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De missionário a bispo
Após 15 anos de missão no Rio, Monsenhor Robert é nomeado 
bispo auxiliar de Cracóvia, na Polônia. PÁGINAS 3, 6 E 7

Seminaristas em Itaipava
A formação dos seminaristas do propedêutico, de forma integral 
e presencial está sendo realizada na Fazenda São Joaquim das 
Arcas, em Itaipava.

Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro inaugura árvore 
de Natal e presépio.PÁGINA 11

Mês da 
Consciência 

Negra

‘Estende a tua mão ao 
pobre’ (Eclo 7,32) é o tema que 
o Papa Francisco escolheu 
para a quarta edição do 
Dia Mundial dos Pobres. 

PAGINAS 26 E 27

A Pastoral Afro-
Brasileira da 
Arquidiocese do Rio 
comemora a data 
com vários eventos 
paroquiais.
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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 15
• Pe. Frei Costantino Mandarino, OM
• Pe. Julio Cesar Costa da Silva
• Pe. Walter Vieira Neto

DIA 17
• Pe. Alex Coêlho Sampaio
• Pe. João Alceu Perin, CP
• Pe. Ricardo Pereira Calvo
• Pe. Sérgio R. C. de Souza

DIA 18
• Pe. Jonas Gomes da Silva
• Pe. Thiago de C. Humelino

DIA 19
• Pe. Rarden Luis R. Pedrosa, SCJ

DIA 20
• Pe. André L Oliveira Feitosa
• Pe. Benedito P Montenegro
• Pe. Eduardo Henrique Braga
• Pe. Frei Enrique G Villafáñez, OAR
• Pe. Luiz Claudio B Pessanha
• Diác. José A Marinho Soares 

DIA 21
• PeAlberto Gonzaga de Almeida
• PeAnselmo G. N. Dias, SJ
• PeJoão Navarro Reberte

• Diác. Ernani José Antunes

ORDENAÇÃO

DIA 15
• Pe. Charles Fernando Gomes

DIA 16
• Pe. Eliezer G. do Amaral, SVC

DIA 18
• Diác. Adahil R. de Morais
• Diác. Edson de Souza Ávila
• Diác. Júlio C. Carmo Paladino

DIA 20
• Diác. Almeir Itauna K. Scarinci
• Diác. Cosme V. Azevedo
• Diác. Edilson Ezequiel de Lima
• Diác. Francisco José D. Gaspar
• Diác. Gilvan Francisco da Silva
• Diác. Glenã dos Santos
• Diác. João Carlos L. Silva
• Diác. José Carlos C. Silva
• Diác. José Pereira Lopes
• Diác. Manuel A, Silva Nunes
• Diác. Marcelo Freitas de Souza
• Diác. Marcos A, Freitas
• Diác. Marcos José S. Andrade

• Diác. Marilton Ferreira Lemos
• Diác. Nelson A. Santos Águia
• Diác. Nilzo A. Chumbo Miguel
• Diác. Nirceu Mesa Montenegro
• Diác. Reinaldo José Gallo
• Diác. Roberto Guedes de Souza
• Diác. Walmir Augusto Villares
• Diác. Willians Sodré Lopes

DIA 21
• Mons. Gustavo José Cruz Auler
• Pe. Jorge Angelo de Miranda
• Pe. Joseph M. Varickamackal
• Pe. Miguel A. P. Villalobos, CRSP
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O impacto da pandemia nas paróquias
Definitivamente a pandemia da 

Covid-19 impactou a Igreja do Rio de 
Janeiro, seja negativa, quanto positi-
vamente, seja econômica, quanto pas-
toralmente. E os sinais deste impacto 
são percebidos no dia a dia de nossas 
comunidades paroquiais, ainda que 
não se possa medi-lo com precisão, pois 
ainda estamos em meio à pandemia 
e na incerteza,ou expectativa,de uma 
possível segunda onda, como já ocorre 
na Europa e nos EUA.

É inegável que uma das maiores 
preocupações dos nossos párocos é 
com o impacto econômico nas paró-
quias do Rio, haja vista que a frequên-
cia nas celebrações ainda não voltou 
ao que era antes da pandemia e as 
próprias atividades pastorais presen-
ciais ainda estão suspensas. Assim, 
da mesma forma que as nossas igrejas 
estão vazias, as cestinhas das coletas, 
os cofres dos santos e dos dízimos 
também não podem estar cheios, 
muito pelo contrário, acompanham 
a frequência dos fiéis. Com efeito, a 
saída tem sido lançar mão dos meios 
digitais. Estes têm gerado uma exitosa 
adesão e engajamento, de tal modo que 
muitas paróquias têm experimentado 
um considerável aumento dos seus 
seguidores nas mídias sociais com as 
transmissões on-line das celebrações, 
das pregações e demais atividades que 
nossa criatividade pastoral nos per-
mite, o que por sua vez tem também 
aumentado as doações de forma digi-
tal, numa frutuosa reação em cadeia. 
Algumas paróquias que já tinham esta 
experiência antes da pandemia foram 
muito bem-sucedidas neste momento. 
Outras que não tinham esta expertise 

se surpreenderam positivamente quan-
do no início da pandemia tiveram que 
implantar esta opção. Já aquelas que 
tiveram dificuldades para se adaptar a 
esta nova realidade, ainda estão experi-
mentando os graves reveses da pande-
mia nas suas finanças. A despeito dos 
acordos sindicais e dos auxílios emer-
genciais do governo para preservarem o 
emprego, muitos párocos temem que a 
redução do quadro de funcionários seja 
inevitável, e isto já está acontecendo 
em algumas comunidades, pois se cai 
a receita, ou se esta não se recuperar a 
curto prazo, é impossível se manter as 
despesas no mesmo patamar de antes 
da pandemia.

Outro impacto negativo da pan-
demia é no âmbito pastoral. Muitos 
dos nossos principais colaboradores 
nas atividades paroquiais ainda não 
retornaram, pois a sua maioria é de 
pessoas idosas, que fazem parte do 
grupo de risco. Isto evidenciou o quanto 
o pessoal de nossas pastorais está enve-
lhecido e precisando de urgente reno-
vação, caso contrário muitas de nossas 
pastorais se extinguirão, ou muito se 
assemelharão à realidade pastoral das 
paróquias europeias, isto é, essencial-
mente sacramentais.

Entretanto, por outro lado, a pan-
demia da Covid-19 pode ser uma opor-
tunidade de crescimento financeiro-
-administrativo e renovação pastoral. 
Pois, o uso do dinheiro de papel já 
vinha diminuindo consideravelmente, 
e agora as transações financeiras por 
meio digital tendem a ocupar um espaço 
muito maior ou até mesmo serem pre-
dominantes. Da mesma forma, o uso de 
plataformas digitais para a evangeliza-

ção tende a ser cada vez mais frequente, 
visto que isto possibilita um alcance 
muito maior, gerando engajamento e 
envolvimento de pessoas que tinham 
pouca ou nenhuma participação na 
vida paroquial. Isto sem desprezar, evi-
dentemente, as atividades presenciais, 
principalmente as celebrativas.

A necessidade de voluntários jovens, 
fora do grupo de risco, para o acolhimen-
to dos fiéis, condição necessária para a 
reabertura das igrejas, depois daquele 
período de isolamento mais rigoroso, 
também trouxe pessoas novas que não 
tinham muita participação na comuni-
dade, dada a comoção do povo naquele 
momento. Isto já foi um indício do forte 
potencial que temos para nossa necessá-
ria renovação pastoral, que tende a ser 
fruto da própria renovação da fé que ex-
perimentaram muitos católicos durante 
os duros meses de confinamento.

Uma pesquisa feita nos EUA por 
EWTN News, em colaboração com o 
Real Clear Opinion Research, mostrou 
que sete em cada dez católicos acharam 
muito angustiante não poder ir à missa 
durante os duros meses de isolamento. 
E este número aumenta para oito quan-
do se consideram os católicos que já 
frequentavam as missas regularmente 
antes da pandemia. A pesquisa revela 
que esta angústia causou um maior de-
sejo pela prática da fé, visto que mais da 
metade dos entrevistados (52%) disse 
que gostaria de ir à missa com maior 
frequência do que antes da pandemia. 

Como posto acima, a pesquisa foi 
realizada nos EUA, mas foi pesquisa 
feita com pessoas que, da mesma forma 
que outras em todo o mundo, experi-
mentaram a angústia do isolamento 

imposto pela pandemia. Penso que esta 
realidade não está muito distante dos 
católicos do Brasil e nem muito menos 
dos católicos do Rio de Janeiro, já que a 
nossa cidade foi uma das que mais so-
freram com toda esta crise humanitária 
que tantas perdas já nos impôs. 

A pandemia provocou em muitos 
uma profunda reflexão sobre o valor da 
vida, sobre o mistério da morte e sobre o 
convívio familiar. As questões de fé não 
passaram ao largo desta reflexão. Muito 
pelo contrário, foram fundamentais, de 
modo a nos aproximar de Deus e a nos 
fazer experimentar o que é a dita Igreja 
doméstica. Entretanto, há que se dizer 
que Igreja doméstica não é Igreja iso-
lada da igreja paroquial, antes aquela 
é extensão desta. De maneira que é 
imprescindível a presença dos fiéis em 
nossas igrejas para a participação efetiva 
nos sacramentos, pois não existe cele-
bração sacramental virtual, mas apenas 
a sua transmissão ao vivo pelos canais 
televisivos e virtuais.

Por fim, precisamos recordar que a 
pandemia ainda não terminou. Será ne-
cessário esperar mais alguns meses para 
respirarmos aliviados. Enquanto isso, os 
párocos continuam compreensivelmen-
te preocupados com os impactos finan-
ceiros e pastorais da Covid-19 em nossas 
paróquias. Todavia, é notória a coragem 
e criatividade de nossas comunidades 
para enfrentarem este grandessíssimo 
desafio, sinal destes fins dos tempos. 
Pois é preciso manter os serviços paro-
quiais, agora adaptados às restrições do 
momento, mas também aumentando a 
presença nos meios digitais.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.



VOZ DO PASTOR 3 TESTEMUNHO DE FÉ | 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2020

AGENDA DO ARCEBISPO

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

DIA 15
9h - Missa na Paróquia São 
Sebastião e Santa Cecília, 
em Bangu

19h - Missa na Paróquia 
São Miguel Arcanjo, no 
Mandela, em Benfica

DIA 17 
19h30 - Missa de encerramento 
do jubileu de ouro da Paróquia 
Sagrada Família, na Taquara

DIA 18
15h - Missa no Lar Emaus 
na Providência de Deus, em 
Cordovil

DIA 21
9h - Missa “O Rio Celebra” 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Apresentação, no Irajá

18h - Missa na Paróquia 
Cristo Redentor, em Laran-
jeiras

“Com a nomeação, o 
eleito, que veio servir à 
nossa arquidiocese como 
missionário Fidei Donum, 
retornará à diocese 
polonesa de origem para 
colaborar no governo 
pastoral de Dom Marek 
Jedraszewski, após 15 anos 
de presença e missão na 
Arquidiocese do Rio de 
Janeiro”

“Agora que nosso vigário 
episcopal assume uma 
nova missão na Igreja, 
aquele que veio como jovem 
e ardoroso missionário 
retorna com muitas 
experiências, para que, 
como bispo auxiliar de 
Cracóvia, leve esse ardor 
missionário de nossa cidade 
para sua nova missão”

Temos a alegria de comunicar que 
o Papa Francisco nomeou, na última 
quarta-feira, 11 de novembro, conforme 
notificação da Nunciatura Apostólica 
no Brasil, o cônego, agora monsenhor 
Robert Josef Chrzaszcz, como bispo 
titular de Forcona e auxiliar da Arqui-
diocese de Cracóvia, na Polônia.

Com a nomeação, o eleito, que 
veio servir à nossa arquidiocese como 
missionário Fidei Donum, retornará 
à diocese polonesa de origem para 
colaborar no governo pastoral de Dom 
Marek Jedraszewski, após 15 anos de 
presença e missão na Arquidiocese do 
Rio de Janeiro. 

Com 51 anos de vida e 26 de sacerdó-
cio, cônego Robert exerce o ministério 
como vigário episcopal do Vicariato 
Jacarepaguá, desde o dia 18 de março 
de 2014, reconduzido no dia 6 de junho 
de 2017, e também pároco da Paróquia 
São Pedro do Mar, no Recreio dos 
Bandeirantes, desde o dia 2 de janeiro 
deste ano. Também coordenava, desde 
2013, a Comissão Arquidiocesana dos 
Coroinhas e Acólitos.

Polonês da cidade de Kalwaria Zebr-
zydowska, que conheci quando da Jor-
nada Mundial da Juventude na Polônia, 
distante 14 quilômetros de Wadowice, 
cônego Robert nasceu no dia 7 de ou-
tubro de 1969, filho de Wladyslaw Chr-
zaszcz, já falecido, que era carpinteiro 
e dono de uma fábrica de móveis, e de 
Zofia Chrzaszcz, costureira. 

Sua cidade natal foi fundada por 
carpinteiros, na primeira metade do 
século XVII, que chegaram à localidade 
para construir o Santuário de Nossa 
Senhora da Kalwaria (Calvária), dando 
origem a várias fábricas de móveis. No 
mesmo santuário nasceu e se consoli-
dou a vocação do Papa São João Paulo 
II (seu pai o levou logo depois da morte 
de sua mãe e o consagrou a Maria), 
hoje um grande local de devoção e 
peregrinação

Ele foi batizado na Paróquia São 
José, em Kalwaria, onde também fez a 
primeira comunhão, recebeu a crisma 
e celebrou sua primeira missa após a 
ordenação.

Quando coroinha, os familiares e 
amigos brincavam dizendo que iria ser 
padre porque ele participava das missas 
e gostava da Igreja. A primeira pessoa 
que ele conversou sobre sua vocação foi 
aos 15 anos, quando se encontrou com 
o Papa São João Paulo II.

Ele tinha ido ao Vaticano com um 
grupo de peregrinos e quando estava 
na fila, ficou pensando o que dizer ao 
Santo Padre já que tinha pouco tempo. 
Naquele momento surgiu a inspiração 
de dizer que seria padre. O Papa polo-
nês, que influenciou milhares de jovens 
para serem protagonistas da nova evan-
gelização, prometeu que iria rezar por 
ele e fez um sinal na sua cabeça. Foi um 
momento decisivo. 

Com a vocação confirmada, fez seus 
estudos no Seminário Maior de Cracó-
via, e sua ordenação ocorreu no dia 14 
de maio de 1994, na Catedral de São Es-
tanislau, na mesma cidade, cuja turma, 
sob a reitoria do padre Jan Zajac, hoje 

bispo auxiliar da mesma arquidiocese, 
era composta de 48 sacerdotes. A cele-
bração de ordenação foi presidida pelo 
Cardeal Francisco Macharski, o mesmo 
que o cônego Robert pediu permissão 
para trabalhar no Brasil. 

Depois de ordenado, exerceu o mi-
nistério em duas paróquias de sua cida-
de: Paróquia Espírito Santo e Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, trabalhando 
com catequese e pessoas portadoras de 
deficiências.

Cônego Robert conheceu o Rio de 
Janeiro no período de férias, quando 
visitou o amigo de ordenação, padre 
Zdzislaw (Tiago) Blaszczyk, na época 
à frente Paróquia São Judas Tadeu, em 
Bangu, hoje bispo auxiliar do Rio.

Mesmo ficando pouco tempo de 
férias no Rio, pôde perceber que havia 
falta de padres para atender o povo. 
Voltou pensativo para a sua diocese, 
sentiu que seria importante sua presen-
ça na arquidiocese e acabou pedindo 
permissão para vir ao Brasil, o que foi 
consentido.

Cônego Robert chegou em missão 
no Rio em 2005, e foi inicialmente 
designado para a Paróquia Nossa Se-

nhora da Paz, em Ipanema, período 
que aproveitou para aprender a língua 
portuguesa. 

No dia 3 de abril de 2006, foi nome-
ado administrador da Paróquia Santa 
Luzia, em Gardênia Azul, no Vicariato 
Jacarepaguá, assumindo como pároco 
no dia 23 de janeiro de 2008. 

Inicialmente, começou a celebrar 
num galpão improvisado, pois a antiga 
igreja, construída em 1957, tinha sido 
demolida pelo pároco anterior para 
ser ampliada. O lançamento da pedra 
fundamental de um novo prédio acon-
teceu no dia 9 de novembro do mesmo 
ano, e as obras tiveram início no dia 
11 de abril de 2010. Após três anos de 
obras, a primeira missa na nova matriz, 
com 500 metros quadrados de área 
construída, foi realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011, durante as festivi-
dades da padroeira. Pude acompanhar 
a construção dessa Igreja em Gardênia 
Azul que, junto com o trabalho pas-
toral, foi de uma grande dedicação ao 
povo de Deus.

Agora que nosso vigário episcopal 
assume uma nova missão na Igreja, 
aquele que veio como jovem e ardoroso 
missionário retorna com muitas expe-
riências, para que, como bispo auxiliar 
de Cracóvia, leve esse ardor missionário 
de nossa cidade para sua nova missão.

Deus o acompanhe e conduza!

Monsenhor Robert: veio 
missionário e retorna bispo
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Promoção:

na Rádio Catedral

A Rádio Catedral sorteará 32 Bíblias Sagradas personalizadas da Paulus Livraria. 
Nossa missão é anunciar a Palavra de Deus, levando o Evangelho até você.

Sorteios diários
do dia 11 à 30 de setembro de 2020!

Faça uma doação a partir de R$ 50,00 para 
participar desta promoção.

Agência 0380
Conta 56478-1

Agência 3370
Conta 13000390-1

Agência 1327
conta 511-3
operação 003

3231-3560

Agência 0814-1
Conta 2106-7

Agência 0087-6
Conta 13953-x
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ATOS DO GOVERNO
4 a 10 de novembro de 2020
• Nomeando o Revdo. Pe. 

Rogério Heleno Pereira Félix 
para o ofício de Administra-
dor Paroquial da Paróquia 
Santa Teresa de Jesus, em 
Vila Santa Teresa, Coelho 
Neto, Vicariato Episcopal 
Suburbano.

• Nomeando o Revdo. Pe. 
Neuzivan Alves Gama, PODP 
para o ofício de Vigário Pa-
roquial na Paróquia Santa 
Teresa de Jesus, em Vila 
Santa Teresa, Coelho Neto, 
Vicariato Episcopal Subur-
bano.

• Nomeando o Revdo. Pe. 
Bruno Vianna Citelli para o 
ofício de Assessor para a 
Pastoral da Comunicação.

• Nomeando o Revdo. Pe. 
Rodrigo de Oliveira Dias para 
o ofício de Assessor para as 
Redes Sociais do Vicariato 
Episcopal para a Comunica-
ção Social.

• Nomeando o Revdo. Pe. 
Rodrigo de Oliveira Dias para 
o ofício de Diretor Espiritual 
do Vicariato Episcopal para a 
Comunicação Social.

• Transferindo o Revdo. Pe. 
Charles Fernando Gomes do 
ofício de Vigário Paroquial 
na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Moneró, Ilha 
do Governador, Vicariato 
Episcopal Leopoldina, para 
o ofício de Administrador 
Paroquial da Paróquia São 
Miguel Arcanjo, no Mandela, 

Benfica, Vicariato Episcopal 
Leopoldina.

• Transferindo o Revdo. Pe. 
Wellington Gusmão Men-
des do ofício de Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, em Jesu-
ítas, Santa Cruz, Vicariato 
Episcopal Santa Cruz, para 
o ofício de Vigário Paroquial 
na Paróquia São Sebastião, 
em Vargem Grande, Vicariato 
Episcopal Jacarepaguá.

• Transferindo o Revdo. Pe. 
Jorge Luiz Alves Palmeira do 
ofício de Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Coqueiros, Santíssimo, 
Vicariato Episcopal Oeste, 
para o ofício de Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, em Jesu-
ítas, Santa Cruz, Vicariato 
Episcopal Santa Cruz.

• Transferindo o Revdo. Pe. 
Jacson Vieira dos Santos 
Maia do ofício de Vigário 
Paroquial na Paróquia São 
Sebastião, em Vargem Gran-
de, Vicariato Episcopal Ja-
carepaguá, para o ofício de 
Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, em Coqueiros, San-
tíssimo, Vicariato Episcopal 
Oeste.

• Transferindo o Revdo. Diác. 
Marcos Antônio de Freitas 
da Paróquia Nossa Senho-
ra do Rosário de Fátima e 
Santo Antônio de Lisboa, na 
Taquara, Vicariato Episcopal 

Jacarepaguá, para exercer o 
ministério na Paróquia Nos-
sa Senhora da Assunção, em 
Sulacap, Vicariato Episcopal 
Suburbano.

• Concedendo ao Revdo. Pe. 
Thiago da Silva Nascimento, 
Vigário Paroquial na Paró-
quia Santa Rosa de Lima, no 
Parque das Rosas, Barra da 
Tijuca, Vicariato Episcopal 
Jacarepaguá, a faculdade de 
administrar o sacramento da 
Confirmação, na referida Pa-
róquia, no dia 8 de novembro 
de 2020.

• Concedendo ao Revdo. Pe. 
Vandeir Barbosa de Oliveira, 
CM licença para exercer o 
ministério sacerdotal nesta 
Arquidiocese.
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“A árvore de Natal e o 
presépio, dois símbolos 
do período natalino que 
valorizam as tradições 
religiosas e culturais do 
povo brasileiro, estão re-
lacionados com o misté-
rio da encarnação do Fi-
lho de Deus. Jesus Cristo, 
o Verbo encarnado que 
veio morar no meio de 
nós, é o Senhor da vida e 
a luz do mundo”, disse o 
arcebispo do Rio, Cardeal 
Orani João Tempesta, ao 
inaugurar e abençoar a 
árvore de Natal e o pre-
sépio na Igreja de Nossa 
Senhora da Glória do 
Outeiro, na Glória, no dia 
7 de novembro. 

Durante a celebração 
eucarística, o arcebispo 
destacou que é a primeira 
vez que uma árvore de 
Natal foi instalada na 
histórica Igreja da Glória 

do Outeiro, cuja constru-
ção é datada do início do 
século XVIII, tornando-
-se uma oportunidade 
para se preparar, acolher 
e anunciar, com o início 
do tempo do Advento, a 
vinda do menino Deus 
na vida, nos corações e na 
sociedade.

“Iluminada na escu-
ridão da noite, a árvore 
de Natal se destacará na 
orla da Guanabara. Ela 
será vislumbrada pelas 
pessoas que transitam 
nas ruas movimentadas, 
agitadas e apressadas 
desta grande metrópole 
e até por quem chega ou 
sai de avião no Aeroporto 
Santos Dumont. Sua for-
ma elevada e repleta de 
luzes será um farol para 
iluminar os corações, 
já que ela nos remete a 
meditar o mistério da 

noite santa do Natal do 
menino Jesus, o Cristo, o 
Filho de Deus, que trouxe 
para um mundo escuro 
e frio a esperança e o 
esplendor da redenção”, 
disse o arcebispo.

Na reflexão da Palavra 
de Deus, conforme a li-
turgia do dia, Dom Orani 
explicou que os símbolos 
natalinos contemplados 
no alto do Outeiro da 
Glória iluminam tantas 
situações que existem 
na sociedade. Alertou 
que é engano deixar a 
conversão para a última 
hora, mas sim aproveitar 
o tempo para deixar a 
escuridão das trevas do 
pecado e caminhar na luz, 
com uma vida de conver-
são, de graça e de amizade 
com o Senhor.

“Nestes tempos de 
pandemia em que impera 

Cardeal Tempesta inaugura árvore de Natal e presépio 
na Igreja da Glória do Outeiro

neladas de ferragem. A 
árvore e o presépio ficarão 
expostos até o dia 6 de 
janeiro, quando a Igreja 
celebra a Solenidade da 
Epifania do Senhor.

MISSA PELA TV BRASIL
A celebração contou 

ainda com a presença do 
vigário episcopal para 
a Comunicação, padre 
Arnaldo Rodrigues, que 
ficou responsável pelas 
missas dominicais no 
Outeiro, com transmissão 
para todo o país pela TV 
Brasil. Ele destacou que 
será uma “oportunidade 
para mostrar para o Brasil 
a beleza que é a Igreja da 
Glória do Outeiro”. 

“Desde o dia 1º de 
novembro as missas pela 
TV Brasil são transmiti-
das da Igreja da Glória 
do Outeiro - antes eram 
realizadas no Santuário 
de Fátima, no Recreio. 
As missas, que fazem 
parte da ação pastoral 
da Arquidiocese do Rio, 
serão presididas pelo 
arcebispo, sempre que 
ele tiver oportunidade. 
Quando não, irei suprir 

sua presença”, disse pa-
dre Arnaldo, agradecen-
do a generosidade dos 
benfeitores.

IGREJA DA GLÓRIA DO 
OUTEIRO

Considerada uma das 
joias da arquitetura colo-
nial do Brasil, com planta 
poligonal em estilo bar-
roco, a Igreja da Glória 
do Outeiro tem paredes 
caiadas, emolduradas 
por pedras de granito. 
Tombada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, sua 
localização elevada faci-
lita ser contemplada do 
Aterro do Flamengo e da 
Baía de Guanabara.

Nesta histórica igreja, 
tantas vezes contemplada 
em gravuras e telas, foi 
batizada em 1819, a pri-
meira filha de D. Pedro I 
e da imperatriz Leopol-
dina, a princesa Maria da 
Glória, futura rainha de 
Portugal. No tempo do 
Império, foram batizados 
D. Pedro II e a princesa 
Isabel. 

FOTOS E TEXTO: CARLOS MOIOLI

incertezas, confusões e 
perguntas sem respostas, 
precisamos permanecer 
vigilantes, de velas ace-
sas. Mais que só admirar 
a beleza dos símbolos 
natalinos é deixar que 
o Cristo, o Verbo encar-
nado, ilumine a nossa 
vida. O importante é ter 
uma vida nova, since-
ra, transparente, aberta 
aos desígnios do Senhor. 
Como cristãos, somos 
chamados a passar pelo 
mundo fazendo o bem, a 
ser a luz de Cristo para as 
pessoas, um sinal de Sua 
presença e misericórdia 
na sociedade”, acrescen-
tou o arcebispo.

SÍMBOLOS DE 
ESPERANÇA

Para o capelão da 
Imperial Irmandade de 
Nossa Senhora da Glória 
do Outeiro, monsenhor 
Sérgio Costa Couto, a 
presença da árvore de 
Natal e do presépio são 
importantes para a vida 
da comunidade e da cida-
de. Ele acrescentou que 
a cerimônia de bênção 
contou com a apresenta-
ção de uma orquestra, in-
tegrada por adolescentes 
e jovens de comunidades 
do Rio, que fazem parte 
do projeto “Ação Social 
pela Música do Brasil”.

“Nestes tempos di-
fíceis em que atraves-
sam a cidade e o país, os 
símbolos natalinos e a 
apresentação da orques-
tra, trabalho na qual eu 
admiro muito, se tornam 
um sinal de esperança e 
uma preparação para o 
tempo do Advento, na es-
pera do Senhor que vem”, 
disse o reitor, destacando 
que a Igreja do Outeiro 
da Glória, visível de toda 
a Baía de Guanabara e 
de boa parte da vizinha 
cidade de Niterói, sempre 
foi na região um sinal da 
presença de Deus e de 
Maria Santíssima, sob o 
título de Nossa Senhora 
da Glória. 

Patrocinada pela em-
presa EBSE, a árvore de 
Natal instalada ao lado da 
Igreja da Glória é formada 
por módulos encaixados, 
contendo 25 metros de 
altura e pesando dez to-

Dom Orani inaugura e abençoa a árvore de Natal e o presépio

A árvore de Natal pode ser vista de toda a Baía de Guanabara Símbolos que valorizam tradições religiosas e culturais
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O Papa Francisco nomeou, 
no dia 11 de novembro, o 
cônego, agora monsenhor 
Robert Jozef Chrzaszcz, como 
bispo auxiliar de Cracóvia. 
Até o presente momento, o 
bispo eleito é nosso vigário 
episcopal do Vicariato 
Jacarepaguá, desde 18 de 
março de 2014, reconduzido 
no dia 6 de junho de 2017, 
e pároco da Paróquia São 
Pedro do Mar, no Recreio dos 
Bandeirantes, desde o dia 2 
de janeiro de 2020.

São João Paulo II, em 
discurso aos bispos do 
Brasil, disse que a Igreja é 
um mistério: “A Igreja é, 
antes de tudo, um mistério 
– este é o primeiro traço 
–, resposta a um Desígnio 
amoroso e salvífico do Pai, 
prolongamento da missão 
do Verbo Encarnado, 
fruto da ação criadora do 
Espírito Santo. por isso, 
não pode ser definida e 
interpretada a partir de 
categorias puramente 
racionais (sociopolíticas 
ou outras), produto de um 
saber meramente humano. 
Faz parte do seu mistério 
ser: santa, embora feita 
de pecadores; peregrina, 
contemplativa na ação e 
ativa na contemplação; 
escatológica, primícias 
do Reino embora não sua 

plenitude e consumação; 
mutável nos seus acidentes e 
imutável no seu ser e na sua 
missão. Tal missão – e é o 
segundo traço a frisar – é a de 
evangelizar, isto é, de prestar 
ao mundo o ministério 
da Salvação, mediante 
o dialogus salutis instaurado 
com Ele. Essencialmente 
religioso, porque nasce de 
uma iniciativa de Deus e se 
finaliza no Absoluto de Deus, 
o ministerium salutis é, ao 
mesmo tempo, serviço ao 
homem – pessoa e sociedade 
– às suas necessidades 
espirituais e temporais, aos 
seus direitos fundamentais, 
à sua convivência humana e 
civil”. (http://www.vatican.
va/content/john-paul-ii/pt/
letters/1986/documents/
hf_jp-ii_let_19860409_conf-
episcopale-brasile.html, 
último acesso em 3 de 
novembro de 2020)

Monsenhor Robert 
veio para o Brasil como 
peregrino da evangelização. 
Como a Igreja tem a missão 
de evangelizar, é hora do 
bispo eleito retornar para 
a sua natural Cracóvia. 
O monsenhor Robert 
Józef Chrzaszcz, filho de 
Wladyslaw Chrzaszcs, já 
falecido, que era carpinteiro 
e dono de uma fábrica de 
móveis, e de Zofia Chrzaszcz, 

costureira, nascido em 
1969, na cidade de Kalwaria 
Zebrzydowska, distante 14 
km de Wadowice, região 
da Kalwaria, Polônia. Sua 
cidade natal foi fundada por 
carpinteiros, na primeira 
metade do século XVII, que 
chegaram à localidade para 
construir o Santuário de 
Nossa Senhora da kalwaria 
(Calvária), dando origem a 
várias fábricas de móveis. 
No mesmo Santuário nasceu 
e se consolidou a vocação 
do Papa São João Paulo II, 
hoje um grande santuário 
de devoção e peregrinação. 
Ele foi batizado na Paróquia 
São José, em Kalwaria, onde 
também fez a primeira 
comunhão, recebeu o 
Sacramento da Crisma e 
celebrou a sua primeira Santa 
Missa após a ordenação 
sacerdotal.

Monsenhor Robert 
estudou de 1985 a 1988 no 
Liceu de Formação Geral do 
Seminário Baixo Eclesiástico. 
Em seguida, ingressou 
na Pontifícia Academia 
de Teologia de Cracóvia, 
onde cursou a faculdade 
de teologia, formando-se 
em 1994. Encontrava-se, 
também, neste período 
no Seminário Superior 
Eclesiástico da Arquidiocese 
da Cracóvia.

Monsenhor Robert Jozef Chrzaszcz

O anúncio da nomeação de monsenhor Robert foi feita pelo Cardeal Tempesta nos estúdios da Rádio Catedral

Monsenhor Robert Jozef Chrzaszcz

de São Estanislau, pelo 
Cardeal Francisco Macharski, 
arcebispo de Cracóvia. Em 
1994, já padre, assumiu a 
Paróquia do Espírito Santo, 
na qual ficou até 1999, 
quando assumiu a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, 
também na Cracóvia. 
Simultaneamente às suas 
atividades como pároco, 
trabalhava como catequista 
em escolas primárias e no 
Liceu na mesma região.

Em férias no Brasil, para 
visitar o seu amigo Dom 
Zdzislaw (Tiago) Blaszczyk, 
na época pároco de São 
Judas Tadeu, em Bangú, e 
hoje nosso bispo auxiliar, 
apaixonou-se por nosso 
país e, quando voltou para a 
Polônia, pediu para aqui ser 
missionário. Aqui chegando, 
em 2005, ficou durante 
algum tempo na Paróquia de 
Nossa Senhora da Paz, em 
Ipanema. Em abril de 2006, 
assumiu a Paróquia Santa 
Luzia, em Gardênia Azul, 
Jacarepaguá. Em 2 de janeiro 
deste ano, foi nomeado 
pároco da Paróquia São 
Pedro do Mar, no Recreio dos 
Bandeirantes.

A sua ordenação 
sacerdotal foi no dia 14 de 
maio de 1994, na Catedral 

GUSTAVO DE OLIVEIRA

CARLOS MOIOLI
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Mensagem de monsenhor Robert Jozef Chrzaszcz 
ao povo de Deus, lida durante o anúncio de 
sua nomeação, que teve transmissão pela 

Rádio Catedral

Papa Francisco, hoje, dia 11 de novembro de 2020, nomeou-
-me bispo auxiliar da Arquidiocese de Cracóvia, na Polônia, 
e confesso que não é fácil para mim compreender tudo o que 
acontece no meu coração neste momento.

É muito difícil encontrar as palavras exatas para descrever 
a minha gratidão a Deus e à Igreja, ao Papa Francisco por essa 
nomeação. 

Agradeço a Deus por me guiar até este momento, sem 
mérito algum de minha parte; desproporcionalmente. Mesmo 
com as minhas fraquezas e as minhas limitações, nunca faltou 
na minha vida a graça de Deus e a sua proteção. Agradeço a 
Santíssima Virgem Maria que sempre de maneira muito de-
licada e silenciosa, mas sem falha, me acompanha na minha 
vida. Agradeço ao Papa Francisco por essa nomeação, que me 
surpreendeu totalmente, pela confiança depositada em mim. 
Da minha parte, contando plenamente com ajuda divina, vou 
me esforçar para cumprir essa missão com fidelidade a Deus 
e à Igreja.   

Minha gratidão para Dom Orani por todo apoio paternal 
que sempre recebi da parte dele no meu ministério sacerdotal 
e nos meus trabalhos, pelo seu exemplo de Bom Pastor. Cui-
dando do povo de Deus, aprendi muito com o Senhor. Muito 
obrigado por indicar o meu nome.

Estou rezando, pedindo a Deus a Luz para me guiar, e com 
o meu coração cheio de gratidão, estou procurando entender 
tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, um chamado 
dentro do outro chamado. Como padre eu já disse o meu “sim”, 
agora chegou a hora de dizer mais uma vez “sim” para uma 
nova missão, missão com tamanha responsabilidade. Sem 
dúvida alguma, essa situação é um grande desafio para mim, 
e dou o meu “sim” com temor e tremor, mas também com a 
plena confiança em Deus.

Humildemente, peço, através dessa transmissão da nossa 
rádio arquidiocesana, a todos vocês meus queridos amigos 
pelas suas orações por mim, para que eu possa cumprir plena-
mente aquilo que Deus deseja na minha vida. Eu sei que não 
vai ser fácil, eu sei que eu sou fraco e humano, mas também 
lembro as palavras de São Paulo da sua segunda carta aos Co-
ríntios: “O senhor me disse: Basta-te minha graça, porque é na 
fraqueza que se revela totalmente a minha força” (cf. Cor. 12,9). 
Me apego plenamente nestas palavras, rezo e peço as orações 
de todos. Que Deus abençoe e proteja sempre a querida parcela 
da Igreja de Cristo aqui no Rio de Janeiro.

MONSENHOR ROBERT JOZEF CHRZASZCZ

Cardeal Tempesta, bispos auxiliares e monsenhor Robert

Monsenhor Robert: 
‘Vou me esforçar para 
cumprir essa missão 

com fidelidade a Deus e 
à Igreja’

Pároco muito atuante 
sobre as necessidades da 
comunidade, conquistou 
com seu carisma e caráter 
pio os agentes pastorais e 
os fiéis participantes das 
missas dominicais e de outras 
celebrações. Na Paróquia 
Santa Luzia foi responsável 
por revitalizações realizadas 
na paróquia, como a Capela 
do Santíssimo, os altares, 
o telhado, entre outros. 
Em abril de 2010, iniciou 
a construção de uma nova 
igreja. Entretanto, esta 
não era uma obra simples, 
mas um projeto bastante 
ousado, já que se tratava de 
uma grande igreja, que hoje 
está pronta, destacando-
se primorosa dentro da 
arquitetura comunitária. 
Foram muitos almoços, rifas 
e campanhas, mas finalmente 
o resultado aí está, a olhos 
vistos, consubstanciado num 
local de intenso trabalho e 
evangelização da comunidade.

Em abril de 2014, foi 
escolhido por nós como 
vigário episcopal do Vicariato 
de Jacarepaguá, acumulando 
a função de pároco da 
Paróquia de Santa Luzia. Foi 
reconduzido ao mesmo ofício 
em 6 de junho de 2017. 

Na Paróquia de São Pedro 
do Mar, onde se encontra 
desde o dia 2 de janeiro deste 
ano, animou as pastorais e 
movimentos muito ativos. 
Uma parte deste trabalho 
é dedicado às celebrações 
litúrgicas e sacramentos, 
outra à evangelização de 
crianças e adultos e outra à 
ação social.

Monsenhor Robert será 
bispo auxiliar de Crocávia, 
na Polônia, para ajudar o 
arcebispo metropolitano 
de Cracóvia, Dom Marek 
Jedraszewski. É inaudito 
um padre que veio como 
missionário para o Brasil, 
para a nossa arquidiocese, 

agora é escolhido pelo Papa 
Francisco para voltar para a 
sua arquidiocese de origem, 
auxiliando o seu arcebispo no 
governo daquela importante 
arquidiocese que tem 447 
paróquias servidas por mais 
de 2 mil padres, contando 
com 1,5 milhão de habitantes 
batizados, ou seja, 97,4% da 
população.

Monsenhor Robert, que 
foi um excelente pároco em 
nossa Arquidiocese do Rio, 
vai levar a sua experiência 
missionária para a sua terra 
natal. Cuide da sua nova 
missão episcopal com o 
mesmo empenho que pediu 
o Papa São João Paulo II aos 
bispos do Brasil: “convicção 
de que os Senhores e seus 
colaboradores natos no 
serviço pastoral dão, aos 
olhos da Igreja Universal e 
do mundo, o testemunho 
de serem pastores 
extraordinariamente 
próximos à sua gente, 
solidários na alegria e na 
dor, prontos a educar na 
fé e a aprimorar sua vida 
cristã, como a socorrer nas 
necessidades e a compartilhar 
suas aflições e esforços, 
a infundir esperança”. 
http://www.vatican.va/
content/john-paul-ii/pt/
letters/1986/documents/
hf_jp-ii_let_19860409_conf-
episcopale-brasile.html, 
último acesso em 3 de 
novembro de 2020.

Agradecemos 
imensamente o seu 
ministério sacerdotal entre 
nós. Que São Sebastião e a 
Senhora Santana, padroeiros 
da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, o 
recompense pelo imenso bem 
que plantou no coração dos 
fiéis que lhe foram confiados. 
Agora, a Igreja o chama para 
uma missão muito mais 
ampla. Iremos acompanhá-lo 
com as nossas orações. Que 

sejam inspiradoras para Vossa 
Excelência Reverendíssima a 
proteção de Nossa Senhora 
do Calvário, a ajudá-lo na sua 
missão de bispo auxiliar de 
Cracóvia. O Papa São João 
Paulo II que prometeu rezar 
pela sua vocação sacerdotal, 
quando da sua visita a 
Roma, agora irá ajudá-lo a 
desempenhar o ofício de 
bispo auxiliar de Cracóvia, 
mesmo ofício que ele 
desempenhou nos anos 50 do 
século passado. Que as suas 
palavras encorajadoras aos 
bispos do Brasil e do mundo 
possam, sob a proteção de 
Nossa Senhora do Calvário, 
iluminar o seu itinerário e 
serviço episcopal: “É dever 
dos pastores, portanto, 
anunciar a todos os homens, 
sem ambiguidades, o mistério 
da libertação que se encerra 
na Cruz e na Ressurreição de 
Cristo. A Igreja de Jesus, nos 
nossos dias como em todos os 
tempos, no Brasil como em 
qualquer parte do mundo, 
conhece uma só sabedoria e 
uma só potência: a da Cruz 
que leva à Ressurreição. 
Os pobres deste país, que 
tem nos senhores os seus 
pastores, os pobres deste 
continente são os primeiros 
a sentir urgente necessidade 
deste evangelho da libertação 
radical e integral. Sonegá-lo 
seria defraudá-los e desiludi-
los”. http://www.vatican.
va/content/john-paul-ii/pt/
letters/1986/documents/
hf_jp-ii_let_19860409_conf-
episcopale-brasile.html, 
último acesso em 3 de 
novembro de 2020.

Que seu episcopado seja, 
querido monsenhor Robert, 
uma expressão da sabedoria 
da Cruz e de Nossa Senhora 
da Calvária, Amém!

ORANI JOÃO, CARDEAL TEMPESTA, O. CIST.
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO, RJ

CARLOS M
OILI
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“Gastar-se inteiramente por 
aqueles que Deus o confiava”. O 
lema de episcopado de Dom Eu-
genio de Araujo Sales perpetua 
até os dias de hoje, mesmo após 
a partida para a eternidade, 
como um exemplo de fidelidade 
a Deus e à Igreja.

Agradecendo ao Senhor pela 
vida e missão de Dom Eugenio, 
a Arquidiocese do Rio de Janei-
ro celebrou a missa em ação 
de graças pelo centenário de 
nascimento daquele que esteve 
à frente da Igreja do Rio durante 
30 anos.

Presidida pelo arcebispo 
metropolitano, Cardeal Orani 
João Tempesta, a missa foi 
realizada na Catedral de São 
Sebastião, no Centro, na manhã 
do dia 8 de novembro, e contou 
com as presenças de bispos, sa-
cerdotes,  colaboradores e fiéis.

Entre os sacerdotes estavam 
o pároco da Catedral, cônego 
Cláudio dos Santos, o vigário 
episcopal do Vicariato Urbano, 
padre Wagner Toledo, e o vigá-
rio episcopal do Vicariato Nor-
te, padre Aldo de Souto Santos.

Na ocasião, Dom Orani des-
tacou os exemplos deixados pelo 
Cardeal Sales. “Agradecemos a 
Deus pelo dom da vida de Dom 
Eugenio. Passados alguns anos 
de sua partida para a eternidade, 
temos a certeza de que perma-
neceram belos sinais deixados 
por ele: a fidelidade e o amor à 
Igreja, o amor ao Santo Padre, 
o seguimento da Doutrina da 
Igreja. É muito importante que 
pensemos nesses aspectos em 
momentos como os de hoje, nos 
quais muitos católicos já não 
têm mais esse mesmo sentimen-
to. Dom Eugenio nos deixou 

um grande sinal de fidelidade e 
unidade. Somente a sabedoria 
do Senhor nos ensina a viver a 
comunhão”, disse.

Refletindo sobre a parábola 
das dez virgens (Mateus 25, 
1-13), o arcebispo reforçou a 
importância da prudência. 
“Aproximamo-nos do fim de 
mais um ano litúrgico, que 
sempre nos recorda a necessi-
dade de sermos vigilantes e de 
estarmos com nossas lâmpadas 
acesas. Isso requer uma sabe-
doria para que possamos nos 
movimentar neste mundo sem 
apagar nossa lâmpada, olhando 
para a luz de Cristo, sempre su-
prindo nossa vida com o olhar 
do Senhor. Comemorar 100 
anos é celebrar a sabedoria de 
quem soube manter a lâmpada 
acesa”, destacou.

Porém, segundo o arcebispo, 

o episcopado de Dom Eugenio 
não foi composto apenas de ale-
grias, mas, também, de muitos 
obstáculos. “A missão de Dom 
Eugenio nem sempre foi fácil. 
Ele enfrentou diversas situações 
difíceis, mas soube viver com 
sabedoria, porque quem tem a 
lâmpada acesa permanece firme 
no Senhor. Ele deu preferência 
aos refugiados, pobres, pessoas 
em situação de rua, promovendo 
a dignidade e o direito à moradia 
das pessoas nas periferias. A 
arquidiocese tem uma história 
de lutas sociais muito antiga, 
não passando ao largo dos que 
sofriam, mas ajudando-os, seja 
de forma direta ou através das 
pastorais, movimentos e comu-
nidades”, recordou.

Dom Orani também frisou 
os demais legados deixados 
por Dom Eugenio. “Ele não se 

descuidou da questão cultural, 
do diálogo com lideranças e 
autoridades, da comunicação 
– com o fortalecimento do 
jornal “Testemunho de Fé” e 
a criação da Rádio Catedral, 
que inicialmente era um canal 
também de alfabetização, de 
acesso à educação. Além disso, 
promoveu uma comunicação 
séria nas demais mídias, sempre 
preocupado com o bem-estar 
social. Incentivou as missões, 
aderidas pelos padres e fiéis, 
que iam de casa em casa, evan-
gelizando, chamando os demais 
à conversão”, completou.

Para o Cardeal Orani, “Dom 
Eugenio foi um homem do seu 
próprio tempo, da realidade, e 
que hoje celebramos sua vida 
na eternidade. Tenho certeza 
de que, ao partir, levou sua 
lâmpada acesa, a luz da fé, para 

Arquidiocese do Rio homenageia
o Cardeal Eugenio Sales no 

centenário de seu nascimento

A Arquidiocese do Rio de Janeiro celebrou a missa em ação de graças pelo centenário de nascimento de Dom Eugenio que esteve à frente da Igreja do Rio durante 30 anos

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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entrar na familiaridade com o Senhor, 
intercedendo por esse país e por essa 
Igreja”, finalizou.

INCANSÁVEL PASTOR
O primeiro sacerdote ordenado pelo 

então arcebispo Cardeal Sales na Cate-
dral recém inaugurada, Dom Edson de 
Castro Homem, hoje bispo de Iguatu, 
no Ceará, comparou a missão de Dom 
Eugênio tal como a de Moisés, no Egito. 
“Vejo Dom Eugenio como uma liderança 
extraordinária, tanto no Rio de Janeiro 

O vigário da Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, 
em Ipanema, padre Jor-
ge (Jorjão) Luiz Neves 
Pereira da Silva recordou 
um testemunho dado 
por Dom Helder Câmara. 
“Certa vez, Dom Hel-
der, quando arcebispo 
de Olinda e Recife (PE), 
contou que Dom Eugenio 
entrava em contato para 
saber se precisava dele 
e, por duas vezes, Dom 
Helder precisou, porque 
eram momentos em que 
estava para ser preso, 
devido ao momento em 
que o Brasil vivia. Dom 
Eugenio não era homem 
de publicidade, mas, cer-
tamente, salvou muito 
mais vidas do que muitas 
pessoas que apareceram 
nas manchetes naquele 
momento. Ele agia sem 
barulho, mas era um pas-
tor que salvava as suas 
ovelhas. Seu modo de 
trabalho era através do 
silêncio e do diálogo, sem 
permitir que as ovelhas se 
perdessem” lembrou.

O bispo auxiliar do 
Rio Dom Roque Costa 
Souza, animador dos se-
minários na arquidiocese, 
abordou sobre a impor-
tância do Fundo Sacer-
dotal Cardeal Sales, como 

o legado deixado pelo 
arcebispo com relação 
às vocações. “Em 1994, 
minha turma foi ordena-
da por Dom Eugenio, e 
tivemos a oportunidade 
de celebrar nossos 10 anos 
de ordenação com ele, já 
como arcebispo emérito. 
Dom Eugenio tinha mui-
ta preocupação com a for-
mação dos futuros padres 
e com a  permanente do 
clero. Naquela época, e 
acontece ainda hoje, ele 
abriu o Seminário São 
José para acolher semina-
ristas de outros estados. 
Assim, muitos sacerdotes 
foram formados no Rio 
para servir o Brasil, sem-
pre com a visão de Igreja 
aberta às necessidades de 
outras realidades. Recen-
temente, despertou no 
coração de Dom Orani o 
desejo de continuidade 
dessa formação perma-
nente, criando o Fundo 
Sacerdotal Cardeal Sales, 
com a preocupação de 
formar os futuros padres 
e leigos para o mundo”, 
completou. 

ORAÇÕES E 
HOMENAGENS

Após a celebração, 
Dom Orani homenageou 
Dom Eugenio em frente à 

estátua de São Francisco 
de Assis, situada no inte-
rior na Catedral, soltando 
uma pomba branca. Mais 
do que desejar um des-
canso de paz na eternida-
de, junto de Deus, Dom 
Orani fez memória no dia 
da missa de exéquias de 
Dom Eugenio, na Cate-
dral, quando uma pomba 
branca ficou por muito 
tempo em cima do caixão.

Ainda na cripta, no 
subsolo da Catedral, onde 
estão sepultados os bispos 
e arcebispos do Rio de Ja-
neiro, Dom Orani presidiu 
um momento de oração 
e depositou flores no tú-
mulo de Dom Eugenio. 
O momento de oração foi 
acompanhado pelo clero 
e por parte dos fiéis que 
estavam na celebração. 
Entre os fiéis estavam três 
leigos que trabalharam 
próximos a Dom Eugenio 
durante seu governo pasto-
ral: Maria Christina Sá, que 
atou na Pastoral do Menor, 
Adionel Carlos Cunha, 
como assessor de impren-
sa, e Cândido Feliciano da 
Ponte Neto, no economato 
da Mitra e ainda responsá-
vel pelo atendimento aos 
refugiados.  

CARLOS MOIOLI

como no Brasil. Comparo-o a Moisés, 
que conduziu o povo de Deus no deserto. 
Dom Eugenio conduziu bem a Igreja des-
ta cidade em tempos tumultuados. Essa 
cidade nunca teve paz, alguns problemas 
ainda persistem, como a violência e o 
descaso das autoridades. Mas ele usava 
da influência que tinha para ajudar a 
população carioca. Acredito que não 
teremos alguém como ele tão cedo no 
episcopado, porque Deus só nos manda 
homens assim de tempos em tempos”, 
afirmou.

Dom Orani deposita flores no túmulo de Dom Eugenio

Colaboradores do governo de Dom Eugenio

Dom Orani soltando uma pomba branca em homenagem a Dom Eugenio

CARLOS MOILI

CARLOS MOILI

GUSTAVO DE OLIVEIRA
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No dia 11 de novembro, 
memória de São Martinho de 
Tours, o arcebispo do Rio, Car-
deal Orani João Tempesta, pre-
sidiu missa para a comunidade 
do Seminário Propedêutico 
Rainha dos Apóstolos, na capela 
da Fazenda São Joaquim das 
Arcas, em Itaipava. 

Acolhida pelo vice-reitor do 
seminário, padre Marcelo Ra-
mos Cruz, a celebração contou 
com as presenças do bispo auxi-
liar e animador dos seminários, 
Dom Roque Costa Souza, e do 
promotor vocacional do Vica-
riato Suburbano, monsenhor 
José Mazine Rodrigues.

“Dom Orani, nosso carde-
al, no seu pastoreio generoso, 
como responsável direto pelo 
seminário, esteve presente em 
nosso meio, cumprindo o que 
sempre fez com constância. 
Neste semestre, ele venceu a 
distância e os obstáculos da 
pandemia da Covid-19 para 
visitar novamente nossos se-
minaristas, tomando todas as 
precauções possíveis. Ele veio 
até nós para nos dar uma pala-
vra de ânimo e nos incentivar 
na caminhada vocacional, o 

que foi realmente cumprido 
por ele, junto com Dom Roque 
e monsenhor Mazine”, disse 
padre Marcelo.

“Já completou três meses 
que estamos reunidos em Itai-
pava. Foi uma medida extraor-
dinária por conta da situação 
da pandemia. Decidimos, por 
segurança, deixar o Rio de Ja-
neiro, e fazer da Fazenda São 
Joaquim, em Itaipava, a sede 
do nosso seminário propedêu-
tico, e assim dar continuidade 
à formação dos seminaristas 
de modo integral e presencial”, 
completou padre Marcelo.

Na homilia, Dom Orani 
abordou sobre o tema da gra-
tidão e da vivência cristãs com 
atitudes construtivas. Convi-
dou os seminaristas a serem si-
nais de reconciliação, de perdão 
e de fraternidade, e também a 
reconhecerem a ação de Deus 
em suas vidas, principalmente 
nesse período de pandemia, no 
qual conseguiriam retornar às 
atividades de seminário.

“A liturgia nos convida a 
discernir os acontecimentos 
e agradecer tudo o que o Se-
nhor faz por nós. Mesmo em 

meio a dores e dificuldades, 
temos muito mais motivos para 
agradecer. Dos dez leprosos 
curados, um voltou para agra-
decer. Ele foi curado, e também 
encontrou a salvação: ‘tua fé 
te salvou’, disse Jesus. Aqueles 
que se encontram com Jesus, 
são curados da lepra do pecado 
e têm um coração agradecido. 
Estes são chamados a serem 
pessoas novas na sociedade, a 
construírem pontes, a encon-
trarem caminhos e soluções 
para um mundo melhor, uma 
vida de paz”, disse o arcebispo.

Os seminaristas do prope-
dêutico tiveram a oportunidade 
de fortalecer a vocação por meio 
do testemunho de monsenhor 
Mazine, que contou sua traje-
tória de vida e de ministério, e 
sua paixão pela promoção das 
vocações.  No próximo dia 12 de 
dezembro, monsenhor Mazine 
celebrará 50 anos de vida sacer-
dotal, ordenado em 1970, por 
Dom Jaime de Barros Câmara.   

“Os seminaristas estão sob 
os cuidados do reitor, padre 
Adriano de Abreu Figueira, 
do vice-reitor, padre Marcelo, 
e do diretor espiritual, pa-

Dom Orani celebra missa para os seminaristas 
do Seminário Propedêutico em Itaipava

Cardeal Tempesta, Dom Roque, monsenhor Mazine, padre Marcelo e seminaristas do propedêutico

dre Frederico Witte Guerra. 
Eles participam dos estudos, 
das missas diárias e de outras 
atividades, e são acompanha-
dos com orientação espiritual. 
Notei os jovens bem alegres e 
felizes. Em dezembro, eles irão 
passar um tempo de férias com 
a família e, em 2021, iniciarão 
uma nova etapa, a filosofia, no 
seminário maior, o Seminário 
São José, no Rio Comprido”, 
disse monsenhor Mazine.

Após a celebração, Dom 
Orani almoçou e conversou 
com os seminaristas. Um mo-
mento de alegre confraterni-
zação.  

“A presença do cardeal entre 

nós foi um momento muito 
agradável. Celebramos a me-
mória de São Martinho, um 
bispo muito querido pelos seus 
confrades. Também vemos esse 
carinho de pastor que pode ser 
encontrado em São Martinho 
no nosso cardeal que veio nos 
visitar. Ele participou da missa, 
almoçou com os seminaristas e 
visitou as instalações da fazen-
da. Feliz pela caminhada dos 
seminaristas em Itaipava, deu 
graças a Deus, e nos incenti-
vou a permanecermos firmes 
no trabalho”, completou padre 
Marcelo.

CARLOS MOIOLI

FOTOS: PABLO AMARAL

Missa na capela da Fazenda das Arcas
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Com o objetivo 
de colaborar na 
evangelização 
da Igreja, 
especificamente 
por meio da 
comunicação, o 
arcebispo do Rio, 
Cardeal Orani João 
Tempesta, nomeou 
dois sacerdotes para 
integrar o Vicariato 
para a Comunicação 
Social (Vicom). 
O padre Bruno 
Vianna Citelli foi 
nomeado assistente 
arquidiocesano 
da Pastoral da 
Comunicação 
(Pascom) e o 
padre Rodrigo de 
Oliveira Dias para 
diretor espiritual e 
responsável pelas 
redes sociais do 
vicariato.

DA REDAÇÃO

Nomeados dois sacerdotes para o 
Vicariato da Comunicação

Padre Bruno Vianna Citelli é sacerdote da Arquidiocese 
de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nascido no dia 24 
de março de 1988, na Ilha do Governador, padre Bruno 
cresceu no Riachuelo, bairro da zona norte da cidade, 
onde também foi chamado ao sacerdócio na Paróquia 
Anunciação a Nossa Senhora, sua paróquia de origem.

Ingressou no Seminário Arquidiocesano de São José em 
2007; foi ordenado diácono em 6 de dezembro de 2014 
e provisionado para a Paróquia Santa Teresa de Jesus, em 
Coelho Neto. No dia 7 de novembro de 2015, foi ordenado 
sacerdote e logo provisionado como vigário paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Complexo do 
Alemão. Neste período, contribuiu na Pascom na forania.

Alguns meses depois, foi transferido para o ofício 
de pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 
Pompeia, em Ricardo de Albuquerque. Três anos depois, 
foi transferido para o ofício de pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Apresentação em Irajá, onde permanece até 
hoje. Hoje, formado pelo Instituto Superior de Direiro 
Canônico, contribui no tribunal eclesiástico como auditor.

Padre Rodrigo de Oliveira Dias é graduado 

em filosofia pela PUC-Rio, em  2008, e em 

teologia pelo ISTARJ, em 2012. Foi ordenado 

sacerdote em 2013. Entre 2012 e 2014 

foi prefeito de Disciplina da Filosofia do 

Seminário Arquidiocesano de São José. Desde 

2015 é pároco da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, em Del Castilho, no Vicariato 

Suburbano. Membro do Conselho Presbiteral 

desde 2015 e diretor espiritual no Seminário 

São José desde 2018. 

Atualmente, é mestrando em teologia 

sistemático-pastoral na PUC-Rio, onde 

pesquisa sobre a atuação dos leigos na 

transmissão da fé e realiza apostolado de 

evangelização e catequese através das redes 

sociais.

www.otestemunhodefe.com.br

Leia o Jornal 
Testemunho de Fé 
pela internet e no 

seu celular:
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No último dia 10 de novembro, a 
Igreja celebrou a memória de um dos 
maiores nomes a ocupar a Cátedra de 
Pedro, São Leão, dito “Magno”, ou “o 
Grande”. Nascido na Itália no início do 
séc. V, São Leão Magno é uma figura 
central na história da transição da Igreja 
da Antiguidade para o período me-
dieval. Grande na santidade e na vida, 
sedimentou a autoridade papal sobre a 
humildade e a fidelidade à fé transmitida 
pelos Apóstolos. 

São Leão foi eleito Papa em 440, após 
a morte do Papa São Sisto III, e governou 
na caridade a Igreja de Cristo por 21 nos, 
até sua morte em 10 de novembro de 
461. Grande defensor da fé verdadeira 
frente os desvios das heresias, foi grande 
catequista do povo com suas homilias, 
repletas do pleno sentido da missão da 
Igreja como continuadora da Missão de 
Cristo. De fato, será ele que em um de 
seus sermões sobre a ascensão do Senhor 
proclamará exultante o que se tornou 
célebre princípio teológico: “Na verdade, 
tudo o que na vida de nosso Redentor era 
visível passou para os ritos sacramen-
tais.” A Igreja, enquanto dispensadora 
dos sacramentos, se apresenta para a Hu-
manidade como o Cristo visível a todos.

Dentre os debates teológicos mais 
acirrados travados por São Leão está o 
combate contra a heresia monofisita. 

Seu heresiarca, o monge constantinopo-
litano Eutiques, afirmava que em Cristo 
havia apenas uma natureza composta 
de humanidade e divindade. Diante das 
controvérsias suscitadas, os bispos se 
reuniram em 451 no IV concílio ecumê-
nico da história da Igreja, o Concílio de 
Calcedônia. Durante a reunião foi lida a 
carta enviada pelo Papa São Leão, que 
ficou concedida como “o Tomo de Leão”, 
na qual firmemente expunha a verdadei-
ra doutrina acerca das duas naturezas, 
humana e divina, unidas na única pes-
soa de Cristo: “Salvaguardando, pois, as 
propriedades de ambas as naturezas e 
substâncias, unidas numa só Pessoa, foi 
assumida a humildade pela majestade, 
pela força a fraqueza, pela eternidade 
a mortalidade. (...) Sendo verdadeiro 
Deus, é também verdadeiro homem. 
Nesta unidade não há mentira, pois 
mutuamente se coadunam humildade 
humana e grandeza divina”. Quando 
a carta terminou de ser lida, os padres 
conciliares aclamaram unanimemente: 
“Pedro falou pela boca de Leão, que 
ensinou segundo a piedade e a verdade”.

São Leão Magno guiou o leme da bar-
ca de Pedro num período de grande crise 
política com a desagregação do Império 
Romano, que teria seu fim no Ocidente 
em 476, e as invasões dos povos bárbaros 
em toda a Europa. Um dos episódios 
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São Leão Magno: 
o “rugido” de um 
santo Pontífice

REPRODUÇÃO: WIKIMEDIA.ORG/
WIKIPEDIA/COMMONS/HERRERA 

MOZO/SÃO LEÃO MAGNO/LIENZO/
MUSEO DEL PRADO

mais marcantes de 
sua vida é o seu 
famoso encontro 
com o terrível 
Átila, chefe dos 
Hunos, que em 
451 rumou com 
suas tropas pela 
Itália e seguiu para 
invadir Roma. Co-
nhecendo a cruel-
dade e ganância 
características das 
invasões de Átila, que 
não à toa era chamado 
de “o flagelo de Deus”, 
São Leão, atendendo ao 
pedido do imperador e do 
povo romano, seguiu até 
o acampamento dos Hunos 
para falar com Átila. Segundo 
Paulo, o dácono, em sua História 
Romana escrita no séc. VIII, diante 
de São Leão Magno “Átila, ficou olhando 
para sua venerável vestimenta e aspecto, 
silencioso, como se estivesse pensando 
profundamente. E eis que de repente 
foram vistos os apóstolos Pedro e Paulo, 
vestidos como bispos, de pé ao lado de 
Leão, um à direita, o outro à esquerda. 
Eles empunhavam as espadas estendidas 
sobre sua cabeça e ameaçavam Átila de 
morte se ele não obedecesse à ordem do 

Papa. Portanto, Átila foi apaziguado, 
ele que era enfurecido como um louco. 
E, por intercessão de Leão, imediata-
mente prometeu uma paz duradoura”. 
A célebre cena foi imortalizada pelo 
pintor renascentista Rafael no séc. XVI 
em um afresco no Palácio Apostólico do 
Vaticano.

São Leão foi um pastor comple-
to na imitação de Jesus Bom Pastor. 
Sobressaiu-se na caridade com todos, 
tendo nos pobres seus grandes irmãos. 
Zeloso sacerdote, dedicou-se no decoro 
do culto divino e da Eucaristia. Para que 
mais claramente sobressaísse o mistério 
do Corpo e Sangue de Cristo oferecidos 
como Sacrifício sobre o altar, adicionou 
ao Cânon Romano (Oração Eucarística 
I) as expressões Sanctum sacrificium 
(Sacrifício santo), e Immaculatam Hos-
tiam (‘Hóstia imaculada’). Catequista 
do povo, arauto da caridade, sacerdote 
do Altíssimo: assim pode-se resumir o 
forte rugido que foi a vida de Leão, o 
primeiro desse nome a ser sucessor de 
São Pedro. Que ainda hoje ele, que já 
em vida intercedeu pelo povo contra os 
inimigos corporais, interceda pelo povo 
de Deus para que seja livre dos inimi-
gos espirituais, e a cada dia, protegida 
pelos gloriosos São Pedro e São Paulo, 
portadores da flamejante espada da fé 
e da caridade, a Igreja siga na esperança 
de reunir seus filhos 
na Jerusalém celeste.

EDUARDO DOUGLAS 
SANTANA SILVA

SEMINARISTA DA ETAPA 
FORMATIVA DISCIPULADO III 

- 3 º ANO DE FILOSOFIAO encontro entre Leão Magno e Átila. Rafael, 1514
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“O purgatório é uma exigência da perfeição divina, que ama infinitamente o 
bem e detesta o mal. Se alguém morre sem ter feito toda a penitência devi-

da, seu mérito não pode ficar sem recompensa nem sua falta ficar impune.” 
São Boaventura - Brevilóquio VII, 3,4

O Purgatório – 1ª parte

Caros irmãos, aproximando-nos do final do 
Tempo Litúrgico Comum, e prestes a ini-
ciar o Advento, tempo de espera por uma 

chegada definitiva e de recordação da Encarnação 
do Verbo, damos início a uma série de estudos a 
respeito do tema do purgatório, tão esquecido em 
nossos dias. Até meados de dezembro, a liturgia 
nos apresentará a necessidade da vigilância, 
visando à segunda vinda de Cristo. Ouviremos 
sobre o juízo final, o céu e o inferno. Teremos a 
oportunidade de nos aprofundar sobre os funda-
mentos bíblicos, teológicos e a origem histórica 
do purgatório. 

O Catecismo da Igreja Católica, em seus 
parágrafos 1030-1031, define o purgatório 
como a purificação final, pela qual passam os 
eleitos, os que morreram em graça e amizade 
com Deus, para obter a santidade necessária 
para entrar definitivamente na alegria do céu. 
O Catecismo (1021-22) também nos ensina que 
o juízo particular, conhecido como escatologia 
intermediária, é o período entre a morte e a 
escatologia consumada, o juízo final. Além 
desses dois conceitos, um terceiro se faz im-
prescindível para iniciar o estudo sobre o tema 
do purgatório, o da comunhão dos santos. Mais 
uma vez, recorrendo ao nosso Catecismo (1055; 
1331), entendemos por comunhão dos santos a 
participação pessoal no Corpo de Cristo. Ela 
nos permite trocar bens espirituais, entre os 
que aqui peregrinamos, os que já estão na glória 
de Deus (céu) e os que ainda se purificam para 
chegar ao céu (purgatório).

Na Sagrada Escritura, são inúmeras e muito evi-
dentes as referências a respeito do céu e do inferno 
(estados escatológicos definitivos), tais como: Mt 
5,12; 13,43; 25,33ss; Ef 4,30; Rm 8,18ss; At 3,20; Cl 
3,4; 2Ts 1,7; Ap 11,18, dentre outras. No entanto, se 
prestarmos mais atenção à Bíblia, veremos que ela 
também aponta para uma outra realidade, chama-
da na teologia de escatologia intermediária. Esta 
sinaliza o encontro que cada pessoa, que morre em 
estado de graça, tem com Cristo, recebendo assim 
a retribuição final tão esperada nessa vida – 2Cor 
5,8; Fl 1,23; Hb 9,27; 12,23. 

“Estamos, repito, cheios de confiança, 
preferindo ausentar-nos deste corpo 
para ir habitar junto do Senhor.” 2Cor 5,8

“Sinto-me pressionado dos dois lados: 

por uma parte, desejaria desprender-
-me para estar com Cristo - o que seria 
imensamente melhor.” Fl 1,23
“Como está determinado que os homens 
morram uma só vez, e logo em seguida 
vem o juízo, assim Cristo se ofereceu 
uma só vez para tomar sobre si os peca-
dos da multidão, e aparecerá uma segun-
da vez, não porém em razão do pecado, 
mas para trazer a salvação àqueles que 
o esperam.” Hb 9,27-28

“Vós, ao contrário, vos aproximastes da 
montanha de Sião, da cidade do Deus 
vivo, da Jerusalém celestial, das miría-
des de anjos, da assembleia festiva dos 
primeiros inscritos no livro dos céus, e 
de Deus, juiz universal, e das almas dos 
justos que chegaram à perfeição...” Hb 
12,22-23

Mas então, se já nos encontramos com Cristo 
logo após a morte, o que acontecerá no juízo final? 
Nossos irmãos cristãos, de outras denominações 
cristãs, por não terem em sua doutrina essa refe-
rência ao tema do purgatório, às vezes, chegam a 
pensar que nós católicos inventamos esse tema e 
que nada disso consta na Bíblia. Um olhar mais 
atento à Sagrada Escritura e um bom diálogo ecu-
mênico, contudo, podem nos aproximar bastante 
e proporcionar grande crescimento comunitário. 
Pude vivenciar, particularmente, tal experiência, 
quando fui convidado por um professor e amigo 
evangélico para um  seminário cristão multicon-
fessional, a fim de ministrar uma aula sobre a 
origem e os fundamentos do purgatório.

Retomando a referência à Sagrada Escritura, 
de modo análogo, a Igreja sempre se apoiou em 
passagens como Dt 4,24; Is 66,15; Hb 12,29; Ap 
1,24;Mt 5,26; 12,31; 1Cor 3,15. Dessas referências a 
Igreja extraiu todo o seu entendimento a respeito 
da realidade de uma purificação que se realiza 
logo após a morte, uma vez que cada fiel encontra-
-se em um estágio diferente na caminhada rumo 
à santidade, sobretudo no momento de sua 
morte. Assim, baseando-se na observação desses 
distintos níveis de santidade nos fiéis (estágios 
soteriológicos variados); na prática muito comum 
e precoce, verificada entre os séculos I a IV d.C.; na 
oração de intercessão pelos defuntos e na neces-

sidade de uma purificação final, 
uma espécie de ultimação da 
santidade necessária para en-
trar no céu, a Igreja começou a 
desenvolvero seuentendimento 
a respeito do purgatório. Dessa 
forma, cumprindo o seu papel 
de guardar o depósito da fé com 
fidelidade, realizou um grande 
trabalho de aprofundamento 
ao longo dos últimos séculos, 
que resultou em tudo o que 
temos hoje sobre a doutrina 
escatológica.

Desse modo, todo o nos-
so estudo a respeito do juízo 
particular e do purgatório, que  
faremos ao longo das próximas 
semanas, está baseado no se-
guinte esquema: na observação 
atenta da realidade do evento da 
descida de Jesus à mansão dos 
mortos;nas referências bíblicas 
aos dois momentos de juízo 
(particular e final), também 
chamado esquema bifásico, 
e, nas evidências bíblicas que 
apontam a uma retribuição 

imediata após a morte, para o 
entendimento do juízo particu-
lar. Para o estudo do purgatório 
nos deteremos com bastante 
atenção na consideração da 
Suprema Santidade de Deus, no 
progresso humano no caminho 
da santidade, na solidariedade 
humana pelasalvação e na prá-
tica da oração pelos mortos.

Assim, caros irmãos, es-
pero poder deixar no coração 
de vocês, através desse breve 
momento formativo, um desejo 
renovado de aprofundar cada 
dia mais o estudo dos temas 
da nossa fé, incentivando-os, 
sobretudo, à vigilância nesse 
tempo tão favorável à nossa 
conversão.

Deus abençoe a todos.

PADRE IGOR 
ANTÔNIO CALGARO
VIGÁRIO PAROQUIAL 
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A catequese infantil é sem 
dúvida uma bela ocasião para que 
possamos utilizar outras ferra-
mentas, além da Sagrada Escritura 
e do material teórico, para tornar 
nossos encontros mais afetuo-
sos e nossa comunicação ainda 
mais eficaz. A literatura infantil 
integrada a diversos tipos de artes 
plásticas e visuais é uma dessas 
ferramentas.

Como eu sempre digo, a escuta 
ou a leitura de uma história pode 
trazer uma diversidade muito 
grande de experiências que vão 

O que está escrito no ‘O livro de Ana’?
CA
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Senhora 
Sant’Ana, mãe 
de Maria e 
avó de Jesus

fortalecendo o desenvolvimento 
interior da criança. E a opção do 
catequista pelo texto literário, seja 
no início ou no final de seus encon-
tros, ajuda a suscitar o hábito de 
ler ou fazer nascer na realidade do 
catequizando uma relação de amor 
com a leitura.

Nesse contexto, os livros fa-
vorecem o desenvolvimento da 
criança em infinitos aspectos; aju-
da a construir conhecimento, favo-
recendo o crescimento intelectual 
da criança, enriquece o vocabulário, 
estimula a oralidade, a comunica-
ção, alimenta a imaginação e abre 
portas para a criatividade, pois 
através das histórias narradas o 
catequizando é capaz de construir 
suas imagens pessoais. 

A experiência literária implica-
da no ler ou ouvir uma história é 
muito mais profunda do que uma 
simples retenção de informação. 
Dessa forma, o objetivo da apre-

sentação de um texto literário 
no encontro é ampliar a área 

de conhecimento da criança, 
criar leitores para, inde-
pendentes, inteirarem-se 

da cultura existente, 
serem capazes de 
fazer associa-
ções de ideias, 

é retirar do objeto 
livro possibilidades, 
não obrigar as crian-

ças a transformarem 
a leitura em obrigação 
e em meros produtos 
artísticos.

A literatura infantil 
é capaz de possibilitar 
aos pequenos da cate-
quese a abertura para 

um pleno florescimento 
emocional, intelectual 
e humano. Assim, o 

objetivo é aproximar a criança do 
texto literário sempre de forma 
lúdica, mas um texto de qualidade, 
e também despertar nela outras 
possibilidades de conhecimento e 
pesquisa; utilizá-la como fonte de 
alegria e informação, ampliando o 
repertório dos catequizandos com 
diferentes gêneros textuais e mu-
sicais, com obras de arte, autores, 
ilustradores, artistas.

Para ilustrar o que estou di-
zendo, trago um livro do escritor 
mineiro Bartolomeu Campos de 
Queirós, que pode ser lido e apre-
sentado em um encontro cujo 
tema seja a Sagrada Família, por 
exemplo. A obra é uma narrativa 
contemporânea que apresenta a 
releitura de uma história religiosa. 
Em “O livro de Ana”, o autor conta a 
história de como Ana, representan-
do Sant’Ana, aprendeu a ler. 

Bartolomeu Campos de Quei-
rós estreou na literatura no início 
dos anos 1970 com o livro “O peixe 
e o pássaro”. O primeiro de uma 
obra grandiosa que o firmou entre 
um dos principais autores de ficção 
infantil e juvenil brasileira. 

Queirós foi idealizador do “Mo-
vimento por um Brasil Literário”, 
recebeu condecorações, como 
Chevalier de l’OrdredesArts et 
desLettres (França), Medalha Rosa 
Branca (Cuba), Grande Medalha da 
Inconfidência Mineira e Medalha 
Santos Dumont. 

Foi premiado com o Grande 
Prêmio da Crítica em Literatura 
Infantil/Juvenil pela APCA, o Jabuti, 
o Prêmio Academia Brasileira de 
Letras, dentre outros. Entrou na 
Lista de Honra do IBBY em 2000 e, 
em 2008, recebeu o Prêmio Ibero-
-Americano de Literatura Infantil, 
da Fundação SM, no México, pelo 
conjunto da obra. 

“Jamais li ‘O livro de Ana’, mas 
se fico atento ao mundo e sua 
festa, posso adivinhar a escritura.” 
É assim que Bartolomeu Campos 
de Queirós começa “O livro de 
Ana”, editado no final de 2009 pela 
editora Global, com ilustração de 
Marconi Drummond.

Em Minas Gerais, a imagem es-
culpida de Sant’Ana, mãe de Maria, 
avó de nosso Senhor Jesus Cristo, é 
muito comum em paróquias, cape-
las e oratórios domésticos. Assim, 
uma dúvida, que sempre acompa-
nhou o escritor ao observar uma 
imagem de Sant’Ana, o impulsio-
nou a escrever essa história, que 
pode ser lida como uma possível 
resposta à pergunta: o que está 
escrito no livro em suas mãos?

De forma sensível, Bartolomeu 
constrói uma narrativa poética 
onde Ana, ao ler para sua filha Ma-
ria, lhe fala sobre o poder revelador 
das palavras e todos os segredos 
que podemos desvendar através 
da leitura.O livro é uma ode à lei-
tura, ao aprendizado. Nele o autor 
defende a importância da conjun-
ção entre leitura e mundo; trata de 
forma sensível sobre as relações 
entre a leitura e o conhecimento de 
mundo, escritura e silêncio.

De fato, só o silêncio nos 
possibilita compreender as coisas 
ao nosso redor e além, nos permite 
vivenciar todas essas relações de 
forma intensa e íntima, pois “só o 
silêncio vê”.

O projeto gráfico do livro, indi-
cado para crianças a partir dos 8 
anos, pois nessa faixa etária elas 
já têm mais repertório e poderão 
apreciar com um pouco mais de 
completude os elementos da obra, 
é uma experiência à parte. 

A diagramação e as ilustrações 
modernas e originais propõem, à 

medida que lemos, a descoberta de 
outros segredos. Ao passar as pá-
ginas temos a liberdade de juntar, 
de modo singular, palavras, escuro, 
claro, azul, amarelo. Sem dúvida, 
uma explosão de arte diante de 
nossos olhos. 

Nesse contexto, assim como 
o autor partiu da observação para 
criar o livro, uma ideia possível 
para atividade é após a leitura 
convidar as crianças para observar 
a imagem de Sant’Ana e depois 
abrir uma roda de conversa para 
que os catequizandos expressem 
suas emoções e seus sentimentos, 
a fim de que, assim como Queirós, 
possam dar um novo olhar para 
a obra. 

A abordagem tradicional das 
obras de arte deve ser descartada, 
pois a intenção não é absorver a 
criança com informações teóricas 
sobre época, contexto, artista, 
tema, mas colocá-la diretamente 
diante da imagem. Ela é o ponto 
de partida para a criação de um 
texto, uma pintura, uma música, 
uma oração etc. 

Dessa forma, o grande interes-
se de realizar uma atividade em 
que se faz uso de uma bela obra 
literária é o que ela pode propor-
cionar em termos de experiência 
às crianças. A alegria e o prazer 
que a literatura proporciona ajuda 
a torná-las mais atentas àquilo 
que é impalpável, torná-las mais 
sensíveis ao mundo à sua volta.

Paz e bem!

DINAIR FONTE
Profª, escritora, 

cantora e 
coordenadora da 

Catequese Infantil 
na Paróquia 

Nossa Senhora 
do Perpétuo 

Socorro, no Parque 
Columbia
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João de Fécamp nasceu por volta de 
990 na região de Ravenna, Itália. Fez-se 
beneditino ainda jovem. Formado no 
norte da Itália, transferiu-se cedo para 
a França, e logo se tornou abade de São 
Benigno, em Dijon. Por influência de 
seu tio, Guilherme de Volpiano, abade 
de Santa Trindade, em Fécamp, no nor-
te da França, João tornou-se abade de 
Fécamp em 1028. Transformou-a num 
dos centros da reforma cluniacense. 
Conforme o espírito desta reforma, visou 
à reorganização da vida da comunida-
de dos monges, inspirando-lhe, pelo 
exemplo de humildade e simplicidade, 
o desejo de uma vida austera conforme 
a regra de São Bento. Assim como Vol-
piano, levou adiante o ideal de estudo e 
de cultura para a vida monástica. Como 
abade de Santa Trindade, dedica-se 
plenamente à reforma de seu mosteiro 
e dos mosteiros próximos, assim como 
amplia sua influência em toda a região 
próxima a Fécamp, com aquisição de 
terras. É igualmente benemérito na 
aquisição de manuscritos e textos que 
enriquecerão sua abadia. O testemunho 
de um cronista medieval desconhecido 
sobre a juventude de João é este: “Era um 
italiano nascido na região de Ravenna, 
erudito nas Letras e instruído na arte 
da Medicina sob a ordem de seu abade 
(provavelmente do período de formação 
na Itália). Mais que todos, imitador ze-
loso de sua vida santa, de sua doutrina e 
de todas as suas virtudes. Era chamado 
Joãozinho em razão de seu pequeno 
tamanho, mas a graça da humildade, da 
sabedoria, da discrição e outras virtudes 
brilhava de tal maneira nele que os que 
o viam se perguntavam, com admiração, 
como um corpo tão pequeno transborda-
va dessa maneira os dons da graça divina” 
(Migne, “Patrologia Latina”, 162, 827D). 
João faleceu em 1078, deixando como 
legado um patrimônio espiritual ainda 
a ser explorado.

Sua obra mais importante é a “Con-
fissão Teológica”, no espírito da teologia 

monástica. Inspirada sobretudo nas 
“Confissões” de Santo Agostinho, esta 
obra pretende proclamar a fé cristã a 
partir das fontes da doutrina, isto é, a 
Escritura e os Padres, porém num tom 
contemplativo que se tornara habitual na 
vida cenobítica neste período medieval. 
Esta prática vai-se tornar uma tendência 
da espiritualidade católica do Ocidente, 
bem distinta da prática do cristianismo 
primitivo. Contudo, o grande mérito da 
“Confissão Teológica” de João de Fécamp 
é sua atitude orante, fundada na Escri-
tura e nos Padres. 

A “Confissão Teológica” inicia-se com 
esta oração: “Vem a mim luz verdadeira, 
Deus Pai onipotente. Vem a mim verda-
deira luz da luz, Verbo Filho de Deus, 
Deus onipotente. Vem a mim, verdadeira 
iluminação, Espírito Santo, amor do Pai 
e do Filho, unidade e santidade, Deus 
onipotente. Vem a mim, ó unidade trina 
e trina unidade, Pai e Filho e Espírito 
Santo, Deus único e onipotente. Chamo-
-te para a minha alma. Entra, peço. 
Ajusta-a a ti, para que a possuas sem 
mácula e sem ruga. Tu és o meu Deus, 
vivo e verdadeiro, meu piedoso senhor, 
meu grande rei. Louvo-te, bendigo-te e 
adoro-te com os lábios, com o coração e 
com todas as minhas forças. Invoco-te e 
clamo-te, com grande clamor, de todo 
o meu coração” (Jean de Fécamp, “La 
Confession Théologique”. Editado por 
Philippe de Vial. Paris: Du Cerf, 2007, 
I, c. 1, p. 97-98).

Mais adiante, João aprofunda dois 
aspectos que envolvem a doutrina cristã: 
fé pelo coração e sua proclamação pela 
boca: “Creio, pois, de todo coração que tu 
és, ó Trindade Suprema, uma única po-
tência e uma majestade indivisa, e, com a 
boca, confesso que és Pai, Filho e Espírito 
Santo” (Jean de Fécamp, “La Confession 
Théologique”, I, c. 13, p. 111-112). Sua 
obra é, ao mesmo tempo, um ato de fé e 
um ato de confissão. Um ato que brota 
do coração e estimula a boca a falar de 
Deus. Este é o método a que se prenderá 

João de Fécamp: Crê com o coração e confessa com a boca
HTTPS://CDNX.ILSUSSIDIARIO.NET/WP-CONTENT/UPLOADS/AMPIMG/2010/04/30/THUMB_W1200_CHIERICOR375_13MAR09.JPG João de Fécamp em sua “Confissão Teo-

lógica”. Em outras palavras, mais do que 
um tratado de teologia, trata-se de uma 
proclamação de fé em forma de oração. 
E esta inspiração metodológica vem de 
São Paulo.

Efetivamente, São Paulo em sua car-
ta aos Romanos10, 10, ensina-nos que 
“quem crê de coração obtém justiça, e 
quem confessa com a boca, a salvação”. 
Por coração, entendemos a vida interior 
e a boca, aquilo que se refere ao mundo 
exterior, o testemunho que brota do 
coração. São estes órgãos e os atos que 
deles provêm que exprimem a vida cristã. 
Seus efeitos são, pois, a santidade (justi-
ça) e a redenção (salvação). Confessar é 
proclamar que Jesus Cristo é o Senhor: 
“toda língua proclame que o Senhor é 
Jesus Cristo para a glória de Deus Pai”, 
continua São Paulo em Filipenses2, 
11. Esta proclamação há de brotar do 
fundo do coração, “pois o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5, 
5), por isso o Salmo 108 canta: “está firme 
o meu coração”.

Os parágrafos que se seguem des-
crevem o estado do coração do crente, 
sempre inspirado em Jesus Cristo, nos 
fatos da sua vida: “Por aquele que cura as 
nossas feridas, aquele que estava suspen-
so no madeiro e que se senta à tua direita 
intercedendo por nós, imploro a tua 
ternura e a tua bondade, veste-me com 
esta suntuosa veste, sem mancha nem 
dobra, para que eu nunca apareça nu 
aos teus olhos. Veste-me, rogo-te, com 
este vestido nupcial, que é a caridade 
santa, para que eu te ame, meu Senhor 
e meu Deus, com todo o meu coração, 
com toda a minha alma, com todas as 
minhas forças, e com todo o meu ardor, 
com abundante contrição de coração e 
derramamento de lágrimas, profundo 
respeito e grande temor, mantendo-
-te em meu coração, em meus lábios e 
diante de meus olhos, incessantemente 
e em todos os lugares.

Dá-me um coração quebrantado pelo 
arrependimento, um coração puro, um 
coração sincero, um coração zeloso, um 
coração casto, um coração sóbrio, um 
coração gentil, um coração pacífico, 
um coração profundamente sereno, um 
coração cheio de desejo por ti. Dá-me 
um coração que zela por tudo e discreto 
em tudo, um coração simples que não 
vê o mal em seus irmãos, um coração 
compassivo com os sofrimentos e as 
misérias dos outros, um coração que 
se alegra com o bem e as virtudes dos 
outros, para chorar com quem chora e 
alegrar-me com quem é feliz. Dá-me 
uma alma tão simples e tão delicada de 
modo que eu me aflija com os insultos 
feitos aos irmãos ...”(Jean de Fécamp, “La 
Confession Théologique”, II, c. 8, p. 135).

Do coração surge a confissão: “Então, 
confesso que existe um Pai,eterno sem 
nascimento; um Filho, eterno em seu 
nascimento; e um Espírito Santo,eterno 
em sua processão, sem nascimento. Eu 

confesso que o Pai está inteiramente no 
Filho e no Espírito Santo, que o Filho 
está inteiramente no Pai e no Espírito 
Santo, que o Espírito Santo é tudo no 
Pai e no Filho. Confesso que a sagrada 
e indivisível Trindade é um Deus Todo-
-Poderoso, − a partir deste ponto, João 
cita longamente uma oração de Alcuíno 
(735-804), tomada da obra “Sobre o uso 
dos Salmos” − “trino em suas pessoas, 
um em sua essência, criador das coisas 
visíveis e invisíveis. Que não tem corpo, 
nem reside num corpo, que não é uma 
mistura de várias espécies, ou à imagem 
de uma assembleia de membros, mas 
que é uma natureza única, simples e 
incorpórea, invisível e sem limites.

Nada em ti é superior ou inferior, mas 
és impecável, perfeito de qualquer ma-
neira e em todos os aspectos. És grande 
sem quantidade, bom sem qualidade, 
eterno sem temporalidade. És vida sem 
morte, força sem fraqueza, verdade sem 
mentira. És onipresente sem lugar, estás 
em todos os lugares sem posição deter-
minada. Preenches tudo sem extensão, a 
tudo chegas sem tocar. Transcendes tudo 
sem te moveres. Permaneces no interior 
de tudo sem. Crias tudo sem necessida-
de. Governas tudo sem trabalho. Dás 
origem a tudo sem ter origem alguma. 
Produzes todos os seres que mudam 
sem que tu mesmo mudes”. (Jean de 
Fécamp, “La Confession Théologique”, 
I, c. 14, p. 114).

Os atributos de Deus, Pai, Filho e Es-
pírito Santo continuam a ser elencados, 
numa espécie de hino de louvor, com o 
qual podemos terminar este artigo: “És 
infinito em grandeza, todo poderoso 
em força, sublime em bondade. És in-
comparável em sabedoria, temível nos 
desígnios, justo nas sentenças. Impene-
trável nos pensamentos, verdadeiro nas 
palavras, sagrado em todas as obras. És 
magnânimo na misericórdia, paciente 
com os pecadores, misericordioso com 
os penitentes. Sempre o mesmo, és 
eterno, imperecível, imortal e imutável. 
Aquele que os espaços não dilatam e 
que a pequenez não limita. Nenhum 
receptáculo te restringe, nenhum desejo 
te faz mudar, nenhuma necessidade te 
corrompe, o que é triste não te incomo-
da, o que é agradável não te lisonjeia. És 
aquele de quem o esquecimento nada 
tira e a memória nada devolve. És aquele 
para quem o passado já não é e o futuro 
não vem. Aquele cuja origem não tem 
começo, nem o tempo aumenta e a quem 
nenhum acidente pode dar fim, pois 
vives antes dos séculos, pelos séculos e 
por séculos eternos”. (Jean de Fécamp, 

“La Confession 
Théologique”, I, 
c. 14, p. 114-115).

CARLOS FREDERICO 
CALVET DA SILVEIRA

PROFESSOR DA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 
PETRÓPOLIS E DO 

SEMINÁRIO DE SÃO 
JOSÉ, RIO
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Nossa sociedade de opinião 
dificilmente pode viver sem clas-
sificar as pessoas em categorias e 
estereótipos.  Podemos dizer que 
estamos diante de uma sociedade 
totalmente tribalizada nos extre-
mos, em lados.  E todos devem ter 
um lado, devem estar numa torcida 
como em uma partida de futebol. E 
muitos não são mais capazes de ou-
vir e produzir um diálogo saudável.

Ser um líder em tal contexto é 
extremamente desafiador.  Sobre-
tudo quando o líder é aquele que 
carrega o peso da Igreja universal 
em toda a sua diversidade e pro-
blemas com o dever de conduzir 
o ensino da fé, dos costumes e da 
moral cristã.

Não é de hoje que as figuras dos 
Papas são tão incompreendidas em 
sua missão. O pontificado moderno 
é afetado pelas consequências da 
multiplicidade de canais de comu-
nicação e sua imediatez, especial-
mente hoje com a transversalidade 
dos meios digitais que tem dado a 
todos o poder de falar, o que, por 
outro lado, é uma vantagem para a 
missão de anunciar o Evangelho e 
torna-se um meio eficaz de nosso 
trabalho.

Porém, em um mundo relativis-
ta, desprovido de verdade, ideoló-

gico e cheio de extremos, anunciar 
a verdade aos homens é uma tarefa 
muito difícil.  A execução dessa 
missão sempre desagradará um 
lado ou todos e as pessoas sempre 
vão querer saber onde estamos 
nessa história toda. O fato é que a 
verdade é um sinal de contradição 
para todos os tipos de erros, de to-
dos os lados e de todos os grupos. A 
verdade traz esse elemento de con-
flito natural ao expor nossas falhas.

O próprio Jesus sofre deste pro-
blema de incompreensão quando 
muitos lutam pela sua figura e até 
querem classificá-Lo negativamen-
te, chamado “amigo de pecadores 
e prostitutas”, “beberrão”, “comi-
lão”.  Os saduceus buscam sua 
concordância em muitas questões 
pelas quais se opõem aos fariseus. 
Outros olham para ele como um 
messias político, etc. Jesus, sobre o 
qual criavam expectativas indevi-
das e injustas, não era uma figura 
compreendida, pois era um sinal 
de contradição, e, por assim dizer, 
também uma figura polêmica pela 
verdade que proclamava e inco-
modava a tantos. Por acaso, seria 
diferente com os seus discípulos e 
com os pastores da Igreja?

Quanto às questões sociais, a 
Igreja tem uma doutrina clara ela-

borada no Pontificado moderno, 
que cobre de forma capitular os 
principais temas e dramas da socie-
dade moderna e contemporânea.

A Igreja, por exemplo, tem uma 
doutrina clara sobre os males do co-
munismo. Ao mesmo tempo, o fato 
de esta ideologia tratar da justiça 
social como artifício de seu projeto 
de poder, não impede a Igreja de 
falar em justiça social, do combate à 
pobreza, às misérias humanas, mo-
rais, sociais e materiais que devem 
ser superadas. Mas faz parte de sua 
missão fazer essa denúncia, mesmo 
que seja inconveniente para muitos 
grupos políticos e sociais.

A Igreja não critica apenas o 
comunismo. Também critica o ca-
pitalismo selvagem e injusto, que 
só aumenta as misérias daqueles 
que já vivem nela. Ambos são dois 
tipos distintos de materialismo, nos 
quais a Igreja deve sempre desem-
penhar seu papel de mãe e mestra 
na verdade.

A Igreja tem uma missão inte-
gral com o ser humano. Por isso 
jamais abandonará quem está nas 
periferias existenciais, como tanto 
cita o Papa Francisco. São aqueles 
que precisam mais do que outros de 
porta-vozes a fim de que não sejam 
esquecidos.

Numa sociedade que classifica 
a tudo e a todos, que precisa co-
locar todos num lado, tudo o que 
se diga no debate social e político 
será sempre motivo de atribui-
ção partidária a quem defende 
qualquer ideia. Se o Papa defende 
os mais fracos, é porque ele é 
comunista. E assim vai a série de 
oposições ideológicas que se cons-
troem e que demonstram apenas a 
incapacidade de diálogo de muitos 
que o criticam em sua denúncia 
profética e a falta de percepção da 
verdade das coisas.

Que cristãos seríamos se não 
pudéssemos ser tocados pelas 
misérias dos outros? O Papa pro-
cura, sobretudo, fazer a sua parte 
de bom cristão e ensinar-nos a 
ser como o bom samaritano do 
Evangelho que vê o seu próximo 
que está em grande necessidade e 
pede socorro, e não o ignora, não 
fica indiferente, mas vai até ele e 
ajuda a salvar a sua vida.

PADRE 
AUGUSTO 
BEZERRA

MESTRANDO 
EM 

COMUNICAÇÃO 
PELA PUSC, 

EM ROMA

O Papa e as tribos ideológicas
Papa Francisco durante jantar no Vaticano com moradores de rua, refugiados e ex-detentos, em 30 de junho de  2018

VATICAN NEWS
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A Pastoral Afro-Brasileira (Pab-RJ), 
na Arquidiocese do Rio de Janeiro, or-
ganizou uma série de eventos no Mês 
da Consciência Negra, cujo dia é come-
morado no dia 20 de novembro, como 
uma forma de chamar à reflexão sobre 
as condições de injustiça e desigualdade 
que afetam esse importante segmento 
da sociedade brasileira. 

Já uma tradição, a comemoração 
sempre tem sua abertura no primeiro 
sábado de novembro, com romaria e 
missa na Basílica Nacional de Nossa Se-
nhora de Aparecida, em Aparecida (SP). 
Neste ano, a abertura da 24ª Romaria 

das Comunidades Negras aconteceu no 
dia 7 de novembro, sob a presidência 
do bispo animador da pastoral, Dom 
Zanoni Demettino Castro. Em vista da 
pandemia, a romaria aconteceu majori-
tariamente de modo on-line, porém, de 
forma vibrante, festiva e alegre. 

“Agradecemos a Deus pelos 30 anos 
da Pastoral Afro-Brasileira que em uma 
postura de diálogo conseguiu valiosas 
parcerias com diversos setores da socie-
dade. Ela conseguiu ações concretas de 
superação da cultura do ódio e da vio-
lência que considera o outro como uma 
graça de Deus para toda a Humanidade”, 

disse Dom Zanoni, na homilia, destacan-
do que “vidas negras importam”. 

Neste ano, por conta da pandemia e 
com a necessidade de distanciamento, 
os eventos organizados acontecerão, 
sobretudo, de forma virtual. Atualmen-
te, estão constituídos sete grupos da 
Pastoral Afro-Brasileira na Arquidiocese 
do Rio, todos vinculados ao Vicariato 
Episcopal da Caridade Social.

A primeira comemoração foi realiza-
da no dia 8 de novembro, na Paróquia 
Menino Jesus  de Praga, na Vila Alian-
ça, em Bangu, tendo como destaque a 
exposição dos santos e santas negros. 

“Nossa Igreja precisa dar visibilidade 
aos santos e santas negros que assumin-
do a vivência profunda do Evangelho, 
se tornaram uma referência para toda 
Igreja e para a comunidade negra”, disse 
a coordenadora paroquial, Anazir de 
Oliveira.

Outra palestra já realizada, na Paró-
quia São Sebastião, em Parada de Lucas, 
no dia 13 de novembro, foi as “Primei-
ras impressões sobre a Carta Encíclica 
“Fratelli Tutti”, sobre a fraternidade e 
amizade social.

CECÍLIA MARIA COSTA DA SILVA

Pastoral Afro-Brasileira comemora o 
Mês da Consciência Negra

Acompanhem nossas Redes Sociais para ficarem 
atualizados sobre nossos eventos.

Instagram:

https://www.instagram.com/pabarqrio/

Facebook:

https://www.facebook.com/pabarqrio

Telegram (Canal):

https://t.me/pabarqrio

PROGRAMAÇÃO:
PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRA-
GA, NA VILA ALIANÇA, EM BANGU 
Coordenação: Anazir Maria (dona 
Zica) - Contato 97531-8035 
Encontros: segundo domingo de 
cada mês 

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO, EM 
PARADA DE LUCAS 
Coordenação: Luciana Ramos - 
Contato 99895-5712 
Encontros: quartas feiras, às 19h30
Nesta paróquia, no dia 21/11, às 
19h, haverá palestra, com o tema: 
“O racismo na pandemia e as gra-
ves consequências para a popula-
ção negra”.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, EM CAMPO GRANDE 
Coordenação: Helena - Contato 
9964-7639 
Nesta paróquia haverá palestra 
no dia 18/11, às 18h, com o tema: 
“África, santos e santas negros(as) 
de ontem e de hoje.
No dia 24/11, às 18h, acontecerá a 
palestra: “A importância da representa-
tividade negra da infância à juventude 
dentro da contação de história”. 

PARÓQUIA CRISTO REI, EM VAZ 
LOBO 
Coordenação: Andréa - Contato 
98773-9496 
Nesta paróquia haverá palestra no 
dia 22/11, às 17h, com o tema: “Lei 
10.639/03 - Uma Luta Contínua 
Palestrante”.

PARÓQUIA SÃO LOURENÇO, EM 
BANGU 
Coordenação: Cecília - Contato 
98347-1403
Nesta paróquia ocorrerá palestra 
no dia 27/11, às 19h30, com o 
tema: “O negro na Bíblia”. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA, EM SANTA CRUZ
Coordenação: Eunice - Contato 
96782-5267 
Celebração no dia 28/11, às 10h.

PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA 
Coordenação: José Petit - Contato 
99701-1111
Os encontros são quinzenais 
(virtuais)  
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O Instituto Expo Religião convida 
para o ato inter-religioso pelo Dia da 
Consciência Negra, no dia 20 de no-
vembro, que tem como tema: “Vidas 
Negras Importam”. Estarão reunidos 
representantes de 20 religiões.

“Diante do momento que vivemos, 
envoltos em tantos acontecimentos 
envolvendo violências, algumas fatais, 
de vidas negras, decidimos nos unir em 
um ato inter-religioso homenageando 
a luta da raça negra e todo o caminho 
percorrido”, diz a diretora do instituto, 
Luzia Lacerda.

“Os religiosos irão se reunir no Cen-
tro Cultural Dom Orani Tempesta, em 
Irajá, em uma verdadeira comemoração 
inter-religiosa de pessoas que merecem 
todo nosso respeito, para homenagear 
a cultura trazida por um povo que foi 
escravizado, mas que preserva hoje a 
alegria, a dança e a religiosidade. E o 
quanto enriqueceu a formação da cul-
tura brasileira”, salientou Luzia Lacerda.

Para o babalorixá Márcio de Jagun, 
professor de filosofia (Proeper/Uerj), 
Cultura e Idioma Ioruba (Prolem/UFF), 
e membro do Conselho Estadual de De-
fesa e Promoção da Liberdade Religiosa 
do Estado do Rio de Janeiro, o diálogo é 

importante para a paz, e considera que 
“hoje, não há dúvidas, a Igreja Católica 
é uma grande aliada da liberdade de 
credo e uma reconhecida promotora do 
diálogo inter-religioso”, disse. 

Para o babalorixá Márcio, as prá-
ticas religiosas de matrizes africanas 
não são aconselhadas por seu uso fora 
de seus ritos, dentro desta mesma re-
alidade dos cultos, assim como os ritos 
católicos não devem ser utilizados fora 
de seus respectivos contextos e de seus 
templos.

“Os elementos de culto de origem 
afro não devem ser vistos unicamente 
como símbolos culturais, referências 
religiosas ou receitas culinárias. São 
alimentos sagrados, cujos preparos 
consistem em uma série de preceitos e 
cuidados litúrgicos”, disse. 

Segundo o babalorixá Márcio, o co-
nhecimento e o diálogo são o caminho 
para a paz: “Nos dias de hoje estamos 
edificando uma importante transfor-
mação social. Se, no passado, houve 
contenda e desrespeito às práticas 
religiosas de matrizes africanas, hoje a 
construção do diálogo inter-religioso é 
um grande e consistente avanço. Inú-
meros são as associações, iniciativas 

e grupos, institucionalizados ou por 
ação da sociedade civil, que se unem 
em prol do entendimento entre religio-
sos de variadas matrizes”, disse.

Neste aspecto, destacou o babalo-
rixá Márcio, “a iniciativa do arcebispo 
do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani 
Tempesta, que em 2020 criou um fórum 
denominado “Diálogos pela Paz”, con-
vidando líderes religiosos de diversas 
matrizes para integrá-lo. Dentre eles: 
judeus, muçulmanos, protestantes e de 
matrizes africanas”, disse.

O babalorixá Márcio ainda desta-
cou: “Vivemos tempos de estruturação 
da paz através de entendimentos, da 
convergência de propósitos visando 
uma sociedade mais inclusiva, plural e 
respeitosa. A tessitura desses objetivos 
não é feita debatendo as concepções 
diferentes, ou polemizando dogmas, 
pois essas são questões particulares 
de cada um. A união se elabora a partir 
dos pontos de convergência. Diante 
de tudo isso, considerando o percurso 
histórico de relação entre as religiões 
no Brasil, penso que o diálogo é sempre 
o melhor caminho e que a preservação 
das peculiaridades de cada culto é a 
melhor maneira de respeitá-los”.

Segundo o arcebispo do Rio, Carde-
al Orani João Tempesta, que tem como 
lema episcopal “Que todos sejam um”, 
há necessidade de esforços e abertura 
ao diálogo entre representantes de di-
ferentes credos, que é um dos segredos 
para construir uma sociedade mais 
justa, humana, fraterna: “Sem perder 
a nossa identidade, temos um diálogo 
muito bonito com os outros cristãos, 
com as outras religiões não cristãs e 
com quem não tem religião. É uma 
missão nossa, como Igreja, de passar 
aquilo que Cristo nos ensinou. Temos 
uma grande responsabilidade de nos 
relacionarmos com o próximo para 
trabalharmos melhor na sociedade”, 
disse Dom Orani.

O evento, que será no dia 20 de no-
vembro, feriado, terá inicio às 10h. O 
Centro Cultural Dom Orani Tempesta 
está situado na Praça Nossa Senhora da 
Apresentação, 352, em Irajá. O projeto 
é uma iniciativa do Instituto Expo Re-
ligião e tem o apoio da Arquidiocese do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio da 
Comissão Arquidiocesana de Ecumenis-
mo e Diálogo Inter-Religioso.

DA REDAÇÃO

Dia da Consciência Negra: “Vidas Negras Importam”
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O teólogo francês J. Masson, 
pensando na necessidade das 
muitas formas de presença do 
catolicismo nas culturas, criou 
o termo “inculturação”, em 
1962. Pouco depois, em 1973, 
esse conceito recebeu uma 
significativa iluminação da 
parte de G. L. Barney, quando 
indicou que no processo de 
inculturação os elementos da 
própria cultura não devem ser 
perdidos ou distorcidos, mas 
antes de tudo protegidos e 
interpretados sob a orientação 
do Espírito Santo1. O Papa João 
Paulo II, por sua vez, introduziu 
oficialmente o neologismo nos 
documentos oficiais da Igreja. 
Desse modo, ele constatou que 
“aculturação” ou “inculturação” 
“exprime muito bem um dos 
componentes do grande mis-
tério da Encarnação”2. 

O conceito de inculturação 
implica um diálogo entre o cris-
tianismo e a cultura, de modo 
que ambas as partes se enrique-
çam mutuamente. Inspirada no 
mistério da Encarnação de Jesus 
Cristo enquanto princípio teo-
lógico da inculturação, a Igreja 
procura realizar um movimento 
muito semelhante nas culturas, 
com a finalidade de oferecer a 
todos a vida em abundância, de-
sejada por Deus. Com o Decreto 
Ad Gentes do Concílio Vaticano 
II pode-se afirmar que “a Igreja, 
enviada por Cristo para mani-
festar e comunicar a caridade 
de Deus a todos os homens 
e povos, sabe que ainda lhe 
resta por realizar uma ingente 
tarefa missionária. Há dois bi-
lhões de pessoas – este número 
aumenta dia a dia – que ainda 
não ou muito pouco ouviram a 
mensagem evangélica. Trata-se 
de povos numerosos unidos 
por estreitos laços culturais 
e antigas tradições religiosas, 
interligados por firmes víncu-
los de relações sociais. Alguns 
deles seguem uma das grandes 
religiões, outros desconhecem 
o próprio Deus, outros enfim 
expressamente negam Sua 
existência, chegando não raro 
a combatê-la. Como Cristo, 
por sua Encarnação se ligou às 
condições sociais e culturais dos 
homens com quem conviveu, 
assim deve a Igreja inserir-se 
em todas essas sociedades, para 
que a todas possa oferecer o 
mistério da salvação e a vida tra-
zida por Deus”3. Desse modo, 
a maravilhosa Encarnação de 

Jesus Cristo é modelo para a 
Igreja, no seu compromisso de 
tornar o Evangelho presente nas 
culturas. 

A teologia da Encarnação 
estabelece um relacionamento 
entre o Evangelho e a cultura. 
A esse respeito, afirma Gian-
carlo Collet: “A Encarnação, 
um conceito teológico que 
indica tanto a humanização 
do Logos divino como todo o 
mistério de Cristo, é portanto, 
para muitos teólogos, também 
a chave central para compreen-
der a inculturação”4. Marcello 
Azevedo manifesta uma visão 
ainda mais ampla: “A incultura-
ção pressupõe a universalidade 
do plano salvífico de Deus e a 
potencial capacidade que todos 
os seres humanos possuem de 
lhe responderem, partindo da 
diversidade sócio-cultural em 
que vivem”5. Dessa forma, toda 
a história da salvação, a come-
çar pela relação de Deus com o 
povo de Israel, constitui a base 
da inculturação. 

No tocante à inculturação li-
túrgica, a Sagrada Congregação 
para o Culto Divino publicou, 
em 1994, a Instrução Varieta-
tis Legitimae, sobre a liturgia 
romana e a inculturação, para 
uma correta aplicabilidade 
da Constituição Conciliar Sa-
crosanctum Concilium sobre 
a liturgia. O documento, por 
sua vez, apropriou-se do neo-
logismo “inculturação”, consi-
derando-o mais adequado do 
que o termo “adaptação litúr-
gica”, proposto pela Sacrosanc-
tum Concilium. Desse modo, 
“adaptação” transmite a ideia 
de modificações transitórias e 
externas, ao passo que “incul-
turação” designa propriamente 
a presença do evangelho nas 
culturas e, por conseguinte, a 
introdução dos povos na vida 
da Igreja, com suas diferentes 
culturas: “A Constituição Sacro-
sanctum Concilium falou sobre 
as diferentes formas de adapta-
ção litúrgica. Posteriormente, 
o Magistério da Igreja usou o 
termo inculturação para definir 
mais precisamente a encarna-
ção do Evangelho nas culturas 
autônomas e, ao mesmo tempo 
a introdução destas culturas na 
vida da Igreja. A inculturação 
significa uma íntima transfor-
mação dos autênticos valores 
culturais pela sua integração no 
cristianismo e da implantação 
do cristianismo em diferentes 

culturas humanas. A mudança 
de vocabulário é compreensível, 
até mesmo na esfera litúrgica”6. 

 Inculturação litúrgica pode 
ser definida como o processo 
por meio do qual os elemen-
tos de uma cultura local são 
integrados nos textos, ritos, 
símbolos e normas próprias 
daquela mesma Igreja local. 
Assim, vale acentuar que essa 
integração ocorre por meio 
de um uso claro e efetivo de 
elementos próprios da cultura 
territorial7 onde está inserida 
a comunidade celebrativa, pois 
elementos importados de uma 
cultura alheia seriam inade-
quados, inexpressivos e mesmo 
inválidos fora de seu contexto. 
Portanto, a Igreja incentiva 
as riquezas de cada povo e 
nação, conforme testemunha 
a Constituição Sacrosanctum 
Concilium: “A Igreja não pre-
tende impor a uniformidade 
litúrgica. Mostra-se f lexível 
diante de tudo que não esteja 
vinculado necessariamente à fé 
e ao bem de toda a comunidade. 
Interessa-lhe manter e incen-
tivar as riquezas e os dons das 

diversas nações e povos. Tudo, 
pois, que não estiver ligado 
indissoluvelmente a erros ou 
superstições deve ser levado em 
consideração, conservado e até 
promovido, podendo mesmo, 
em certos casos, ser assimilado 
pela liturgia, desde que esteja 
em harmonia com o modo 
de ser e o verdadeiro espírito 
litúrgico”8. 

Um exemplo da integração 
de componentes culturais à li-
turgia verifica-se no surgimento 
das “famílias litúrgicas”, a partir 
do IV século. As celebrações 
se desenvolveram em torno 
às sedes metropolitanas, no 
Oriente e no Ocidente, com 
diferenciação na sua estrutura 
e na sua linguagem. Assim, 
diversas tradições litúrgicas 
nasceram em razão da própria 
missão da Igreja. As Igrejas de 
uma mesma área geográfica e 
cultural acabaram por celebrar 
o Mistério de Cristo através de 
expressões particulares, cul-
turalmente diferenciadas. A 
liturgia romana foi a que mais se 
destacou entre as mencionadas 
“famílias litúrgicas”. Ela se di-

fundiu pela Itália, pelo norte da 
África, pelo norte da Europa e, 
posteriormente, na era carolín-
gia – no século VIII – por toda a 
Europa e alcançou o mundo. Os 
seus livros litúrgicos e, por con-
seguinte, os seus textos foram 
obra de grandes Papas, como 
Leão Magno, Gelásio, Vigílio 
e Gregório Magno. A liturgia 
clássica romana, que floresceu 
em Roma entre os séculos V e 
VIII por meio do empenho des-
ses Papas, apresenta-se como o 
melhor modelo histórico para 
ilustrar a inculturação litúrgica. 

Os denominados “Sacra-
mentários” eram os livros li-
túrgicos que continham, então, 
os formulários eucológicos 
completos, reservados ao uso 
do sacerdote, seja para a cele-
bração eucarística seja para os 
demais sacramentos9. Desse 
modo, na antiga liturgia roma-
na, destacam-se os Sacramen-
tários Veronense, Gelasiano e 
Gregoriano. Seus textos e ritos 
foram desenvolvidos em con-
formidade com o pensamento, 
a linguagem e o modelo ritual 
do povo ao qual era destinado. 

Inculturação Litúrgica
FOTOS: REPRODUÇÃO CLAUDIO PASTRO
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A título de exemplificação, no 
Sacramentário Veronese en-
contram-se orações e Prefácios, 
com um tom polêmico contra 
os falsos confessores, como se 
vê no número 428. Também no 
número 530 é possível observar 
o mesmo tom contra os adver-
sários, dos quais era necessário 
precaver-se.

O processo de inculturação 
litúrgica exige regras bem defi-
nidas e necessária prudência. 
Portanto, a “Instrução sobre a 
Liturgia Romana e a Incultura-
ção”, em seu terceiro capítulo, se 
ocupa dos princípios e normas 
práticas para a inculturação 
do rito romano, assegurando: 
“Para o estudo e realização da 
inculturação do Rito Romano, 
deve-se ter presente a finali-
dade inerente à ação da incul-
turação, a unidade substancial 
do Rito Romano e a autoridade 
competente”10. Desse modo, a 
finalidade da inculturação se 
espelha naquela já indicada 
pela própria Constituição Sa-
crosanctum Concilium para a 
renovação geral da liturgia: “O 
texto e as cerimônias devem 
ordenar-se de tal modo, que de 
fato exprimam mais claramente 
as coisas santas que eles sig-
nificam e o povo cristão possa 
compreendê-las facilmente, na 
medida do possível, e também 
participar plena e ativamente 
da celebração comunitária”11. 
Nessa perspectiva, as celebra-
ções devem ser caracterizadas 
por uma nobre simplicidade, 
acessíveis aos fiéis e não care-
çam de muitas explicações12, 
levando sempre em conside-

ração a natureza da liturgia, 
com seu caráter bíblico, sua 
estrutura e sua forma própria 
de expressão13. 

A unidade do rito romano 
pertinente ao processo da in-
culturação é expressa nestes 
termos: “O processo da in-
culturação será conduzido no 
respeito da unidade substancial 
do rito romano. Esta unidade 
encontra-se atualmente expres-
sa nos livros litúrgicos típicos, 
publicados sob a autoridade 
do Sumo Pontífice e nos cor-
respondentes livros litúrgicos 
aprovados pelas Conferências 
Episcopais para os respectivos 
países e confirmados pela Santa 
Sé. O trabalho da inculturação 
não tem em vista a criação de 
novas famílias de ritos; ao ten-
tar dar resposta às necessidades 
de determinada cultura, leva a 
adaptações que continuam a 
fazer parte do rito romano”14. 
Em concomitância, a própria 
Constituição Sacrosanctum 
Concilium também foi clara 
ao expressar que o trabalho de 
inculturação deve basear-se 
na editio typica revisada dos 
livros litúrgicos do Vaticano II. 
Por isso, “mantida a unidade 
substancial do rito romano, 
admitem-se, na própria revisão 
dos livros litúrgicos, legítimas 
variações e adaptações aos di-
versos grupos, regiões e povos, 
principalmente nas missões, 
devendo-se prever essas varia-
ções na estrutura dos ritos e nas 
rubricas”15. 

Em decorrência dos argu-
mentos apresentados, o pro-
cesso de inculturação litúr-

gica – atento 
à s  p r á t i c a s 
pastorais, aos 
c o m p o n e n -
tes da própria 
cultura local 
e sem causar 
estranheza ou 
desconforto 
ao corpo cele-
brativo –, deve 
ser conduzido 
tendo presente 
a sua finalida-
de, a unidade 
com o rito ro-
mano e a auto-
ridade do bis-
po diocesano. 
A inculturação 
litúrgica não 
p o d e  p r e s -
cindir da co-
munhão com 
a Igreja uni-
versal e esta 
comunhão da 
Igreja particu-
lar com a Igreja 
universal res-

plandece por meio da mesma 
fé professada, bem como pelos 
sinais sacramentais e os cos-
tumes transmitidos universal-
mente pela Tradição apostóli-
ca16. A Igreja, portanto, possui 
seus livros litúrgicos como 
instrumentos que asseguram a 
unidade. O livro próprio para a 
celebração da Eucaristia, isto é, 
o Missal Romano, testemunha 
o modo pelo qual gerações de 
cristãos celebram e alimentam 
a fé. O Missal – cuja terceira edi-
ção típica encontra-se em pre-
paração – deve ser considerado 
não somente um instrumento 
para o culto, mas também 
um subsídio pedagógico para 
formar os que participam da 
própria celebração, de modo 
que ela alcance inclusive a vida 
cotidiana dos fiéis.
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A Província Carmelitana de Santo 
Elias celebrou, no dia 11 de novembro, 
os 36 anos de fundação da Associação 
Beneficente São Martinho. Para marcar 
a data, uma missa em ação de graças 
foi presidida pelo prior provincial e 
presidente da instituição, frei Adailson 
Quintino dos Santos, O.Carm., na Cate-
dral Metropolitana de São Sebastião do 
Rio de Janeiro. A Eucaristia contou com 
os serviços do diretor da organização, 
frei Bruno Castro Schröder, O.Carm., 
e do diácono Valdinei Martins, coor-

denador do Eixo Abordagem da São 
Martinho.

Frei Adailson Quintino ressaltou que a 
ocasião marca a celebração de décadas de 
luta diária, exalta a defesa da vida dos mais 
vulneráveis e demonstra a presença ativa 
e proativa da instituição, sendo porta-voz 
daqueles que, muitas vezes, não têm voz e 
nem espaço na sociedade. Para o religioso, 
comemorar os 36 anos da organização é, 
primeiramente, agradecer a Deus pela mis-
são que Ele confiou aos frades carmelitas, 
e também ser grato a todos os colabora-

Associação São Martinho: 36 anos em 
defesa da vida dos mais vulneráveis

FOTOS: COMUNICAÇÃO SÃO MARTINHO

dores, voluntários e 
benfeitores.

“Celebrar os 36 
anos da Associação 
Benef icente São 
Martinho significa 
e representa para 
nós, carmelitas, a 
renovação do nosso 
compromisso para 
com os irmãos e ir-
mãs que vivem em 
situação de vulne-
rabilidade social. 
Reafirma, mais do 
que nunca, o nosso 
compromisso com 
a causa da criança e 
do adolescente. Há 
mais de três décadas 
e meia, nascia aque-
la que se tornaria 
uma grande refe-
rência para a cidade 
do Rio de Janeiro e, 
por que não, para 
o Brasil, no atendi-
mento a crianças e 
jovens vulneráveis. 

Ao longo desses 36 anos, foram muitas 
as conquistas, sobretudo, na defesa das 
crianças, na cooperação e na contribui-
ção da construção de políticas públicas 
em favor desses meninos e meninas”, 
afirmou.

O prior provincial da Província Car-
melitana de Santo Elias disse, ainda, 
que os primeiros apelos e objetivos da 
associação permanecem vivos, mesmo 
após três décadas e meia de fundação. 
Frei Adailson reafirmou o papel da 
São Martinho também neste tempo de 
pandemia, que expôs as fragilidades do 
mundo e, consequentemente, da socie-
dade brasileira.

“A pandemia revelou duas faces da 
nossa sociedade, demonstrando clara-
mente aqueles que têm mais condições e 

realçando a face daqueles que têm menos 
e que são mais vulneráveis. Desde o seu 
nascimento, a São Martinho sempre este-
ve ao lado daqueles que mais precisavam 
e, ao longo da pandemia, acentuou-se 
mais ainda a nossa missão de estarmos 
juntos daqueles mais vulneráveis. Infe-
lizmente passaram-se 36 anos e os apelos 
continuam presentes. Renovamos a espe-
rança de continuar sempre lutando pelos 
que precisam da nossa colaboração, pois 
estamos vivendo momentos de grandes 
dificuldades, sobretudo, neste período 
com a pandemia do coronavírus (Co-
vid-19). Mais do que nunca precisamos 
voltar às fontes dos nossos ideais para 
juntos darmos as mãos e passarmos por 
esse momento tão difícil e delicado da 
história”, destacou frei Adailson.

O diretor da Associação Benefi-
cente São Martinho, frei Bruno Castro 
Schröder, O.Carm, também falou sobre 
a data celebrativa, pontuou os desafios 
da pandemia e invocou o padroeiro da 
organização, São Martinho de Tours, 
ao pensar sobre os planos para o futuro. 

“Ao longo de todos esses anos, nossa 
instituição testemunhou as mais di-
versas transformações do seu entorno 
com o olhar sempre voltado às crianças 
e adolescentes em vulnerabilidade. 
Comemorar mais um ano de existência 
é, acima de tudo, um duplo exercício: 
vislumbrar tudo aquilo que construímos 
e enxergar todas as outras possibilidades 
que ainda podemos realizar. O desafio 
da pandemia da Covid-19 é sem prece-
dentes. São transformações globais que 
exigem de nós um olhar cada vez mais 
atento e humano para aqueles que vêm 
até nós. Que São Martinho de Tours, 
nosso patrono intercessor, seja para nós 
exemplo e inspiração nestes tempos. 
Rogue por nós a Deus e alcance dos céus 
as virtudes da fé, esperança e caridade”, 
desejou frei Bruno.

COLABORAÇÃO: RAPHAEL FREIRE

Diácono Valdinei, frei Adailson e frei Bruno

Adolescentes participam de curso de culinária Prédio da Associação Martinho, na Lapa
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“Estende a tua mão ao pobre” 
(Eclo 7, 32): a sabedoria antiga 
dispôs estas palavras como 
um código sacro que se deve 
seguir na vida. Hoje ressoam 
com toda a densidade do seu 
significado para nos ajudar, 
também a nós, a concentrar o 
olhar no essencial e superar 
as barreiras da indiferença. A 
pobreza assume sempre rostos 
diferentes, que exigem atenção 
a cada condição particular: em 
cada uma destas, podemos 
encontrar o Senhor Jesus, que 
revelou estar presente nos seus 
irmãos mais frágeis (cf. Mt 25, 40).

1. Tomemos nas mãos o Eclesiástico, um 
dos livros do Antigo Testamento. Nele 
encontramos as palavras de um mestre 
da sabedoria que viveu cerca de 200 anos 
antes de Cristo. Andava à procura da sa-
bedoria que torna os homens melhores e 
capazes de perscrutar profundamente as 
vicissitudes da vida. E fê-lo num período 
de dura prova para o povo de Israel, um 
tempo de dor, luto e miséria por causa 

da dominação de potências estrangeiras. 
Sendo um homem de grande fé, enraiza-
do nas tradições dos pais, o seu primeiro 
pensamento foi dirigir-se a Deus para 
Lhe pedir o dom da sabedoria. E o Senhor 
não lhe deixou faltar a sua ajuda.
Desde as primeiras páginas do livro, 
Ben-Sirá (autor do livro do Eclesiástico) 
propõe os seus conselhos sobre mui-
tas situações concretas da vida, sendo 
a pobreza uma delas. Insiste que, na 
contrariedade, é preciso ter confiança 
em Deus: “Não te perturbes no tempo 
do infortúnio. Conserva-te unido a Ele e 
não te separes, para teres bom êxito no 
teu momento derradeiro. Aceita tudo o 
que te acontecer e tem paciência nas 
vicissitudes da tua humilhação, porque 
no fogo se prova o ouro, e os eleitos de 
Deus no cadinho da humilhação. Nas 
doenças e na pobreza, confia n’Ele. Con-
fia em Deus e Ele te salvará, endireita 
os teus caminhos e espera n’Ele. Vós 
que temeis o Senhor, esperai na sua 
misericórdia, e não vos afasteis, para não 
cairdes” (2, 2-7).

2. Página a página descobrimos um precioso 
compêndio de sugestões sobre o modo 
de agir à luz de uma relação íntima com 
Deus, criador e amante da criação, justo e 

providente para com todos os seus filhos. 
Mas, a constante referência a Deus não 
impede de olhar para o homem concreto; 
pelo contrário, as duas realidades estão 
intimamente conexas.
Demonstra-o claramente o texto donde 
se tirou o título desta Mensagem (cf. 
7, 29-36). São inseparáveis a oração a 
Deus e a solidariedade com os pobres 
e os enfermos. Para celebrar um culto 
agradável ao Senhor, é preciso reconhe-
cer que toda a pessoa, mesmo a mais 
indigente e desprezada, traz gravada 
em si mesma a imagem de Deus. De tal 
consciência deriva o dom da bênção di-
vina, atraída pela generosidade praticada 
para com os pobres. Por isso, o tempo 
que se deve dedicar à oração não pode 
tornar-se jamais um álibi para descuidar 
do próximo em dificuldade. É verdade o 
contrário: a bênção do Senhor desce so-
bre nós e a oração alcança o seu objetivo, 
quando são acompanhadas pelo serviço 
dos pobres.

3. Como permanece atual, também para 
nós, este ensinamento! Na realidade, 
a Palavra de Deus ultrapassa o espaço, 
o tempo, as religiões e as culturas. A 
generosidade que apoia o vulnerável, 
consola o aflito, mitiga os sofrimentos, 

devolve dignidade a quem dela está 
privado, é condição para uma vida ple-
namente humana. A opção de prestar 
atenção aos pobres, às suas muitas e 
variadas carências, não pode ser con-
dicionada pelo tempo disponível ou por 
interesses privados, nem por projetos 
pastorais ou sociais desencarnados. 
Não se pode sufocar a força da graça 
de Deus pela tendência narcisista de se 
colocar sempre a si mesmo no primeiro 
lugar.
Manter o olhar voltado para o pobre é 
difícil, mas tão necessário para imprimir 
a justa direção à nossa vida pessoal e 
social. Não se trata de gastar muitas 
palavras, mas antes de comprometer 
concretamente a vida, impelidos pela 
caridade divina. Todos os anos, com o 
Dia Mundial dos Pobres, volto a esta 
realidade fundamental para a vida da 
Igreja, porque os pobres estão e sempre 
estarão conosco (cf. Jo 12, 8) para nos 
ajudar a acolher a companhia de Cristo 
na existência do dia a dia.

4. O encontro com uma pessoa em condições 
de pobreza não cessa de nos provocar e 
questionar. Como podemos contribuir 
para eliminar ou pelo menos aliviar a 
sua marginalização e o seu sofrimento? 
Como podemos ajudá-la na sua pobre-
za espiritual? A comunidade cristã é 
chamada a coenvolver-se nesta expe-
riência de partilha, ciente de que não é 
lícito delegá-la a outros. E, para servir 
de apoio aos pobres, é fundamental viver 
pessoalmente a pobreza evangélica. Não 
podemos sentir-nos tranquilos, quando 
um membro da família humana é rele-
gado para a retaguarda, reduzindo-se 
a uma sombra. O clamor silencioso de 
tantos pobres deve encontrar o povo de 
Deus na vanguarda, sempre e em toda 
parte, para lhes dar voz, defendê-los 
e solidarizar-se com eles face a tanta 
hipocrisia e tantas promessas não cum-
pridas, e para os convidar a participar na 
vida da comunidade.
É verdade que a Igreja não tem soluções 
globais a propor, mas oferece, com a 
graça de Cristo, o seu testemunho e 
gestos de partilha. Além disso, sente-
-se obrigada a apresentar os pedidos 
de quantos não têm o necessário para 
viver. Lembrar a todos o grande valor do 
bem comum é, para o povo cristão, um 
compromisso vital, que se concretiza 
na tentativa de não esquecer nenhum 
daqueles cuja humanidade é violada nas 
suas necessidades fundamentais.

Mensagem do Papa Francisco para o 
IV Dia Mundial dos Pobres
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5. Estender a mão leva a descobrir, antes 
de tudo a quem o faz, que dentro de nós 
existe a capacidade de realizar gestos que 
dão sentido à vida. Quantas mãos esten-
didas se veem todos os dias! Infelizmen-
te, sucede sempre com maior frequência 
que a pressa faz cair num turbilhão de 
indiferença, a tal ponto que se deixa de 
reconhecer todo o bem que se realiza 
diariamente no silêncio e com grande ge-
nerosidade. Assim, só quando acontecem 
fatos que transtornam o curso da nossa 
vida é que os olhos se tornam capazes 
de vislumbrar a bondade dos santos “ao 
pé da porta”, “daqueles que vivem perto 
de nós e são um reflexo da presença de 
Deus” (Francisco, Exort. ap. Gaudete et 
exsultate, 7), mas dos quais ninguém 
fala. As más notícias abundam de tal 
modo nas páginas dos jornais, nos sites 
da internet e nos visores da televisão, 
que faz pensar que o mal reine soberano. 
Mas não é assim. Certamente não faltam 
a malvadez e a violência, a prepotência e 
a corrupção, mas a vida está tecida por 
atos de respeito e generosidade que não 
só compensam o mal, mas impelem a 
ultrapassá-lo permanecendo cheios de 
esperança.

6. Estender a mão é um sinal: um sinal que 
apela imediatamente à proximidade, à 
solidariedade, ao amor. Nestes meses 
em que o mundo inteiro foi dominado por 
um vírus que trouxe dor e morte, descon-
forto e perplexidade, pudemos ver tantas 
mãos estendidas! A mão estendida do 
médico que se preocupa com cada pa-
ciente, procurando encontrar o remédio 
certo. As mãos estendidas da enfermeira 
e do enfermeiro que permanecem, muito 
para além dos seus horários de trabalho, 
a cuidar dos doentes. A mão estendida 
de quem trabalha na administração e 
providencia os meios para salvar o maior 
número possível de vidas. A mão esten-
dida do farmacêutico exposto a inúmeros 
pedidos num arriscado contato com as 
pessoas. A mão estendida do sacerdote 
que, com o coração partido, continua a 
abençoar. A mão estendida do voluntário 
que socorre quem mora na rua e a quan-
tos, embora possuindo um teto, não têm 
nada para comer. A mão estendida de 
homens e mulheres que trabalham para 
prestar serviços essenciais e segurança. 
E poderíamos enumerar ainda outras 
mãos estendidas, até compor uma ladai-
nha de obras de bem. Todas estas mãos 
desafiaram o contágio e o medo, a fim de 
dar apoio e consolação.

7. Esta pandemia chegou de improviso e 
apanhou-nos impreparados, deixando 
uma grande sensação de desorientamen-
to e impotência. Mas, a mão estendida ao 
pobre não chegou de improviso. Antes, 
dá testemunho de como nos prepara-
mos para reconhecer o pobre a fim de 
o apoiar no tempo da necessidade. Não 
nos improvisamos instrumentos de mi-
sericórdia. Requer-se um treino diário, 
que parte da consciência de quanto nós 
próprios, em primeiro lugar, precisamos 
de uma mão estendida em nosso favor.
Este período que estamos a viver colocou 

em crise muitas certezas. Sentimo-nos 
mais pobres e mais vulneráveis, porque 
experimentamos a sensação da limitação 
e a restrição da liberdade. A perda do em-
prego, dos afetos mais queridos, como a 
falta das relações interpessoais habituais, 
abriu subitamente horizontes que já não 
estávamos acostumados a observar. As 
nossas riquezas espirituais e materiais 
foram postas em questão, e descobrimo-
-nos amedrontados. Fechados no silêncio 
das nossas casas, descobrimos como é 
importante a simplicidade e manter os 
olhos fixos no essencial. Amadureceu em 
nós a exigência de uma nova fraternidade, 
capaz de ajuda recíproca e estima mútua. 
Este é um tempo favorável para “voltar 
a sentir que precisamos uns dos outros, 
que temos uma responsabilidade para 
com os outros e o mundo (...). Vivemos 
já muito tempo na degradação moral, 
baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à 
honestidade (...). Uma tal destruição de 
todo o fundamento da vida social acaba 
por colocar-nos uns contra os outros na 
defesa dos próprios interesses, provoca 
o despertar de novas formas de violência 
e crueldade, e impede o desenvolvimento 
de uma verdadeira cultura do cuidado 
com o meio ambiente” (Francisco, Carta 
enc. Laudato si’, 229). Enfim, as graves 
crises econômicas, financeiras e políticas 
não cessarão enquanto permitirmos que 
permaneça em letargo a responsabilida-
de que cada um deve sentir para com o 
próximo e toda a pessoa.

8. “Estende a mão ao pobre” é, pois, um 
convite à responsabilidade, sob forma de 
empenho direto, de quem se sente parte 
do mesmo destino. É um encorajamento 
a assumir os pesos dos mais vulneráveis, 
como recorda São Paulo: “Pelo amor, 
fazei-vos servos uns dos outros. É que 
toda a Lei se cumpre plenamente nesta 
única palavra: ama o teu próximo como a 
ti mesmo. (...) Carregai as cargas uns dos 
outros” (Gal 5, 13-14; 6, 2). O Apóstolo en-
sina que a liberdade que nos foi dada com 
a morte e ressurreição de Jesus Cristo 
é, para cada um de nós, uma responsa-
bilidade para colocar-se ao serviço dos 
outros, sobretudo dos mais frágeis. Não 
se trata de uma exortação facultativa, 
mas de uma condição da autenticidade 
da fé que professamos.
E aqui volta o livro de Ben-Sirá em 
nossa ajuda: sugere ações concretas 
para apoiar os mais vulneráveis e usa 
também algumas imagens sugestivas. 
Primeiro, toma em consideração a de-
bilidade de quantos estão tristes: “Não 
fujas dos que choram” (7, 34). O período 
da pandemia constrangeu-nos a um iso-
lamento forçado, impedindo-nos até de 
poder consolar e estar junto de amigos e 
conhecidos atribulados com a perda dos 
seus entes queridos. E, depois, afirma o 
autor sagrado: “Não sejas preguiçoso em 
visitar um doente” (7, 35). Experimenta-
mos a impossibilidade de estar junto de 
quem sofre e, ao mesmo tempo, toma-
mos consciência da fragilidade da nossa 
existência. Enfim, a Palavra de Deus 
nunca nos deixa tranquilos e continua a 
estimular-nos para o bem.

9. “Estende a mão ao pobre” faz ressaltar, 
por contraste, a atitude de quantos 
conservam as mãos nos bolsos e não se 
deixam comover pela pobreza, da qual 
frequentemente são cúmplices também 
eles. A indiferença e o cinismo são o seu 
alimento diário. Que diferença relativa-
mente às mãos generosas que acima 
descrevemos! Com efeito, existem mãos 
estendidas para premer rapidamente o 
teclado de um computador e deslocar 
somas de dinheiro de uma parte do mun-
do para outra, decretando a riqueza de 
restritas oligarquias e a miséria de mul-
tidões ou a falência de nações inteiras. 
Há mãos estendidas a acumular dinheiro 
com a venda de armas que outras mãos, 
incluindo mãos de crianças, utilizarão 
para semear morte e pobreza. Existem 
mãos estendidas que, na sombra, trocam 
doses de morte para se enriquecer e 
viver no luxo e num efêmero desregra-
mento. Existem mãos estendidas que às 
escondidas trocam favores ilegais para 
um lucro fácil e corrupto. E há também 
mãos estendidas que, numa hipócrita 
respeitabilidade, estabelecem leis que 
eles mesmos não observam.
Neste cenário, “os excluídos continuam a 
esperar. Para se poder apoiar um estilo 
de vida que exclui os outros ou mesmo 
entusiasmar-se com este ideal egoísta, 
desenvolveu-se uma globalização da 
indiferença. Quase sem nos dar conta, 
tornamo-nos incapazes de nos compa-
decer ao ouvir os clamores alheios, já não 
choramos à vista do drama dos outros, 
nem nos interessamos por cuidar deles, 
como se tudo fosse uma responsabili-
dade de outrem, que não nos incumbe” 
(Francisco, Exort. ap Evangelii gaudium, 
54). Não poderemos ser felizes enquanto 
estas mãos que semeiam morte não 
forem transformadas em instrumentos 
de justiça e paz para o mundo inteiro.

10. “Em todas as tuas obras, lembra-te do 
teu fim” (Sir 7, 36): tal é a frase com que 
Ben-Sirá conclui a sua reflexão. O texto 
presta-se a uma dupla interpretação. 
A primeira destaca que precisamos ter 

sempre presente o fim da nossa exis-
tência. A lembrança do nosso destino 
comum pode ajudar a conduzir uma vida 
sob o signo da atenção a quem é mais 
pobre e não teve as mesmas possibili-
dades que nós. Mas existe também uma 
segunda interpretação, que evidencia 
principalmente a finalidade, o objetivo 
para o qual tende cada um. É a finalidade 
da nossa vida que exige um projeto a 
realizar e um caminho a percorrer sem 
se cansar. Pois bem! O objetivo de cada 
ação nossa só pode ser o amor: tal é o 
objetivo para onde caminhamos, e nada 
deve distrair-nos dele. Este amor é par-
tilha, dedicação e serviço, mas começa 
pela descoberta de que primeiro fomos 
nós amados e despertados para o amor. 
Esta finalidade aparece no momento em 
que a criança se cruza com o sorriso da 
mãe, sentindo-se amada pelo próprio 
fato de existir. De igual modo um sorriso 
que partilhamos com o pobre é fonte de 
amor e permite viver na alegria. Possa 
então a mão estendida enriquecer-se 
sempre com o sorriso de quem não faz 
pesar a sua presença nem a ajuda que 
presta, mas alegra-se apenas em viver 
o estilo dos discípulos de Cristo.
Neste caminho de encontro diário com os 
pobres, acompanha-nos a Mãe de Deus 
que é, mais do que qualquer outra, a Mãe 
dos pobres. A Virgem Maria conhece de 
perto as dificuldades e os sofrimentos 
de quantos estão marginalizados, porque 
Ela mesma Se viu a dar à luz o Filho de 
Deus num estábulo. Devido à ameaça de 
Herodes, fugiu, juntamente com José, seu 
esposo, e o Menino Jesus, para outro país 
e, durante alguns anos, a Sagrada Família 
conheceu a condição de refugiados. Possa 
a oração à Mãe dos pobres acomunar 
estes seus filhos prediletos e quantos os 
servem em nome de Cristo. E a oração 
transforme a mão estendida num abraço 
de partilha e reconhecida fraternidade.

Roma, em São João de Latrão, na Memória litúr-
gica de Santo Antônio, 13 de junho de 2020.

FRANCISCO

CARLOS MOIOLI
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Livros do Novo Testamento (37)
Neste artigo a ‘Questão Si-

nótica’ se desenvolve como um 
parâmetro de leitura e com-
preensão dos três primeiros 
evangelhos canônicos.

O QUE SÃO OS EVANGELHOS 
SINÓTICOS?

Por seguirem o mesmo es-
quema fundamental de Marcos, 
denomina-se Marcos, Mateus e 
Lucas como ‘Evangelhos Sinó-
ticos’, porque ao dispô-los em 
colunas paralelas, fazendo deles 
assim, uma leitura de conjunto, 
deparamos com semelhanças 
fundamentais e com diferenças 
de pormenores.

Os evangelhos de Mateus, 
Marcos e Lucas são conhecidos 
como ‘Evangelhos Sinóticos’, 
devido a conterem uma grande 
quantidade de histórias em 
comum, na mesma sequência 
e, algumas vezes, utilizando 
exatamente a mesma estrutura 
e até as mesmas palavras.

O nome ‘sinótico’ vem do 
grego συν, syn (‘junto’) e οψις, 
opsis (‘ver’). Os assuntos neles 
abordados correspondiam qua-
se inteiramente, ou seja, são 
classificados assim por apre-
sentarem uma mesma visão ou 
mesmo ponto de vista sobre os 
acontecimentos.

Diferente dos ‘Evangelhos 
Sinópticos’ é o Evangelho se-
gundo São João, escrito entre 
os anos 70-90d.C.

Este Evangelho não segue o 
esquema histórico-geográfico 
de Mt, Mc e Lc (que tem origem 
em Mc) e é mais abundante em 
discursos de Jesus, com base 
nos fatos da sua vida. 

Aparece, por isso, como o 
Evangelho teológico por ex-
celência. O ambiente onde 
nasceu o Evangelho segundo 
São João e a sua relação com 
os Sinópticos continua a ser 
objeto de estudo por parte dos 
especialistas na matéria. Isto é, 

a chamada “Tradição Joanina”. 
A Igreja Apostólica (de S. João) 
que funda e edita este último 
Evangelho1.

QUATRO EVANGELHOS? 
A Palavra de Deus, que é 
virtude de Deus para a sal-
vação de todos os crentes 
(Rom. 1,16), apresenta-se e 
manifesta o seu poder de 
um modo eminente nos 
escritos do Novo Testa-
mento. Com efeito, quan-
do chegou a plenitude dos 
tempos (Gl. 4,4), o Verbo 
fez-se carne e habitou 
entre nós cheio de graça e 
verdade (Jo. 1,14). Cristo es-
tabeleceu o reino de Deus 
na terra, manifestou com 
obras e palavras o Pai e a 
Si mesmo, e levou a cabo a 
Sua obra com a Sua morte, 
ressurreição, e gloriosa 
ascensão, e com o envio do 
Espírito Santo. Sendo le-
vantado da terra, atrai to-
dos a si (Jo 12,32 gr.), Ele que 
é o único que tem palavras 
de vida eterna (Jo. 6,68). 
Este mistério, porém, não 
foi descoberto a outras 
gerações como foi agora 
revelado aos seus santos 
Apóstolos e aos profetas 
no Espírito Santo (Ef. 3, 46 
gr.) para que pregassem 
o Evangelho, despertas-
sem a fé em Jesus Cristo e 
Senhor e congregassem a 
Igreja. Os escritos do Novo 
Testamento são um teste-
munho perene e divino de 
todas estas coisas (DV 17).

A Igreja aceitou apenas os 
Quatro Evangelhos escritos 
entre os anos 60 e 100. Quais 
foram as razões de escolher 
apenas quatro?

Naturalmente, os cristãos 
vindos do judaísmo preferiam 
o Evangelho de Mateus, escrito, 

BLOG.CANCAONOVA.COM/

Os quatro evangelistas e seus símbolos

sobretudo, para lhes falar da 
relação de Cristo com a Lei de 
Moisés (Mt 5,17-7,29). 

Talvez tenham utilizado este 
Evangelho em discussões com os 
outros cristãos vindos da civiliza-
ção helenista, que sustentavam 
não ser necessária a observância 
da Lei de Moisés (AT).

Marcião2, herege doIIoséc, 
é também um caso especial a 
este respeito: usava o Evange-
lho de Lucas por lhe parecer o 
Evangelho que fala do amor de 
Deus, presente entre os homens 
em Jesus Cristo; mesmo assim, 
elimina algumas partes onde 
esse amor não lhe parece evi-
dente ou onde se fala do Antigo 
Testamento, que ele rejeitou 
em bloco.

Também o chamado ‘mo-
vimento gnóstico”3 utilizou e 
manipulou os evangelhos e, 
particularmente, Valentino 
(herege gnóstico), o Evangelho 
de João (Jo 14,2-3; 17,16).

Tassiano4 pretendia um 
compromisso entre as duas 
tendências (o uso de um úni-
co Evangelho e os quatro), 
harmonizando-os num só (o 
Diatessarão). 

Esta harmonização foi lar-
gamente seguida nas igrejas 

siríacas do Oriente, mas prati-
camente rejeitada nas igrejas 
ocidentais de língua grega e 
latina. De fato, fazendo dos 
Quatro Evangelhos apenas 
um só, destruíam-se as quatro 
teologias sobre Jesus, ficando 
apenas uma “História de Jesus”. 
E sabemos que os Evangelhos 
são muito mais do que a ‘Histó-
ria de Jesus’, sendo ‘biograficos’.

PADRE PEDRO PAULO 
A. SANTOS

DOUTOR EM 
TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.
com

1 Leia meu artigo 
sobre os significados da expressão 

“Tradição Joanina” em SANTOS, P. 
P. A.A Tradição Joanina: História e 
Teologia. COLETÂNEA (RIO DE 

JANEIRO), v. 16, p. 39-62, 2017: O 
objetivo deste artigo é apresentar um 

balanço da situação da pesquisa sobre 
as fontes literárias joaninas como 

elemento configurador da ‘tradição 
joanina’, a partir da obra clássica de 

D. M. Smith, “JohannineChristianity” 
(1987), e assim examinar o contexto 

da ‘tradição’ desta literatura que 
justifique a hipótese da existência de 
uma forma comunitário-eclesial em 

torno aos escritos joaninos. Observando 
os diversos textos que compõem o 

Cânon do NT, é possível argumentar 
que por sua particular configuração 

vocabular, estilística e especialmente 
pela sua singularidade teológica existiria 

uma verdadeira “tradição Joanina”? 
A hipótese de uma escola joanina, por 

isso, não tem somente uma mera função 
heurística, mas indica uma tendência 
da pesquisa joanina. Ela seria, muito 

mais, a base para o esclareci- mento da 
complexa forma literária do Evangelho, 

como também a compreensão de sua 
orientação teológica. Em síntese, a 

questão do ambiente de formação do 
Joanismo não deveria ignorar a forte 

possibilidade de encontrarmos em 
diversos grupos as tendências culturais 
e religiosas acima citadas, o seu húmus 
adequado. Disponível em: http://www.

revistacoletanea.com.br/index.php/
coletanea/article/view/109

2‘O Marcionismo, ou heresia marcionita, 
foi uma seita que surgiu no século 
II, com Marcião de Sinope, e tinha 

por característica principal a rejeição 
ao Antigo Testamento’. https://

brasilescola.uol.com.br/historiag/
marcionismo.htm#:~:text=O%20

Marcionismo%2C%20ou%20
heresia%20marcionita,a%20

rejei%C3%A7%C3%A3o%20ao%20
Velho%20Testamento.

3 ‘O gnosticismo (do grego 
Γνωστικισμóς; transl.:gnostikismós; de 

Γνωσις, gnosis: ‘gnose’, e gnostikos: 
‘conhecedor, sábio’), é um conjunto de 

correntes filosófico-religiosas sincréticas 
oriundas da região do mediterrâneo 

durante os séculos I e II d.C., alicerçado 
em interpretações de relatos bíblicos e 

apócrifos pelo viés filosófico médio-
platônico e de cultos de mistérios 

greco-romanos e orientais. Mesclara-se 
ao cristianismo primitivo dos primeiros 

séculos desta era, e fora condenado como 
heresia após um período de prestígio 
entre os intelectuais cristãos’ https://

pt.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
4 Taciano, o Assírio (fl. c. 120–172) foi 
um escritor do cristianismo primitivo, 

um gnóstico e um teólogo do século II.O 
trabalho mais influente de Taciano foi 
o Diatessarão, uma paráfrase bíblica, 

ou “harmonia”, dos quatro evangelhos, 
que se tornou o texto padrão nas igrejas 

siríacas até o século V, quando ele 
perdeu o lugar para os evangelhos da 

Peshitta. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Taciano.
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O Domingo é o Dia do 
Senhor. Esta afirmação, 
aparentemente tão óbvia, 
precisa ser de novo procla-
mada aos ouvidos dos fiéis 
do nosso tempo. Se, na 
Igreja dos Mártires, a cons-
ciência da centralidade do 
Domingo como celebração 
da Páscoa Semanal estava 
acesa na mente de todos, 
hoje já não podemos dizer 
o mesmo. Mesmo no mes-
mo das fortes transforma-
ções que nossa sociedade 
sofre, não podemos nos 
esquecer que o Domingo 
não é um dia qualquer, não 
é apenas mais um dos dias 
da semana e nem somente 
um dia de descanso e lazer, 
mas é o dia do “Dominus”, 
do Cristo e, por isso, é 
também o dia da Igreja, de 
nos reunirmos para louvar 
o Senhor de nossas vidas e sermos por Ele 
alimentados na dupla mesa da Palavra e 
da Eucaristia.

A segunda leitura fala-nos da vin-
da do “Dia do Senhor”. São Paulo fala 
que esse dia virá “como um ladrão”, ou 
seja, sem prévio aviso. Cada domingo é 
como que uma antecipação desse “Dia” 
que virá. Experimentamos o Cristo vivo 
que vem ao nosso encontro da liturgia, 
e que virá no fim dos tempos instaurar 
definitivamente o seu Reino no meio de 
nós. Para que este “dia definitivo”, do qual 
cada Domingo é sacramento e profecia, 
não nos surpreenda desprevenidos, São 
Paulo nos adverte para que estejamos 
“vigilantes” e “sóbrios”. A melhor tradu-
ção seria “vigiemos” e “sejamos sóbrios”, 
porque São Paulo se utiliza aqui de dois 
verbos, o verbo gregoreo e o verbo nepso. 
Gregoreo significa “estar acordado”, em 
“estado de vigília”. Nepso significa “ser 
sóbrio, abster-se de vinho, ser sábio, 
prudente”. Porque “não somos da noite”, 
não podemos “dormir” como os outros, 
ou seja, não podemos viver a nossa vida 
de qualquer maneira. “Somos do dia” 
e, por isso, devemos “estar acordados” 
e “sóbrios”, aguardando a vinda do Se-
nhor e vivendo cada dia como se fosse 
o último, como se fosse já o dia de ir ao 
encontro do Senhor.

Devemos estar conscientes de que o 

Senhor voltará! Quando fazemos essa 
afirmação devemos pensar em dois 
momentos. O primeiro deles é o dia do 
nosso juízo particular. Naquele dia, no 
dia da nossa morte, nós acolheremos 
pessoalmente “a vinda do Senhor”. To-
davia, existirá também o juízo universal, 
quando Cristo voltará e julgará a huma-
nidade, estabelecendo definitivamente 
o seu Reino no meio de nós. 

É com o olhar voltado para esse 
duplo momento da “vinda do Senhor” 
que nós acolhemos o evangelho deste 
domingo. Trata-se aqui de uma parábola 
cujos personagens são: um homem, rico 
senhor que confia aos seus funcionários 
os seus bens; e três empregados, sendo 
que apenas dois, ao receber o dinheiro 
do seu patrão, o multiplicam, o terceiro, 
amedrontado, enterra o dinheiro, para 
devolvê-lo “intacto”, mas também “não 
multiplicado”, depois.

O texto fala de uma volta desse se-
nhor. Nessa volta, o senhor chama seus 
empregados, a fim de acertar as contas 
com cada um deles. Os que multiplica-
ram os talentos recebidos são premiados 
e a eles é dita uma frase estereotipada 
que se repete nos vv. 21 e 23: “Vem par-
ticipar da minha alegria!” Ao empregado 
que não multiplicou o dinheiro do seu 
patrão, este último diz, ao contrário, 
uma frase de condenação: “Servo mau 
e preguiçoso!” A ordem final do patrão 

completa a condenação: “Quanto a este 
servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. 
Ai haverá choro e ranger de dentes!”

O Evangelho é uma imagem do final 
dos tempos. O senhor da parábola, que 
viaja para o estrangeiro e volta depois 
de muito tempo, é uma imagem do 
Cristo que, tendo Ressuscitado, subiu 
para junto do Pai e de lá enviou sobre a 
Igreja o seu Espírito, doador de todos os 
dons. O acerto de contas é o dia do juízo, 
onde Cristo vai premiar e introduzir na 
sua “alegria”, ou seja, no “seu Reino”, os 
que multiplicaram os talentos, os que 
colocaram os dons recebidos do Espí-
rito Santo a serviço do crescimento do 
Reino. Os que enterraram seus dons, ao 
contrário, e não multiplicaram o tesouro 
recebido do Cristo, serão lançados fora, 
serão condenados.1

A primeira leitura e o Evangelho sem-
pre estão conectados na liturgia domini-
cal do Tempo Comum. A primeira leitura 
de hoje nos apresenta um exemplo con-
creto de quem procura “multiplicar os 
seus talentos” à espera do Reino que há 
de vir. Trata-se de um texto do final do 
livro dos Provérbios, o elogio da mulher 
“forte”. Essa mulher “forte”, que vale mais 
que as “jóias”, é um exemplo prático 
de alguém que vive na perspectiva de 
“multiplicar seus talentos”, ou seja, de 
comportar-se com sabedoria, vivendo as 
virtudes próprias do seu estado de vida, 

no caso da leitura acima, 
no matrimônio. O encanto 
dessa mulher não está na 
sua beleza, porque esta é 
passageira, mas sim no seu 
“temor ao Senhor”.

Todos nós somos ins-
tados por Deus a multi-
plicar os talentos que Ele 
mesmo nos confiou. Como 
diz o salmista, seremos 
“felizes”, aqui e na outra 
vida, se “temermos o Se-
nhor” e “trilharmos seus 
caminhos”. Multiplicar os 
dons recebidos do alto, 
colocando-os a serviço do 
Reino, é uma forma con-
creta de viver o “temor do 
Senhor” e de “trilhar por 
seus caminhos”. 

Chegando ao final do 
ano litúrgico, a liturgia nos 
traz esses textos da Escri-
tura que nos recordam que 

a vinda do Senhor será, também, um dia 
de juízo. Deveremos dar contas a Deus 
do que fizemos com a vida e com os dons 
que Ele nos deu. Isso não deve gerar 
“medo” em nós, mas, sim, sentimento 
de “responsabilidade”. Recebemos de 
Deus um grande dom, o dom da nossa 
vida. E nossa vida veio ornada com ou-
tros tantos dons com os quais Deus quis 
nos agraciar. Ninguém pode dizer que 
não recebeu de Deus dons que ornam a 
sua existência! Quem não os encontrou 
ainda em si, é porque talvez não se tem 
olhado com justiça. Devemos enxergar 
com sinceridade em nós esses dons 
com os quais quis Deus nos agraciar e 
devemos colocá-los a serviço do Reino, 
com espírito de ação de graças. De graça 
recebemos esses dons e de graça os co-
locamos a serviço de Deus e dos irmãos 
(cf. Mt 10,8). Nossa recompensa virá só 
quando Nosso Senhor, a quem espera-
mos, vier na sua glória. O prêmio será 
sua boa palavra, seu doce convite: “Vem 
participar da minha alegria!”.

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. BARBAGLIO, Giuseppe et allii. Os Evangelhos I. 
pp. 367-369.

SEGUNDA-FEIRA 
Dia 9 de novembro
1ª Leitura - Ap 1,1-4; 2,1-5
Salmo - 1, 1-2. 3. 4.6
Evangelho - Lc 18,35-43

TERÇA-FEIRA 
Dia 10 de novembro
1ª Leitura - Ap 3,1-6.14-22
Salmo - 14 (15)
Evangelho - Lc 19,1-10

QUARTA-FEIRA 
Dia 11 de novembro
1ª Leitura - Ap 4,1-11
Salmo - 150
Evangelho - Lc 19,11-28

QUINTA-FEIRA 
Dia 12 de novembro 
1ª Leitura - Ap 5,1-10
Salmo - 149
Evangelho - Lc 19,41-44

SEXTA-FEIRA 
Dia 13 de novembro 
1ª Leitura - Ap 10,8-11
Salmo - 118 (119)
Evangelho - Lc 19,45-48

SÁBADO 
Dia 14 de novembro 
1ª Leitura - Zc 2,14-17
Salmo - Lc 1,46-47. 48-49. 50-
51. 52-53. 54-55
Evangelho - Mt 12,46-50

33º Domingo Do Tempo Comum
15 De novembroDe 2020
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1ª Leitura - Pr 31,10-13.19-20.30-31 
Salmo - 127

2ª Leitura - 1Ts 5,1-6 
Evangelho - Mt 25,14-30

Vem participar da minha alegria!Vem participar da minha alegria!
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AMIGOS

15 DE NOVEMBRO
Santo Alberto Magno
• Ana Lucia F. Duarte de Sousa
• Armando da Silva Barros
• Aurea da Silva Santos
• Carlos José dos Santos
• Celsa Dominguez Gonzalez 
• Dolores Assis de Lemos 
• Ediclei Joana Brandino
• Edmilson Costa da Silva
• Edna Sueli Pereira da Silva
• Eliana Coelho
• Fluvia de Matos Azevedo
• Francisca Carvalho da Silva
• Grecia Luz Ferreira
• Helenice Costa de Freitas
• Jacqueline Alves de Oliveira
• Janete de Melo Tavares
• João da Silva Brum Filho
• José Antonio Xavier da Silva
• José Luiz da Silva
• José Sebastião do Nascimento
• Juracy Ferreira Teixeira
• Katia Maria Lessa da Silva
• Letice dos Santos Rocha
• Luciana Vieira Costa
• Magna Aparecida da Silva
• Manoel Carvalho da Motta
• Manoel João Melo Gomes
• Maria B. de Oliveira Souza
• Maria da Glória C. Andrade
• Maria das G. Souza Procópio
• Maria de Fátima Rosa
• Maria Elice Oliveira dos Santos
• Maria Ignez da Vitoria Neves
• Maria José Moura de Andrade
• Maria José Ribeiro A. Araujo
• Maria Lucia Victor
• Maria Silva dos Santos
• Martha Maria Durand Araujo
• Paulo Cesar Evangelista
• Regina Célia Duarte Couto
• Rosa de Fátima da Silva
• Sidnei da Cruz
• Sônia Maria de Sousa Moreira
• Sônia Maria dos Santos
• Sônia Maria Torres e Silva
• Suely Cristina do Nascimento
• Teresa Soares Araujo Cardoso
• Tereza Parente Leocadio
• Therezinha Aguiar Bonfim
• Vanda Gomes Pereira Costa
• Vera Lúcia Dutra de Brito

16 DE NOVEMBRO
Santa Margarida da Escócia
• Ana Maria Rosa de Jesus
• Carlos Rodrigues Tavares
• Dircelia Mendes
• Eliane Maria Rodrigues Laura
• Elias Teixeira de Moraes
• Elzanira da Silva
• Francimara V. Sousa Tiburcio
• Giselia da Silva Braga
• Gladiegida dos A. N. Medeiros
• Heitor Miranda Cunha 
• Jair José Teixeira
• Jilce de Medeiros Keller
• João Raimundo da Silva
• Josefa da Silva Dantas
• Julieta Pereira Lobo

• Katia Maria Lima Nobre
• Lelia Maria Alves Duarte
• Liziê de Souza Bonin
• Lucenir de Oliveira da Silva
• Lucia Fátima de Souza
• Lucilla de C. Miquez Figueredo
• Lucineia dos Santos Nascimento
• Marcia Monteiro Mathias
• Marco Aurelio José Lobão Fe-

ques
• Maria Aparecida da Silva
• Maria Aparecida Figueiredo
• Maria da Conceição Silva Batista
• Maria da Glória Francisca dos 

Santos
• Maria das Mercêdes de Carvalho 

Cardoso 
• Maria de Lourdes Cândida da 

Silva
• Maria do Amparo de Araujo
• Maria do Carmo Araujo Demarco
• Maria Helena Marques Hen-

riques
• Maria Inácia Marinho Marques 

Lopes
• Maria Lucia Martins da Silveira
• Maria Luiza da Silva Santos
• Maria Regina da Silva Ferreira
• Maria Sônia Scovino Gonçalves
• Maria Zizelda Nunes Lima
• Marilene Alves da Silva
• Mario Pires Salvador
• Mirian Duque Estrada
• Paulo Bittencourt Oliveira
• Rafaelle Silva de Jesus Ferreira
• Raimundo Luiz Cunha Men-

donça
• Renilda Caldas Gomes
• Tania dos Santos
• Tania Lúcia Gomes Tacques
• Teresa Afonso Branco
• Terezinha de Jesus Palmeira 

Ferreira
• Therezinha Alves Pires 
• Vera Lucia Pimentel Simas  
• Zuleika Ribeiro Issa

17 DE NOVEMBRO
 Santa Isabel da Hungria
• Agostinho Soares da Silva
• Aldemira da Silva Telles
• Angela Maria Romão Ribeiro
• Anselmo Rodrigues Carneiro
• Antonio Luiz da Silva
• Arthunice Santos
• Camila Rodrigues de Oliveira
• Claudinea Muller Werly
• Denise da Guia e Silva Botelho
• Elisabeth Rosa Sampaio
• Ellen Ramos de Araujo
• Elzira Marins dos Santos
• Eunice Gomes Marins
• Fabio Campelo de Carvalhaes 

Pinheiro
• Genito Pinheiro da Silva
• Hilda Santana de Menezes
• Ines da Conceição Gouveia da 

Rocha
• Izabel Souza Perez
• Jacira de Oliveira Gomes
• Jarliane de Souza Lima
• Jorgelino dos Santos Solidade 
• José Diniz Mesquita Abrunhosa
• José Luiz Guarino
• Julieta Santos Paredes
• Luciana de Souza Silva

• Mara MacCord
• Marcos José Ribeiro Rocha
• Marcos Paulo T. Almeida
• Margarida M. A. M. Cupello
• Maria Aparecida Pinto de Souza
• Maria Creuza da Silva Dias
• Maria da Glória da Silva Couto
• Maria do Perpetuo S. O. Rodrigues
• Maria Goreti B. C. Gonçalves
• Maria José da Silva Amaral
• Maria Luzia do Nascimento
• Maria Teresa Gomes Pereira
• Odalea de Souza N. Santos
• Olga Alves Trindade
• Oreny Martins Francisco
• Renata Ferreira da Silva
• Rosa Maria Silva de Souza
• Sandra da Costa Ramos
• Sandra Helena M. C. Batista
• Teresa Cristina K. Almeida

18 DE NOVEMBRO
Dedicação das basílicas de São 
Pedro e de São Paulo
• Altina Tavares Mota
• Álvaro Leite Pinto
• Ana Maria Dias dos Santos
• Ana Maria Tavares Henriques
• Avanilda Nunes da Rocha
• Carolina Ferreira Matos
• Darcilio Monteiro Junior
• Dilceia Pereira de Souza
• Dilse de Souza Cruz
• Doralice Gomes da Cunha 
• Ediram Cristina G. dos Reis 
• Elaine Marques Araujo
• Elenilda Maria da Conceição
• Eunice Real Vianna
• Fabio Soares de Lima
• Fabiola Ferrola
• Gecilda Muniz Ribeiro
• Gilmar Bueno de Alcântara
• Izabel Augusta R. Nascimento
• Izabel Cristina Maciel Viera
• Joselma Araujo Agostinho
• Katia Regina da Silva Lopes
• Luana Horácio dos Santos
• Luiz Alberto Antunes 
• Marcelo da Silva Magalhães
• Marcilena do Carmo Araujo Silva
• Maria da C. N. Martins Matheus
• Maria Francisca B. Santos
• Maria José Liberato Silva da 

Costa
• Maria Perpetua Ferreira Nunes
• Maria Silva de Souza Santos
• Marival da Costa Rodrigues
• Marlene Costa R. Souza
• Matheus de Sousa Campos
• Nancy Rocha de Oliveira
• Olga Forte Pereira 
• Olivia Pereira da Silva
• Roberto Cosmo da Silva Santos
• Romiro Batista Vasconcelos
• Severino Antônio da Rocha
• Sueli de Paiva Ferreira Menezes

19 DE NOVEMBRO
Santos Roque González, Afonso 
Rodríguez e João Del Castillo
• Admilson de Lima Nascimento
• Alessandro F. Medeiros  
• Aline Medeiros
• Ana Carla Rosa de Mendonça
• Ana da Costa Monteiro
• Antero Afonso Paredes

• Antônio Lopes da Costa
• Daniel de Oliveira Mariano Silva
• Dylza Floripes Gaudencio
• Ednalva Suzart dos Santos
• Eliane Cristina Moreira Brandão
• Eliane Maria Vaz Kramer
• Francisca C. S. Chagas Rodrigues
• Gerolina Guimarães
• Jacinta Ferreira B. Nascimento
• Janete dos Santos Goulart
• Joice Assumpção Kuster
• Josefa Crispim de Oliveira
• Luciene Soares de Souza
• Lucy Maria da Cunha Araujo
• Luiz Armando Moreira Guedes
• Luiz Roberto Fabiano de Souza
• Luzia Souto Cardoso
• Marcia Cristina Silva Maia
• Maria Auxiliadora Moreira Graça
• Maria de L. Sarmento Andrade
• Maria de Lourdes S. D’ Andrade
• Maria do A. Soares dos Santos
• Maria José Cunha de Souza
• Marilza Moreira Antunes Felix
• Marlos Antônio de Paula Rosa
• Natividade da C. Martins Patrício
• Roberto Cesar M. da Cunha
• Rosangela de Oliveira Silva
• Sonia Lima Pio
• Sueli Frederica dos Santos
• Vilceia dos Santos 
• Vilma da Silva Reis

20 DE NOVEMBRO
São Dácio / Santos Otávio, Aventor 
e Solutor
• Adilson Lessa da Silva
• Angela Maria Duarte Barreto
• Bernadete Maria de Andrade
• Bibiana Kort Kamp Fernandes
• Catia Rodrigues G. de Oliveira
• Cidea Gonçalves de Andrade 
• Diogo da Cruz de Barros
• Edilson Soares de Lima
• Edir de Assumpção Santos
• Eliana Paes Borges
• Elisabete Bravo Valente
• Elizeu Machado do Nascimento
• Emília Carlota R. Câmara
• Heverton de Pinho
• Ilzete Souza
• Irineu Calado Pessoa 
• Ivani Vieira de Sousa
• Jairo José Victorio
• Joisse Fernandes Sabino
• José Francisco dos Santos
• Katia Trindade de Brito
• Leandro de B. Brito Pimentel
• Leila Castro de Aragão Araujo
• Leila Vasconcellos de Almeida
• Lierce Braz Pereira Vieira
• Lúcila Amaral Albino Senna
• Marcia Pereira Casanova
• Marcos José Calo Sousa
• Maria Adelia Ferreira da Silva
• Maria da Glória Souza
• Maria das Dores Leite Rodrigues
• Maria das Graças Souza Pena
• Maria de Fátima Silva de Farias
• Maria Francisca de Castro
• Maria Helena da F. P. R. A. Lima
• Maria José Torres de Mello
• Maria Judite de Abreu Leandro
• Maria Lopes Moreira Gonçalves
• Marília Costa
• Marina dos Santos Dias

• Marlene dos Santos Azevedo
• Marli Rodrigues da Silva Beufort
• Mazir José de Mendonça
• Nair dos Santos
• Neli Neves Ferreira
• Neyde Barcellos Faria
• Nilda Soares Campos
• Paulo Roberto Caula
• Regina Maria da Silva de Paulo
• Regina Marques C. Oliveira
• Sebastiana da Silva Costa
• Severino Pereira Ramos
• Simone Marques Fernandes 
• Solange Mendes C. de Souza
• Valdir da Silva
• Vera Helena Correia Klavr
• Vera Regina Nunes Noventa
• Vilma Jesus de Oliveira
• Vitalina Joana Fortes

21 DE NOVEMBRO
Apresentação de Nossa Senhora
• Alzira de Souza Melo Domingues
• Ana Paulina Bastos Ornellas 
• Antônio A. Guilherme Pereira
• Arlete Castanheiras Domingues
• Bruna Novoa Cerri de Alencar
• Carla Maria Teixeira Quadros
• Carolina da Silva Santos
• Célia Maria Cavalcante
• Cesar Augusto M. Nascimento
• Claricy Luzorio da Cruz
• Conceição F. Nascimento
• Deuzi Ribeiro da Silva
• Edson de Andrade
• Eluza Vieira   
• Eni Gomes Amorim Cirino
• Esmeralda dos A. S. P. Sousa
• Fátima de Jesus
• Fernando Rodrigues Lemos
• Gilda Celeste Santanna
• Helia Lima Rodrigues
• Iracema Dias da Silva
• Iraneide Barbosa Correa
• Jarbas Martins de Mello
• Jorge Correa dos Santos
• José Alexandre de Sá
• Joselita Araujo Sales
• Lucas Sérgio Pinto G. Silva
• Lucia Helena da Silva
• Luiz Carlos dos Santos
• Luiza da Silva Morais
• Manoel Jezler de Freitas Filho
• Manuel Gomes de Oliveira
• Maria Cecilia Lobo Brandão
• Maria das Graças do Carmo
• Maria Luiza Ribeiro E. Melo
• Maria Vitória Costa Campos
• Maura Cecília Ribeiro Dias
• Monica Xavier de Oliveira Moço
• Nathalia das Neves Cardoso
• Nice Regina Vieira de Castro
• Paulo Roberto Braga de Lima
• Regina Maria Rigaud Souza
• Rejane Xavier Tatagiba e Família
• Rozane Aparecida Barbosa Lellis
• Sebastiana Maria Miguel Diniz
• Sonia Maria R. Albuquerque
• Suzete Maria Martins Sá
• Valeria Leite Araujo
• Valeria Pinho Righetti
• Vera Lucia Moura da Costa
• Vilma Dilza Moraes da Conceição
• Zélia Pereira de Faria Leandro



Amigos, precisamos de vocês

Faça sua atualização cadastral
Tel: (21) 3231-3560

Wpp: (21) 96611-4451
E-mail: atendimento@radiocatedral.com.br

Rede Social: fb.com/catedralfmrj

Você, que é um 
Amigo colaborador 

desta obra de 
evangelização, 

indique um Amigo 
para fazer parte 

desta família. 
Abrace esta ideia e 

ligue: 
(21) 3231-3560

Atualização de Cadastro


