, monsenhor Valen-
tim exerceu seu ministério em 
duas paróquias da nossa cidade, 
e também como provincial. De-
pois de viver com intensidade 
a sua vida sacerdotal e religio-
sa, ele é chamado pela Igreja 
para desempenhar a missão 
em Balsas. Ele volta ao Rio para 
ser ordenado bispo, como um 
grande dom de sua congregação. 
Desejamos as luzes necessárias 
para que possa levar adiante 
uma bela e fecunda missão com 
o povo de Balsas. Estamos uni-
dos em oração e na missão”, disse 
Dom Orani.

Ordenado no Rio, Dom Valentim de Meneses 
assume a Diocese de Balsas no dia 10 de outubro

FOTOS: HELENA FURTADO

Dom Pedro Pedro Conti, Dom Valentim, Cardeal Tempesta e demais bispos concelebrantesDom Valentim Fagundes de Meneses e Dom Pedro José Conti

Imposição das mãos

RITO DE ORDENAÇÃO
Após a proclamação do 

Evangelho, Dom Pedro Conti 
deu início ao rito de ordenação, 
que se dividiu em dois momen-
tos. Antes da homilia, houve a 
leitura da carta apostólica de no-
meação, e após, o propósito do 
eleito, a ladainha, a imposição 
das mãos, a unção da cabeça e 
a entrega do livro dos Evange-
lhos e das insígnias episcopais, 
concluindo com a acolhida dos 
bispos.

MISSIONÁRIO DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS   

Na homilia, Dom Pedro 
Conti destacou que, como repre-
sentante da Igreja na Amazônia, 
acolhia o novo bispo que foi 
eleito pelo Papa Francisco, cujo 
pontificado é marcado pelo diá-
logo e que não tem medo de falar 
de terra, teto e trabalho.

“A Diocese de Balsas teve na 
sua história bispos comprome-
tidos com o povo de Deus, e, 
agora, vai receber mais um que 
tem que a coragem de defender 
quem não é ouvido. A Igreja não 
tem lados, mas preferência pelos 
pobres e pequenos, pelos que 
não aparecem”, disse. 

Como bispo “velho” dando 
conselhos ao novo bispo, Dom 
Pedro Conti disse que um pastor 
deve ser ministro da Palavra de 
Deus. Que deve, como Jesus, 
em meios a tantas notícias 
tristes, anunciar a Boa Notícia 
do Evangelho com coragem e 
autoridade.

“Jesus falava com autorida-
de e pela sua força expulsava 
demônios, curava os doentes, 
perdoava os pecados e chamava 
os discípulos para O seguir. Não 
se pode ter medo de falar, às ve-
zes, até de incomodar. A Palavra 
tem uma força que vai além de 
nós”, disse.

Dom Pedro Conti salientou 
que a melhor homilia que um 

bispo pode fazer é dar o exemplo 
e o testemunho de sua própria 
vida. “Não adianta fazer bo-
nitos discursos para o público 
bater palmas e esquecer de tes-
temunhar no dia a dia em quem 
acreditamos e confiamos”, disse.

“É preciso aprender a es-
cutar”, disse o presidente da 
celebração, acrescentando que o

Evangelho é Palavra viva 
porque é Jesus hoje quem fala 
ao povo. 

“O Senhor fala claro na sua 
Palavra e nos documentos da 
Igreja, onde revela que são os 
pequenos, os excluídos e os 
povos nativos, com suas men-
sagens cultural, histórica e de 
sabedoria que precisam ser 
ouvidas. O bispo é aquele quem 
escuta os gritos engasgados 
do povo e, depois, vai ampliar 
aquelas vozes e tornar luz e 
esperança”, disse.

Dom Pedro Conti destacou 
ainda que o Sínodo da Amazô-
nia pediu a mudança de uma 
pastoral de passagem para uma 
pastoral de presença. De cele-
brar bem e com a linguagem do 

povo, de forma, que as liturgias 
se tornem familiares.

“A Eucaristia pede a presen-
ça, pede a comunidade. A Eu-
caristia bem celebrada é a Igreja 
que se torna presente. A Euca-
ristia precisa ser comunhão de 
uma comunidade que celebra a 
sua fé e olha com esperança para 
o futuro. A Igreja é sinal dessa 
comunhão, de fraternidade, de 
acolhida, e o bispo é aquele que 
caminha à frente, no meio, mas 
vai com seu povo”, disse.

Na conclusão da homilia, 
Dom Pedro Conti lembrou que 
Dom Valentim sempre foi mis-
sionário na Amazônia, no Brasil 
e no mundo, e agora volta para 
Balsas em missão.

“Seja sempre missionário. 
Dom Valentim tenha em Balsas 
um coração missionário, fra-
terno, paterno e amoroso. Seja 
um bom bispo. Tenha força, 
coragem e perseverança, sempre 
amando o povo que vai te aco-
lher. Obrigado por ter aceitado 
a missão”, finalizou. 

CARLOS MOIOLI
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Há 39 anos nasciam as primeiras sementes 
da Pastoral do Surdo na Arquidiocese do Rio. 
Não podemos falar de um fundador ou de uma 
fundadora, mas de uma pequena comunidade 
formada por sete jovens surdos, sob a orienta-
ção dos saudosos monsenhor Vicente de Paulo 
Penido Burnier, irmã Cândida e da professora 
Orquídea Bahia.

Certamente o sonho deles era ver o surdo 
ativo e participante da comunidade paroquial. 
As primeiras paróquias que receberam os surdos 
foram a Cristo Redentor, em Laranjeiras, e Nossa 
Senhora de Copacabana, em Copacabana. Hoje a 
ação da Pastoral do Surdo está presente em nove 
comunidades e em diversas cidades do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Muito foi feito ao longo dessa caminhada de 
fé e perseverança. As irmãs de Nossa Senhora 
do Calvário, na Gávea, foram logo no início 
dos primeiros anos, um espaço de formação 
bíblico-catequética e de acolhimento dos jovens 
e adultos surdos. 

A Arquidiocese sempre acolheu, como o 
Cristo Redentor, de braços abertos, importantes 
eventos. Podemos citar, em 1994, o 9º Encontro 
Nacional da Pastoral do Surdo na Casa de Retiros 
Padre Anchieta, em São Conrado, e no Seminário 
Arquidiocesano de São José, no Rio Comprido, 
em 2003, o 1º Encontro Nacional dos Intérpretes 
Católicos, em 2013. 

São dezenas de acontecimentos que marcaram 
os corações e testemunhos vivos de uma Igreja que 
inclui o surdo no seu projeto de evangelização. 

Hoje, continuamos, e não perdemos a força e a 
coragem para superar e criar novos métodos para 
que Cristo chegue até o coração do surdo. 

Desde 2010, com a criação da Pastoral da 
Pessoa com Deficiência (Pasped) pelo nosso 
Cardeal Orani João Tempesta e, logo em seguida, 
a locação de todas as atividades ligadas à área 
da deficiência, no 3º andar do prédio da Mitra 
Arquidiocesana, na Glória. Poucas dioceses no 
Brasil há esse espaço tão peculiar e inserido no 
coração dos ministérios e serviços eclesiais. 

Há alguns anos, a Pasped está inserida no 
Vicariato da Caridade Social, cuja coordenação 
está sob a orientação do monsenhor Manuel 
Manangão e como bispo animador, Dom Paulo 
Celso Dias do Nascimento, referências na cari-
dade e na caminhada para o fortalecimento dos 
projetos e das atividades da pastoral.

A vivência da fé dos surdos nos interpela a 
uma mudança de mentalidade e de atitudes. 
Primeiro nos pede a rever conceitos sobre a sur-
dez. O receio e o medo de se aproximar de uma 
pessoa surda, de tentar se comunicar com ela, 
quer seja por meio de textos ou da leitura labial 
ou o conhecimento da cultura surda (Língua 
Brasileira de Sinais). Creio que um dos gestos 
que precisaria ser eliminado dentro de fora das 
nossas Igrejas. 

Os surdos ‘escutam’ com os olhos! Eles 
sentem quando são amados, queridos ou não! 
Eles são capazes, desde que haja acolhimento e 
respeito à sua dignidade como pessoa, dotada 
de valores e potencialidades. Hoje, já podemos 

afirmar que a pessoa surda se sente incluída na 
Igreja, engajada e partícipe da vida sacramental 
e testemunhal da fé. 

Os intérpretes são voluntários, engajados 
na missão da Igreja, e se sentem chamados a se 
colocarem como mediadores e irmãos na cami-
nhada. Não há e nem deverá haver alternância 
de superioridade dos ouvintes nas relações com 
os surdos. Eles são dedicados, companheiros de 
caminhada, se alimentam da mesa da Eucaristia 
e da vida comunitária para atuarem com alegria 
e sempre aprendizes da Libras, com os surdos. 

Um fator preponderante para que o surdo per-
severe é a cordialidade e a valorização de seu ser e 
estar na comunidade. Acreditamos que estamos 
trilhando essa proposta de inserção na Igreja do 
Rio. Queremos nos preparar, desde já, para o 
evento dos 40 anos que será celebrado por toda 
a comunidade de surdos em setembro de 2021. 

Peçamos a Nossa Senhora do Silêncio, Mãe 
dos Surdos, que esteja sempre com todos aqueles 
que sentem e escutam Deus e buscam viver o cris-
tianismo de um modo diferente. Apenas muda 
a aparência, mas a essência é a mesma: somos 
todos irmãos e criados à imagem do Criador. 

Agradecemos a todos que participaram das 
comemorações realizadas durante o mês de se-
tembro, cujo objetivo foi apenas de reconhecer o 
valor da pessoa surda e de defender seus direitos 
como cidadã!

PROFESSOR CESAR BACCHIM
COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASPED

Pastoral do Surdo: Igreja inclusiva e em saída
FOTO: DIVULGAÇÃO
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#asantaf ica. Essa foi a 
hashtag que circulou nas redes 
sociais até o dia 24 de setem-
bro, quando uma decisão da 7ª 
Câmara Cível do Rio de Janeiro 
negou um recurso do Ministé-
rio Público para a retirada de 
um oratório dedicado a Nossa 
Senhora Aparecida na Praça 
Milton Campos, no Leblon.

De acordo com o pároco 
local, padre Thiago Azevedo Pe-
reira, o oratório foi construído 
em outubro de 2017 pela Paró-
quia Santos Anjos, no Leblon, 
como parte das comemorações 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil.

“O oratório foi um sinal da de-
voção do povo, pois, há mais de 10 
anos, os fiéis residentes na região 
da praça já se reuniam para a re-
citação do Terço Mariano”, disse.

Padre Thiago esclareceu 
que a denúncia ao Ministério 
Público foi feita por uma única 
pessoa, que pedia ainda a retira-
da de todos os oratórios instala-
dos em praça pública no Rio de 
Janeiro desde 1988, bem como 
a não autorização da constru-
ção de novos oratórios. Desde 
então, teve início um processo 
que se arrastou na Justiça.

“Construímos com a autori-
zação da prefeitura, e tivemos 
um abaixo-assinado com o 
apoio de duas mil pessoas. Em 

fevereiro de 2019, ganhamos na 
primeira instância e, agora, com 
muita alegria, recebemos a no-
tícia de que também vencemos 
na segunda instância por três 
votos a zero”, disse. 

No acórdão – conforme 
publicação no portal do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro (PJERJ) –, que confir-
mou a sentença indeferindo o 
pedido para que o município 
retire e não autorize a constru-
ção de imagens religiosas nos 
logradouros, o desembargador 
Luciano Rinaldi, relator do 
processo na segunda instância, 
destacou que muitos desses 
símbolos são patrimônios his-
tóricos e culturais brasileiros.

“A bem dizer, a imponde-
rada pretensão do Ministério 
Público, além de frontalmente 
contrária à Constituição Fede-
ral, ignora consequências gra-
víssimas para a ordem jurídica 
e social, atentando contra o pró-
prio interesse da população, na 
medida em que a retirada dos 
oratórios religiosos impediria a 
busca e o conforto espiritual em 
praças públicas pelos religiosos, 
especialmente para a população 
de rua, além de gerar alto custo 
para o erário municipal para a 
remoção, bem como incerteza 
quanto à sua destinação, com 
risco de danos e destruição”, 
afirmou na decisão.

Justiça autoriza que oratórios religiosos sejam 
mantidos em praças públicas do Rio de Janeiro

Fiéis em oração ao redor do Oratório de Nossa Senhora Aparecida, na Praça Milton Campos

De acordo com o magis-
trado – conforme publicação 
no portal do PJERJ –, embora 
tenha alegado a defesa da 
laicidade do Estado, a ação, 
na verdade, impede as ma-
nifestações religiosas. Ele 
ressaltou que a Constituição 
veda que os entes federativos 
estabeleçam cultos religio-
sos ou igrejas, mas que não 
podem impedir o exercício 
da liberdade religiosa, sem 
qualquer favorecimento a 
determinado credo.

Feliz pela decisão favorável 

dos três desembargadores, pa-
dre Thiago agradeceu o apoio 
recebido dos fiéis, e, de forma 
especial, pelos que se empe-
nharam nas redes sociais com 
a hashtag #asantafica. A partir 
de então, a sentença confirma 
que a Prefeitura do Rio não po-
derá retirar nenhum oratório 
religioso construído em praças 
públicas após a Constituição 
de 1988.  

“A permanência do orató-

rio é uma demonstração da fé 
e da piedade do nosso povo. 
Um sinal que não dá vez para 
a intolerância religiosa e não 
haverá vitória para quem per-
segue os cristãos. Continuamos 
na confiança da intercessão 
materna de Nossa Senhora, e 
declaramos, com muita alegria, 
que a imagem fica”, disse padre 
Thiago.

CARLOS MOIOLI

FOTOS: PASCOM

Padres Thiago e Rafael Viana, e jovens da Paróquia Santos Anjos
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No dia 30 de setembro, foi realizado 
mais um minimutirão de saúde promo-
vido pela Pastoral Carcerária da Arqui-
diocese do Rio na Unidade Prisional 
Cândido Mendes, na Rua Camerino, no 
Centro, destinada a pessoas com mais 
de 60 anos. 

O atendimento foi feito sob a res-
ponsabilidade do médico urologista 
Leonardo Albuquerque, professor da 
Faculdade de Medicina da Estácio, 
e a colaboração do seu aluno, Pedro 
Henrique. 

O trabalho foi acompanhado pelo 
coordenador arquidiocesano da Pas-
toral Carcerária, padre Roberto Maga-
lhães, e pelo capelão da unidade, padre 
Carlos Davis.

“Fomos bem acolhidos pelo diretor 

da unidade prisional, Ubiratan de Oli-
veira, e também com muita gentileza e 
presteza por todos, entre eles, a chefia 
de segurança, os funcionários da clas-
sificação e da portaria e também, a en-
fermeira Julia, da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária (Seap). 
Foram atendidos 12 internos com pro-
blemas urológicos, que estavam em es-
tado mais grave”, contou padre Roberto.  

Os próximos atendimentos dos mé-
dicos voluntários e demais ajudantes da 
Pastoral Carcerária serão no dia 20/10 
(ortopedista), 21/10 (urologista - dr. 
Leonardo), 27/10 (dr. Carlos André - 
urologista - e seu filho dr. Carlos Edu-
ardo - cardiologista). 

CARLOS MOIOLI

Pastoral CarceráriaPastoral Carcerária

O monumento ao Cristo Redentor foi 
iluminado na cor rosa na última quinta-
-feira, 1º de outubro, para dar início ao 
Outubro Rosa, movimento internacional 
que promove uma série de ações para 
disseminar informações a respeito do 
câncer de mama. A cerimônia no San-
tuário Cristo Redentor teve início com 
a bênção do reitor do santuário, padre 
Omar. 

A iniciativa é da Fundação Laço 
Rosa e tem como objetivo alertar e 
engajar a sociedade na causa. Além de 
uma cerimônia, que tem por objetivo 
celebrar a vida e renovar a fé, nesse dia 
a apresentadora Ana Furtado também 
foi apresentada como madrinha da 
campanha. 

“Em mais um ano especial, o Cristo 
Redentor, iluminado de rosa, gera cons-
ciência pela saúde e pelo afeto, unindo 
nossa sociedade”, destacou o reitor do 
Santuário Cristo Redentor, padre Omar. 

A Fundação Laço Rosa é reconhecida 
nacionalmente pelo empenho contínuo 
para diminuir as desigualdades de acesso 

e tratamento do câncer. “A pandemia 
escancarou a fratura exposta que vive-
mos diariamente na saúde brasileira e 
acordou a sociedade para a importância 
do terceiro setor no dia a dia do país. O 
câncer não vai esperar a Covid passar, e 
os números, que já eram feios, agora são 
mais alarmantes. Mais do que nunca é 
necessário e urgente que todos ajudem a 
salvar vidas!”, alertou Marcelle Medeiros, 
presidente da Fundação Laço Rosa. 

FUNDAÇÃO LAÇO ROSA 
O câncer de mama é o tipo mais fre-

quente nas mulheres brasileiras. E foi 
para ampará-las nesse momento difícil 
que, em 2011, nasceu a Fundação Laço 
Rosa, fruto da história de vida de três 
irmãs, e que hoje se destaca não só no 
Brasil, mas internacionalmente, na dis-
seminação da informação de qualidade, 
na influência de políticas públicas para o 
câncer de mama e na defesa de direitos 
de pacientes e resgate da autoestima. 

TEXTO E FOTO: RENATO SARAIVA

Cristo Redentor Cristo Redentor 
iluminado de rosa pelo iluminado de rosa pelo 

Outubro Rosa 2020Outubro Rosa 2020

A cerimônia no Santuário Cristo Redentor teve a presença da madrinha da campanha, Ana 
Furtado, e da presidente da Fundação Laço Rosa, Marcelle Medeiros, junto ao reitor, padre 
Omar Raposo

Da esq. para a dir., Ubiratan, Leonardo, padres Roberto e Carlos e o aluno Pedro

ANUNCIE AQUI:  
SÃO MAIS DE 267 PARÓQUIAS VENDO 
O SEU ANÚNCIO

DIVULGAÇÃO
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Toda comunidade necessita 
de recursos para atender às suas 
necessidades e se manter, das 
mais diferentes origens, quer 
seja de ordem pública ou priva-
da, para que possa desempenhar 
o seu papel com qualidade e 
com comprometimento.

Entretanto, hoje há muitas 
instituições que pedem ajuda, 
concorrendo entre elas, e, 
naturalmente, algumas delas 
se sobressaem. como mais 
eloquentes. O ponto de par-
tida para um trabalho eficaz 
neste sentido seria ter uma 
equipe pastoral capacitada 
para desenvolver, da melhor 
forma, um plano de captação. 
É necessário que seja uma 
equipe multidisciplinar, que 
seja bem informada e com 
bons relacionamentos. É a 
essa equipe que chamamos 
de PASTORAL DO DÍZIMO.

A pastoral deverá conhe-
cer profundamente a igre-
ja onde trabalha, qual é a 
causa defendida, o nicho a 
ser trabalhado, entender de 
administração e fazer uma 
avaliação junto ao pároco da 
instituição sobre o aprovei-
tamento dos recursos atuais 
e as previsões de recursos fu-
turos. Por fim, deverá desen-
volver um planejamento de 
captação de recursos para a 
instituição, baseado em estu-
do de mercado, estudo da ins-
tituição e, principalmente, 
nas previsões estabelecidas 
no planejamento estratégico 
da instituição. A captação de 
recursos é a conseqüência de 
um bom planejamento, com 
estabelecimento de objetivos, 
metas, prazos, cronograma, 
orçamento, projeto e marke-
ting.

Muitas vezes é necessário 
realizar um forte trabalho de 
divulgação e de comunicação 
para que a comunidade passe 
a entender determinada causa 
como importante e sentir-se 
motivada a doar. O captador 
deve ter criatividade em realizar 
campanhas que sensibilizem as 
pessoas.

Abaixo seguem outras dicas 
de como a Pastoral pode traba-
lhar em prol da arrecadação.

PUBLICAÇÕES E MATERIAIS 
PROMOCIONAIS
• Exiba, além das fotos da estru-

tura da instituição, imagens de 
pessoas, traduzindo conceitos 
positivos;

• Disponha de testemunhos de 
personagens que são beneficia-
dos pela instituição;

• Nada de utilizar termos técnicos 
nas peças, simplifique a mensa-

gem. Após a produção dos textos, 
peça para que algum desconhe-
cido leia e avalie se compreendeu 
a mensagem;

• Para maiores detalhes sobre a 
instituição ou evento, disponha 
de um site, simplificando assim 
a quantidade de informações 
dispostas nas peças;

• Facilite ao máximo a forma pela 
qual a doação será entregue. 
Junto à peça promocional, en-
carte um carnê ou formulário, 
por exemplo;

• Seja concreto, diga exatamente o 
que a instituição precisa (valores 
em dinheiro, quantidade de ces-
tas básicas etc);

EVENTOS E PALESTRAS 
EXTERNAS
• Cuidado com as palavras! Para 

quem está pedindo, expressões 
que demonstrem arrogância 
podem causar efeito contrário;

Os recursos certos para a captação de recursos
PASCOM

Agentes da Pastoral do Dízimo da Paroquia Santa Bernadete, em Higienópolis

• O objetivo principal quando se 
é convidado para um evento é 
partilhar sobre sua instituição, 
não simplesmente pedir. Rela-
te os detalhes do projeto e do 
que já foi conquistado, para no 
final estender a mão;

• Tenha sempre pessoas dispo-
níveis na porta de saída para 
entrega de panfletos ao final 
da reunião;

• Produza caixinhas de doações 
(estilo porta-níquel) persona-
lizadas e distribua em pontos 
estratégicos.

TELEMARKETING ATIVO
Em momentos de campa-

nhas selecione uma lista de 
doadores potenciais (empre-
sas ou pessoas da paróquia) 
e, por meio de uma equi-
pe preparada, promova um 
contato telefônico para falar 
sobre a campanha. Oriente 
a equipe para que se use um 
texto básico de abordagem e 
que se respeite horários de 
maior conveniência para ligar 
para sua lista de contatos. 
Telefonemas com aborda-
gem errada e em horários 
impróprios, invariavelmente, 
causam efeito contrário ao 
que se espera.

EVENTOS
Para instituições que te-

nham vínculo a alguma devo-
ção, pode-se motivar missas, 
novenas e outros eventos, 
como por exemplo, bazares 
e bingos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
No mural da paróquia, ou 

mesmo no site da institui-
ção, deve haver um espaço 
reservado para divulgação do 
balanço mensal. É comum, 
mesmo com o mural, muitos 
reclamarem do não conheci-
mento da prestação de contas. 
Vale também enviar para os 
doadores cadastrados este 
balanço mensal via carta ou 
por e-mail.

Por último, encaminhe 
um agradecimento, por exem-
plo, um cartão apontando 
o quanto a ajuda do doador 
fez a diferença. Mesmo que 
a resposta seja negativa, é 
importante agradecer a aten-
ção e lembrar-se de prestar 
contas sempre. Esta atitude 
abrirá portas para um próximo 
pedido.

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES 
FILHO

COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DO DÍZIMO
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Celebrar os cinco anos 
do lançamento da En-
cíclica socioambien-
tal do Papa Francisco 

é rememorar originalidade, 
ousadia e profetismo, onde 
as fortalezas e fragilidades, 
escancaradas na pandemia, 
nos ajudam a repensar valores 
e mudanças de hábitos. Não tí-
nhamos ideia de que fossemos 
atravessar estes momentos tão 
turbulentos e difíceis, onde as 
quebras de cadeias biológicas 
que mantém o equilíbrio pla-
netário, voltassem de manei-
ra negativa contra a espécie 
humana. Um vírus que vivia 
incorporado no organismo de 
animais silvestres, sem muitos 
problemas, passou a causar 
danos incalculáveis à saúde 
humana, uma vez que excede-
mos os limites de nossa postura 
consumidora, mercantilista 
e utilitarista. Bem nos aler-
tou o Papa Francisco quando 
afirmou que é fundamental 
buscar soluções integrais que 
considerem as interações dos 
sistemas naturais entre si e 
com os sistemas sociais. A 
pandemia é resultado desta 
desintegração entre os dois 
sistemas, com consequências 
graves para a saúde humana. 
A falta dessa visão sistêmica 
ou de uma ecologia integral, é 
que resulta em diversas catás-
trofes, seja elas climáticas ou 
pandêmicas. 

Mas hoje queremos reme-

morar os cinco anos da Laudato 
Si´, que chegou num momento 
importante em que a nossa 
casa comum se encontra mer-
gulhada numa crise ecológica, 
com repercussão no clima, na 
biodiversidade, na saúde e nos 
demais aspectos que integram 
a vida social. Primeiro, que-
remos rememorar a originali-
dade neste documento único 
e inspirador, aberto a todos 
os povos, raças e crenças, que 
tem como objetivo dar uma 
resposta à gravidade da crise 
ecológica global, obrigando-
-nos a pensar no bem comum, 
coletivo e patrimônio de toda a 
Humanidade, ou seja, a nossa 
casa planetária. O realismo, 
a linguagem e a sensibilidade 
dos conteúdos da Encíclica 
sobre de problemas que fazem 
parte da pauta existencial de 
diferentes povos e culturas, 
acabou, ganhando a credibi-
lidade, a acolhida e a simpatia 
de todos os públicos, desde 
os mais simples, até os mais 
intelectualizados. Esta visão 
integradora entre o ambiental, 
o social e o religioso é algo que 
mexe na mente e no coração 
das pessoas. A Laudato Si´ 
sempre será lembrada como 
uma carta socioambiental de 
um Pontífice que soube per-
ceber os sinais dos tempos, 
questionando e propondo saí-
da para os impasses existentes 
na Humanidade. Sem grandes 
teorias e abstrações, a Laudato 

Si´ é uma proposta evangélica 
que nos convida em saber 
apostar nas coisas pequenas 
e simples que estão ao nosso 
alcance, acreditando que a 
fidelidade a elas é garantia que 
possamos fazer coisas maiores. 
A lógica do simples para o 
complexo, do pequeno para o 
grande, faz parte da dinâmica 
do Reino de Deus, como nos 
recorda Jesus Cristo na pará-
bola do grão de mostarda e do 
fermento na massa.  A segunda 
coisa que queremos rememo-
rar é a ousadia da Encíclica, 
abordando temáticas com-
plexas, mas ao mesmo tempo, 
muito familiares a todos nós 
como: clima, biodiversidade, 
recursos hídricos, consumis-
mo, tecnologia, bem comum, 
antropocentrismo, diálogo 
intercultural e inter-religioso, 
diálogo com as ciências, edu-
cação ambiental, política in-
ternacional e ambiental, visão, 
ecologia integral, teologia da 
criação etc. Dentro de cada 
tema se encontram conteúdos 
científicos e teológicos, apelos 
éticos, sugestões pastorais, 
propostas de mudanças, e a 
sabedoria de quem critica, 
provoca inquietação e coloca 
esperança em que tudo o que 
possível de mudar na relação 
entre o Criador, o ser humano 
e toda a criação. 

O terceiro fato a rememorar 
na Laudato Si´ é o tom profético 
do Papa Francisco, alertando-

-nos que ainda é tempo de 
reverter os descaminhos exis-
tentes na nossa relação com a 
natureza, com a sociedade e 
com Deus. Ao mostrar as rup-
turas e feridas que provocamos 
na casa comum planetária, 
fruto das ambições humanas e 
dos modelos insustentáveis, o 
documento nos fala das conse-
quências nefastas para toda a 
Humanidade, sobretudo para 
os mais pobres. Por outro lado, 
o Papa elenca os mecanismos 
de construção de alianças, so-
lidariedade e união de todos na 
busca de alternativas e soluções 
dos problemas que são comuns 
a todos os povos e culturas. Ele 
insiste que é urgente enfrentar 
o desafio de proteger a nossa 
casa comum, buscando um 
desenvolvimento sustentável 
e integral, com a consciência 
de que as coisas ainda podem 
mudar. Recorda também que a 
Humanidade é chamada a to-
mar consciência da necessidade 
de mudanças de estilos de vida, 
de produção e de consumo, para 
combater um problema global 
que é a mudança climática, e as 
causas humanas que produzem 
ou acentuam estas alterações 
no clima. Hoje, além das mu-
danças climáticas, temos tam-
bém outros problemas globais 
que inquietam a Humanidade, 
como: a destruição da natu-
reza, extinção de espécies, a 
escassez dos recursos hídricos, 
a cultura do descarte, os surtos 

pandêmicos etc. Quanto aos 
dois primeiros, temos presen-
ciado a cada ano o aumento 
e a falta de controle por parte 
de governo e da sociedade, 
ref letindo no surgimento de 
patógenos que migram dos 
ambientes alterados para os 
espaços urbanizados e aglo-
merados de nossas cidades, ge-
rando epidemias e pandemias 
que tendem a aumentar cada 
vez mais com as alterações que 
provocamos nos nossos biomas 
e ecossistemas. Profeticamente 
a Laudato Si’ nos alerta sobre 
todos estes problemas globais 
e suas consequências para o 
planeta e a sociedade humana. 
É de bom alvitre fazermos uma 
releitura da Encíclica diante das 
circunstâncias que a cada ano 
se agravam, nos deixando im-
possibilitados de darmos uma 
resposta imediata a tais desa-
fios, como acontece hoje com a 
pandemia do coronavírus. 

Hoje, ao celebramos os 
cinco anos da Laudato Si´ 
num contexto de pandemia, 
somos convidados a repensar 
o nosso estilo de vida, a nossa 
relação com a natureza, os 
laços que nos unem com Deus 
e a nossa pequenez e impo-
tência diante um inimigo 
oculto e microscópio que nos 
ameaça, podendo nos tirar a 
vida. Temos consciência de 
que muitas coisas não podem 
continuar como outrora, pois 
as circunstâncias nos impõem 
mudanças éticas e posturas 
mais ousadas e criativas no 
nosso modo de ser e proceder. 
Que a Laudato Si´ continue 
sendo para todos nós este 
novo clamor profético de uma 
mudança necessária para evi-
tar males maiores. A urgência 
de uma nova cultura planetá-
ria mais sustentável, menos 
arrogante e prepotente, mais 
consciente de sua vulnerabili-
dade, são pressupostos éticos 
para a nossa e as futuras gera-
ções. Cabe à sociedade tomar 
consciência, refazer projetos 
e posturas, fortalecer naquilo 
que é mais condizente com 
a sustentabilidade socioam-
biental, e o bem comum desta 
casa plane-
tária onde 
habitamos.

PADRE JOSAFÁ 
CARLOS DE 

SIQUEIRA SJ
REITOR DA 

PUC-RIO

Cinco anos da Laudato Si’
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No Dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, padroeiro 
da ecologia, o arcebispo metropolitano, Cardeal Orani João 
Tempesta, presidirá missa na Basílica Santuário de Nossa 
Senhora da Penha, na Penha, às 10h, para anunciar parceria 
entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro e a empresa canadense 
Plastic Bank. Será o lançamento do projeto que visa unir fé e 
ação no cuidado com o meio ambiente. 

A Plastic Bank atua globalmente no combate ao despejo de 
plástico nos oceanos e na redução da pobreza extrema.

Atendendo a um apelo do Papa Francisco, a empresa 
lançou um projeto que tem por finalidade reunir as 
comunidades de fé na missão de interromper o fluxo do 
plástico até os oceanos.

COMO ACONTECERÁ?
Os fiéis deverão levar seu plástico para a igreja, a Plastic 

Bank irá coletá-lo e conduzi-lo em todos os processos até a 
reindustrialização do material. Parte do valor gerado será 
revertido para os projetos sociais das igrejas.  

A Plastic Bank e a Arquidiocese do Rio esperam impactar 
significativamente nos próximos meses a Cidade Maravilhosa 
com uma cultura de reciclagem. Espera-se um engajamento 
não apenas dos fiéis, mas de toda a comunidade onde está 
localizada a igreja. 

PLASTIC BANK
A Plastic Bank foi fundada no Canadá, em 2013, por David 

Katz e Shaun Frankson. 
Atualmente, opera no Brasil, Haiti, Filipinas e Indonésia, 

e já impediu que mais de 14 milhões de quilos de plásticos 
chegassem aos oceanos. 

DA REDAÇÃO

Arquidiocese do Rio e Plastic Bank lançam 
projeto para combater plástico nos oceanos

“‘Vinde ver’ (Jo 1, 46). Comunicar 
encontrando as pessoas como e onde 
estão”. Este é o tema da mensagem 
do Papa Francisco para o próximo Dia 
Mundial das Comunicações Sociais 
que será celebrado em maio de 2021. 
O tema, como acontece todos os anos, 
foi divulgado, no dia 29 de setembro, 
na Festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel 
e Rafael. 

“Vinde ver”. Essas palavras do 
apóstolo Filipe são centrais no Evan-
gelho: o anúncio cristão, ao invés de pa-
lavras, é feito de olhares, testemunhos, 
experiências, encontros e proximidade. 
Em uma palavra, vida, conforme o 
Evangelho de João (1, 43-46).

“No dia seguinte, Jesus resolveu 
partir para a Galileia e encontrou Fili-
pe. Jesus lhe disse: ‘Segue-me’. Filipe 
era de Betsaida, a cidade de André 
e Pedro. Filipe encontrou Natanael 
e lhe disse: ‘Encontramos aquele de 
quem escreveram Moisés, na Lei, e 
os Profetas: Jesus, filho de José, de 
Nazaré’. Perguntou-lhe Natanael: De 

Nazaré pode sair algo de bom? Filipe 
lhe disse: ‘Vinde ver’”.

Na mudança de época que es-
tamos vivendo, num tempo que nos 
obriga à distância social por causa da 
pandemia, a comunicação pode tornar 
possível a proximidade necessária 
para reconhecer o que é essencial e 
compreender realmente o significado 
das coisas.

Não conhecemos a verdade se não 
fazemos experiência, se não encontra-
mos as pessoas, se não participamos 
de suas alegrias e tristezas. O velho 
ditado “Deus encontra você onde você 
está” pode ser um guia para aqueles 
que trabalham na mídia ou na comu-
nicação na Igreja. No chamado dos pri-
meiros discípulos, com Jesus que vai ao 
seu encontro e os convida a segui-Lo, 
vemos também o convite para usar 
todos os meios de comunicação, em 
todas as suas formas, para alcançar 
as pessoas como são e onde vivem.

VATICAN NEWS

Divulgado tema do Mundial 
das Comunicações Sociais 

de 2021
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1ª Leitura - Is 5,1-7
Salmo - 79

2ª Leitura - Fl 4,6-9
Evangelho -  Mt 21,33-43

SEGUNDA-FEIRA 
Dia 5 de outubro
1ª Leitura - Gl 1,6-12
Salmo - 110
Evangelho - Lc 10,25-37

TERÇA-FEIRA 
Dia 6 de outubro
1ª Leitura - Gl 1,13-24
Salmo - 138
Evangelho - Lc 10,38-42

QUARTA-FEIRA 
Dia 7 de outubro
1ª Leitura - At 1,12-14
Salmo - Lc 1,46-47.48-49. 50-
51.52-53.54-55
Evangelho -  Lc 1,26-38

QUINTA-FEIRA 
Dia 8 de outubro 
1ª Leitura - Gl 3,1-5
Salmo - Lc 1,69-70. 71-72. 73-75
Evangelho - Lc 11,5-13

SEXTA-FEIRA 
Dia 9 de outubro 
1ª Leitura - Gl 3,7-14
Salmo - 110,1-2. 3-4. 5-6
Evangelho - Lc 11,15-26

SÁBADO 
Dia 10 de outubro 
1ª Leitura - Gl 3,22-29
Salmo - 104,2-3. 4-5. 6-7
Evangelho - Lc 11,27-28

27º Domingo Do Tempo Comum - LiTurgia Diária - ano a
4 De ouTubro De 2020

No evangelho deste Domin-
go, Jesus apresenta de modo sin-
tético a história da salvação por 
meio da parábola da vinha e dos 
vinhateiros. A imagem da vinha 
para representar o povo de Israel 
é muito cara ao AT e aparece nos 
profetas (cf. Jr 2,21; Ez 15,1-8; 
Is 5,1-7). De modo particular, 
poderíamos destacar a imagem 
que hoje nos é apresentada pela 
primeira leitura deste domingo. 
O profeta canta para o “seu 
amado” o cântico da vinha de 
um amigo dele. Neste cântico, 
o amigo do profeta é o próprio 
Deus e a vinha o povo de Israel. 

O profeta descreve todos os 
cuidados que Deus teve para 
com o povo escolhido: “Cercou-
-a, limpou-a de pedras, plantou 
videiras escolhidas, edificou 
uma torre no meio e construiu 
um lagar.” Todavia, a videira 
produziu uvas selvagens. O 
povo de Israel depois de ter sido 
tirado por Deus do Egito, da 
terra da escravidão, e ter sido 
plantado na Terra Prometida, 
terra onde corre leite e mel1, 
deveria produzir bons frutos, 
mas produziu frutos ruins: a 
idolatria, a prostituição com os 
falsos deuses, a confiança maior 
no poder estrangeiro do que no 
Deus que os havia tirado com 
mão forte da casa da escravidão. 
Sendo assim, diz o próprio Deus 
no final da parábola, a vinha será 
abandonada à sua própria sorte, 
será pisoteada, porque Deus vai 
remover a sua cerca, e secará, 
porque Deus não lhe mandará 
mais as chuvas benfazejas. O 
Salmo responsorial, por sua vez, 
é uma súplica, para que Deus 
visite seu povo, sua vinha: Voltai-
-vos para nós, Deus do universo! 
Olhai dos altos céus e observai. 
Visitai a vossa vinha e protegei-
-a! (Sl 79,15)

Tendo por base este trecho 
do profeta Isaías, Jesus conta, 
então, a parábola dos vinhatei-
ros homicidas. Jesus demonstra 
nessa parábola que, essa fúria 

A pedra rejeitada, tornou-se a 
pedra angular...

REPRODUÇÃO: JW.ORG

de Deus pintada pelo profeta 
Isaías no cântico da vinha, na 
verdade foi permeada por muita 
misericórdia, porque Deus, ao 
longo da história da salvação, 
embora tenha permitido que o 
seu povo escolhido sofresse as 
consequências do pecado, indo 
e vindo dos dois exílios, nunca 
os abandonou à própria sorte e 
sempre esperou pacientemente 
pelos seus frutos, enviando seus 
servos, os profetas, que tinham 
como missão recolher algum 
fruto da videira do Senhor. 

Por fim, o Pai, numa explo-
são de misericórdia, enviou o 
seu próprio Filho, pensando: 
“Ao meu Filho eles vão respei-
tar”. Os vinhateiros não somen-
te não deram ouvidos ao Filho, 
mas confabularam entre si e 
resolveram matar o Filho fora 
da vinha a fim de ficarem eles 
mesmos com a vinha que era 
de seu patrão. Jesus pergunta, 
então, aos chefes dos sacerdotes 
e aos anciãos do povo o que o 
patrão, o que esse pai deveria 
fazer com os vinhateiros. Os in-
terlocutores de Jesus o respon-
dem, dando contra si próprios 
a sentença de condenação: 

“Com certeza mandará matar de 
modo violento esses perversos 
e arrendará a vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entregarão 
os frutos no tempo certo.” (cf. 
Mt 21,41). Jesus não afirma que 
Deus fará conforme o que os 
anciãos do povo e os sacerdotes 
dizem, mas lhes diz com clareza 
que “o Reino de Deus” lhes será 
tirado e será entregue a um povo 
que produza frutos.

Jesus se coloca no centro 
dessa parábola. Ele é o Filho 
enviado pelo Pai, a fim de que o 
povo escolhido produza algum 
fruto. Mas, Jesus vai ser morto 
fora de Jerusalém, fora da vinha. 
Sua morte, longe de ser o fim, 
é na verdade, o grande começo, 
é o centro de tudo, porque pela 
sua morte nos veio a salvação. 
“A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra 
angular; isto vem do Senhor, e 
é maravilha aos nossos olhos.”2 
Com estes versículos do Salmo 
118 (117) Jesus explica o mistério 
da sua morte: rejeitado pelos 
construtores e lançado fora, Ele 
se torna a pedra principal, ou 
seja, aquela que dá sustentação 
a todo o edifício.

Morrendo fora de Jerusalém 
Jesus põe termo aos sacrifícios 
antigos, porque Ele se fez o nos-
so sacrifício de expiação, único 
e definitivo. Morrendo para 
nos salvar, Jesus nos manifesta 
o amor infinito do Pai por nós 
como nos diz São João: “Pois 
Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para julgar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo 
por Ele.”3 

Jesus conclui a parábola di-
zendo que, já que os vinhateiros, 
ou seja, o povo de Israel e seus 
guias e mestres, não acolheram 
o Filho, o Messias enviado pelo 
Pai, a vinha, ou seja, o Reino 
de Deus, lhes será tirado e será 
entregue a um povo que produ-
za frutos: aos pagãos e a todos 
aqueles que aderirem ao Senhor 
pela fé, porque como nos diz São 
Paulo: “De sorte que não há dis-
tinção entre judeu e grego, pois 
ele é Senhor de todos, rico para 
todos os que o invocam.”4 

Os sumos sacerdotes, os 
fariseus e os mestres da Lei pro-
curam, a partir de então, matar 
Jesus, porque eles entenderam 
que era deles que Jesus estava fa-
lando: “Ouvindo estas palavras, 

os altos funcionários do templo 
e os fariseus entenderam que ele 
se referia a eles e procuravam 
capturá-lo, mas tinham medo 
da multidão que o considerava 
um profeta.”5

Jesus anuncia aqui o mistério 
da Igreja, novo povo de Deus, 
constituído a partir do mistério 
da sua Páscoa, que recebe a 
missão de produzir frutos, de ser 
guardiã dos mistérios do Reino. 
A este povo qualquer um pode 
pertencer, desde que preste sua 
adesão a Cristo por meio da fé, e 
uma fé que não seja estéril, mas 
que produza frutos de justiça.

Agradeçamos ao Senhor por 
fazermos parte deste novo povo, 
desta nova vinha escolhida, 
plantada e cuidada pelo nosso 
Deus de amor. E peçamos a graça 
de sermos uma vinha que produ-
za frutos para Deus, apesar de 
nossas fraquezas e limites. 

PADRE FÁBIO SIQUEIRA
VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS DE FÉ E 

CATEQUESE MATER ECCLESIAE E LUZ E VIDA
ESSA PUBLICAÇÃO TAMBÉM ESTÁ EM:

www.arqrio.org.br
1 CF. DT 31,20

2 SL 118 (117), 22-23
3 CF. JO 3,16-17

4 CF. RM 10,12
5 CF. MT 21,45-46

Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele
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Neste artigo concluímos uma visão panorâmica 
acerca dos grupos religiosos que formavam o mosaico 
ou a silhueta da vida religiosa, política e cultural da 
Palestina, na qual viveu e atuou Cristo Jesus. 

OS SAMARITANOS. 
Eram os habitantes da Samaria, descendentes da 

população mista - israelita e pagã - que ocupou aquele 
território depois do exílio dos samaritanos para Níni-
ve (711 a.C.)1. Eles só admitiam como Livro Sagrado o 
Pentateuco (como os Saduceus) e tinham um templo 
no monte Garizim (2 Rs 17,24-28; Esd 4,1-4). 

Por este motivo, os Judeus (habitantes da Judeia, ao 
sul) rejeitavam-nos, como se fossem pagãos (Lc 10,25-37; 
Jo 4,19-22).

É uma pergunta importante, pois ajuda a entender 
várias narrações da Bíblia que mencionam, de 
passagem o conflito existente entre as duas regiões. 
A parábola do bom samaritano (Lucas 10,29-36), onde é 
acenado à relação difícil existente entre os samaritanos 
e os habitantes de Jerusalém (sacerdote). 

Há também o episódio contado por João 4, quando 
Jesus conversa com uma samaritana no poço, coisa que 
provoca escândalo, porque é uma mulher samaritana.

No tempo de Jesus existia muito contraste com os 
habitantes da Samaria, que dista poucos quilômetros 
de Jerusalém, da Judeia. Eles eram considerados uma 
seita, cismáticos ou até mesmo como pagãos. 

Em Mateus 10,5 Jesus diz para seus discípulos de não 
entrar nas cidades da Samaria. Apesar dessa passagem, 

Jesus acolhe os samaritanos e sublinha como eles conse-
guem entender a sua mensagem. Por exemplo, no caso 
dos dez leprosos curados (Lucas 17,11-19), apenas um volta 
reconhecendo a graça de Deus e era um samaritano.

OS ZELOTAS. 
Era um grupo apocalíptico. Tinha uma expectativa 

messiânica de origem político-religiosa. Zelavam (por 
isso, Zelotes os zelosos) pela independência nacional de 
Israel contra o poder político estrangeiro. No decorrer 
dos anos após a vinda de Cristo, radicalizavam esta 
visão de mundo, com uma cruzada violenta contra os 
romanos, que desembocou na ‘Guerra Judaica’ e em 
consequência com a destruição de Jerusalém em 70.d.C.

OS HERODIANOS. 
Eram os partidários da dinastia de Herodes, o Gran-

de, que governou os diversos territórios da Palestina 
a partir do ano 37 a.C. sob a suprema autoridade dos 
imperadores de Roma (ver Lc 13,31-32).

Muito prova-
velmente eram um 
pequeno grupo de 
judeus que enxer-
gava em Herodes 
Magno a figura do 
Messias libertador, 
de modo que acre-
ditavam já ter se 
cumprido o tempo 
assinalado pelos 
profetas para a vin-
da deste.

P o r é m ,  h á 
quem diga que se-
riam meros funcio-

nários de Herodes, que tinham como função cobrar do 
povo os tributos devidos aos romanos); por isso, sua 
visão de mundo era mais política 
do que religiosa.

PADRE PEDRO PAULO A. SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

1 Para entender o nascimento dos samaritanos, precisamos 
lembrar que o reino de Israel, depois da morte de Salomão, 

foi dividido em Reino do Norte (também conhecido como 
Israel), cuja a capital era Samaria, e Reino do Sul, com sede 

em Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. O Reino do 
Norte era composto por 9 tribos e abrangia a maior parte do 
território de Israel. Cada um dos reinos seguiu uma história 

diferente. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o Reino do Norte 
acabou, sendo tomado pela Assíria e seus habitantes foram 

deportados. Alguns habitantes ficaram na terra. Provavelmente 
eram agricultores, gente mais pobre. Do ponto de vista dos 

habitantes de Jerusalém, esses habitantes que ficaram na 
Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, 

misturando-se com os pagãos, perdendo as características 
que os ligavam ao Deus único de Israel.http://www.

comissariadoterrasanta.com.br/qual-a-diferenca-entre-judeus-e-
samaritanos.html.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Livros do Novo Testamento (31)
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ANIMADORES PAROQUIAIS
04/10 - Merieme Faraj da Silva
06/10 - Maria da P. S. Zambon
07/10 - Norma Celia Domiciano

AMIGOS

4 DE OUTUBRO
São Francisco de Assis
• Adilson de Jesus
• Alfredo Cosme Dias
• Alfredo José dos Santos
• Almir Lima Rocha Filho
• Anita Lopes Ferreira
• Antonia de Paiva Fernandes
• Antonio Britto dos Santos
• Arnaldo Batista de Aleluia
• Avany Caetano de Souza
• Barbara G. Carvalho Ferreira
• Celina Loureiro Mannarino
• Denize dos Santos Oliveira
• Diva Ramos Cerbino
• Doralice Raposo Bezerra
• Eliana Freire Martins da Silva
• Ercilia Martins da Silva
• Francisca das C. Vieira Veras
• Francisca dos Santos
• Francisca Lucimar Araújo Silva
• Francisca M. Jesus da Silva
• Francisca Teixeira da Silva
• Francisco Acioly Ferreira
• Francisco Barbosa Netto
• Francisco de A. Nascimento
• Francisco Mario Chiesa
• Geraldina F. Santos Silva
• Ivete de Souza
• Janaina Vieira Chaves Gonçalves
• Joarlete de Assis Dias
• José Augusto Marujo Figueiredo
• José do Nascimento Silva
• Lais Barbatti Borges Forero
• Laudicea da Silva Barbosa  
• Lucilia Almeida Amaral
• Lucilia d’Almeida Amaral
• Magnolia Bilro Sá Barroso
• Maria Alves Gomes
• Maria da C. Batista Novais
• Maria da C. Moraes Silva
• Maria da G. A. Ramos Martins
• Maria da Penha Ferreira
• Maria de F. S. Akel Cantanhede
• Otilia Maria M. Guedes Barbosa
• Patrick Henrique O. Souza
• Rita de Cassia Farhat Jorge
• Sandra Regina de Sousa Oliveira
• Silvia Lucia de Oliveira da Costa
• Suzana Loures de Medeiros
• Telma da Silva Araujo
• Tereza Ferreira Leite
• Terezinha Jorge dos Santos 
• Therezinha de Jesus F. Monteiro
• Vera Lucia Souza dos Santos

5 DE OUTUBRO
São Benedito / Santa Faustina
• Adalcina Santiago Lisboa
• Ademir Pinheiro dos Santos
• Alonso Fidelis da Silva
• Analu Miguel de Lima
• Andrea dos Santos Gonçalves
• Armenio Mendonça Zarro
• Bianca Fernandes Batista
• Camila Silva Domingues Lima
• Carlos Alberto Pacheco
• Carmen Lucia Goneli de Nazaré
• Celia Regina Candido
• Celia Santana
• Ceres Santos Fernandes
• Clelia Callegario Gonçalves
• Daíze Amado de Melo
• Denair dos Santos Nunes
• Edinalva Felipe de Andrade

• Fabio de Almeida Lima
• Felipe Alves de Souza
• Francisca Maria R. Rodrigues
• Francisca Ribeiro de Almeida
• Hudson de Oliveira
• Indira Maria Santos de Almeida
• Isaurina Correa Botelho
• Janete Jameni Fortes Coelho
• Joaquim Antonio da Silva Mattos
• Jorge Fernandes Pacheco
• Josefa Lima de Souza
• Julia Alda Leal 
• Leandra Neris da Silva
• Leila Gomes Pio dos Santos
• Leoniza Fidelis dos Santos
• Luciana Ferreira da Silva
• Luiz Pedro Gomes
• Marcia J. Souza Rodrigues
• Marcia Regina Rodrigues
• Marcio Feres Diniz
• Marcos Delman G. Oliveira
• Maria da Solidade S. Alcantara
• Maria de Fátima Alves Pereira
• Maria de Fátima C. Almeida
• Maria de Fátima Hardman Silva
• Maria de Fátima N. Domingues
• Maria do Carmo A. dos Santos
• Maria do Carmo Barbosa Diniz
• Maria Helena Arraes
• Maria Helena Viana Gomes
• Maria José Alexandre Chaves
• Maria José Barbosa da Silva
• Maria Julia Carvalho Leite
• Maria Lita das Chagas de Farias
• Maria Luiza da Costa Rosa
• Maria Teixeira
• Maria Violeta
• Marileia Costa Cunha
• Mariza Prudêncio Vicente
• Nanci Nunes Pereira
• Nara Soares Viga Mendes
• Odete Silva dos Santos
• Penha Daisy Nunes Varandas
• Rosa Maria Gomes Coelho
• Roseli Rocha
• Teresinha da Silva Laurindo
• Teresinha Duarte Braga
• Terezinha de Oliveira Andrade 
• Vilma Maria Soares de Abreu
• Vitoria Irani Juliano

6 DE OUTUBRO
São Bruno
• Adir Pereira de Abreu
• Almerinda Siqueira da Silva
• Ana Beatriz Malburg Freire 
• Antonio Nunes de Souza Filho
• Cassio Henrique Caniello
• Conceição de Jesus Costa
• Cristina A. Carvalho Corado
• Dalina Sandes da Silva
• Eliandra Torres Salum
• Elizete dos Santos de Paula
• Fabio Sales Piauilino
• Gislene Aparecida Rodrigues
• Irene Sales Matos Nunes
• Jane Velane de Oliveira
• Josefa Mendes da Silva
• Leila Gabriel dos Santos
• Luciana Francisco E. Gonçalves
• Luiz Carlos Tavares
• Luiza Antonia dos S. Andrade
• Marcia Cardoso de Lima
• Marcio Andre Santos de Barros
• Maria Aparecida da S. Marinho
• Maria Aparecida N. Santos
• Maria da Conceição de Oliveira
• Maria de Lourdes Vale da Silva
• Maria Madalena Castro de Brito
• Maria Solange Leardim
• Mariete Analia Silva de Oliveira
• Marisa Menezes da Motta 
• Melchiades Tabyra Perdigão

• Neise Alves Franceski
• Renata C. C. Bento Araujo
• Roberto S. dos Santos Junior
• Simone Monteiro Coelho
• Sonia Maria Mendes Bezerra 
• Thaís Cristina Mathias Ferreira
• Vera Lucia Freitas de Souza
• Vilma Von Rondow Evangelista
• Vitor Nunes dos Santos
• Wilma Isidoro Leal Figueira
• Yane Gerpe Rodrigues
• Zeni Amâncio Santana
• Zenith Santiago Araujo

7 DE OUTUBRO
Nossa Senhora do Rosário
• Antonio Carlos F. Sousa Filho
• Atilio Nunes Ribeiro Filho
• Cândida Maria de Almeida
• Carlos Alberto Jardim
• Carlos Silvestre L. Azevedo
• Carmelita Fonseca dos Santos
• Celma Dias Se. Nascimento
• Claudia Regina T. Silva de Souza
• Clea Cabral Beltrão
• Cristina Paula F. da Silva
• Dair Correa da Silva Ramos
• Douglas Granja Amorim
• Dulcinea Batista Reis
• Eleides Maria Cantarela Alonso
• Eliomar Pereira Pintas
• Elvira Rosa da Silva
• Erotildes Thomaz Pinheiro
• Eugenia Santos Ciriaco
• Francisco Moises F. Souza
• Ilma Pereira Guedes
• João Ricardo Santana de Freitas
• José Ernandes dos Santos
• Josefa Procópio Medeiros
• Laisa Dryelle dos Reis Barros
• Leila de Jesus Florido de Freitas
• Libia Suzano da Silva
• Luciana Santana da Silva
• Lucicleia Tavares Feliciano
• Maria Aldemira B. Nobrega
• Maria da C. Santos Silva
• Maria da Glória Costa
• Maria de Nazaré Furtado Keddy
• Maria do Rosário Rezende
• Maria dos Santos Silva
• Maria José da Silva Ferreira
• Maria Luiza Cordeiro Costa
• Mirtes Abadia G. Francisco
• Nelly Souza Figueiredo
• Nilza Braga Pires
• Nilza Gonçalves Maciel
• Norma Moraes Thebaldi
• Pollete Jasmin
• Regina Maria de Araujo
• Robson Alberto Viana 
• Rosemar dos Santos Ferreira
• Solange C. Gouvêa da Silveira
• Tania Maria do Nascimento
• Tatiana R. Nascimento Bezerra
• Telma Alves Monteiro
• Thiago Dutton Moncada

8 DE OUTUBRO
São Sérgio e São Baco
• Adilza Ferreira Coutinho
• Aluisio Novis Neto
• Amarilda Nascimento Eufrasio
• Ana Paula Almeida Leitão
• Antonia das Graças Peixoto
• Cleide Rodrigues da Silva
• Djair Carlos de Andrade
• Edith Affonso Costa Dias
• Edivalda Silveira Rodrigues
• Edmea da Silva Veríssimo
• Edna Maria F. N. Mendes
• Elizabete Modesto Pires
• Elsa Maria de Oliveira Martins
• Enedina Maria dos Santos

• Enilda Antonio Domingos
• Fátima Regina da Silva Treggi
• Francisca Paula Narciso
• Gelson José da Silva
• Henrique João Gonçalves
• Iara Esteves do Bonfim
• Iolanda Martins Carneiro
• Irailde Ferreira Santos
• Irene da Silva
• Jaciara Teixeira da C. Seigarro
• Janir Ferreira dos Santos Cunha
• Joana Martins de Paiva
• João Justino da Silva  
• Joaquim da Silva Azevedo Filho
• José Ricardo Fonseca de Oliveira 
• Lierte José Teixeira
• Lucinea M. Silva Gomes
• Luzia Marta Barbosa Lázaro
• Marcelo Romão B. Barcia
• Margarida Maria N. Amorim
• Maria Cecília C. Cruz Marques
• Maria da Graça A. A. Fialho
• Maria da Penha Levino de Souza
• Maria das Graças da Silva Pinto
• Maria do Carmo Euzebio
• Maria do Rosário de Fátima
• Maria José de Paula Gomes
• Maria Leci da Silva
• Maria Paulina da Silva 
• Marildes C. Domingos da Silva
• Marlon Junior de A. Rezende
• Marlucia Ferreira de Rezende
• Martha Telles Figueiredo
• Olímpia Gonçalves de Carvalho
• Orminda de Almeida Silva
• Patricia de Oliveira C. R. Queiroz
• Rachel Hecht Pratte
• Reginaldo Maciel da Silva
• Renata Marques Tardit de Souza
• Ricardo Franco Ribeiro
• Ruth Maria Lima Campanella
• Sonia Maria da Costa da Silva 
• Sonia Regina M. Abranches
• Sueli Lima Silva
• Sueli Silveira de Morais
• Suzana Lucia Sá G. Sampaio
• Teresinha de Jesus Moura
• Vanderlea dos Santos Silva
• Zelia Santana Rosa

9 DE OUTUBRO
São Dionísio, Rústico e Eleutério
• Alda da Silva Dias
• Alice Augusto Borges
• Antonio Alves de Souza
• Antonio José de Moura
• Augusta da C. Siquera Gomes
• Carlos Alberto Marques
• Carlos Augusto Ferreira
• Carlos Eduardo P. Azevedo
• Carmen Penha Monteiro Padilha
• Célia de Oliveira Cunha
• Clementina Joana Mendes
• Cristiane Albuquerque Meireles 

do Nascimento
• Cristiane Silva F. Mata
• Dalvina de Oliveira Nascimento
• Eliane de Souza Mattos
• Elisangela Vianna Barreto
• Gilcéa Jaques do Amaral
• Gregório T. Vasconcelos Neto
• Iara Pereira da Silva Farias
• Ilda Lopes Rodrigues da Silva
• Ilza da Silva Lisboa
• Janete da Costa Gralato Tolino
• José Rodolfo Lopes
• Lorena Isaura Tiago
• Lucinea da Silva Siqueira
• Luiza de Moura Ribeiro
• Lurimar de Oliveira Fogazzi
• Margarete Silva de Briggs
• Maria da Glória Lira dos Santos
• Maria de F. Santos Lourenço

• Maria de Nazaré Pires Santos
• Maria do Carmo de o Silva
• Maria Renilda de Almeida Pinho
• Maria Rosimary Cruz
• Marina de Oliveira
• Nidia Maria Perpetua de Oliveira
• Raquel Beximol Obadia
• Regina Célia da Silva Santos
• Rita de Cassia Souza G. Lima
• Rita Maria Saint Just
• Rogério Nunes de Souza
• Rosalina Cordeiro Barbosa
• Rosana Rocha Corrêa Dias
• Rosangela C. Favere Figueiredo
• Therezinha M. A. Filgueiras
• Zilka Maria Galvão
• Zilma Vieira de Oliveira

10 DE OUTUBRO
São Francisco Borja
• Andrea de Andrade Lopes
• Antonio Fernando C. Nogueira
• Bernadete Lopes Pereira
• Carlos Oliveira Souza
• Carmem Luzia Santos Luz
• Dayse Mayana Araujo Martins
• Delma de Souza Rangel
• Edimea Amélia da Silva Alves
• Elcy Lucas Bastos de Oliveira
• Elza Leal da Silva 
• Eunesia da C. Nogueira Cohen
• Evangelina Bomfim
• Francisca Maria da Silva
• Haidee Serafim da Silva
• Hugo Moacir Pinto
• Ilma Maria Chagas Neves
• Ioná Santos Cardozo
• Iozina Francisca R. Tarden
• Ivanilda Nascimento de Jesus
• Ivone Castro Santos
• Ivone da Costa B. Oliveira
• João Francisco de Oliveira
• Joceara Correa de Freitas
• José Luiz Domingues
• José Maria Rodrigues
• Josefa Lourenço dos Santos
• Julieta Felix da Silva
• Lia Carla Cosenza
• Licinio Loureiro de Carvalho
• Lúcia Maria Soeiro Pinto Correa
• Marcia Rodrigues Ferreira
• Maria Celeste Aquino
• Maria de Jesus Abreu
• Maria do Socorro Alves de Souza
• Maria Elizabeth Correia Baião
• Maria Izabel Souza Santos
• Maria José Peixoto da Silva
• Maria Nascimento S. Rosa
• Marize Simas Carvalho Ramos
• Marlene Lemos de Melo
• Marlene Pínho Marques
• Marli Diego Tardem
• Natalice Roseno da Silva
• Neuxiliadora Januária de Freitas
• Nilza Chaves Sabino
• Ozely Silverio Martins
• Pasquale Cascardo
• Peterson Antonio Faria Ferrão
• Regina Cardoso Lima Magalhães
• Rita de Cassia de Miranda
• Rita de Cassia Kurrle P. Sodré
• Rosana Costa dos Santos
• Rosangela de Jesus Martins
• Rute Josefa Teixeira
• Salvador Santiago
• Suely Ferreira Defelippe
• Valeria Lucia Gomes B. Correa
• Vera Lucia Monteiro Pereira
• Vilma Teixeira de Jesus
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SENDO FIEL NOS 
BOLETOS DE 
OUTUBRO, 

NOVEMBRO E 
DEZEMBRO 

VOCÊ PODERÁ SER 
CONTEMPLADO COM 

UMA VISITA 
AO 

CRISTO REDENTOR 
COM A 

RÁDIO CATEDRAL.

Ligue para 3231-3560 
para mais informações
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