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NATALÍCIO

DIA 18
• Mons. Jan Kaleta
• Pe. Antônio A. Silva Bezerra

DIA 20
• Pe. Carlos Gómez Saiz
• Pe. Francisco Beffa
• Pe. Francisco C. A. Santos

• Pe. Giancarlo Rizzinelli, CS
• Pe. Marcos Vinício M. Vieira
• Diác. Adilson dos Santos
• Diác. José Paulo Pinto, CP
• Diác. Sérgio Benente

DIA 21
• Pe. Ismael Destéfani, SSS
• Pe. Jorge Luiz Vieira da Silva
• Pe. Luiz Fábio Domingos

• Diác. Wilson Fernandes Chaves

DIA 22
• Diác. Antonio Couto Ferreira
• Diác. Sidrack Gragoatá Chaves

DIA 23
• Pe. Alexandro Tarquino da Silva
• Pe. Jorge André P. Gouvêa
• Pe. Thiago Lemos dos Santos

ORDENAÇÃO

DIA 17
• Pe. Jan Flig, SChr

DIA 18
• Mons. Jan Kaleta
• Pe. Alexandre N. Franco, CM
• Pe. Sivonaldo de A. Maciel, CRSP

DIA 20
• Pe. José Luis F. Rodriguez, SJ
• Pe. Jan Sopicki, SAC

DIA 22
• Pe. Frei Francisco J. T. Vegas, 

OAR

DIA 23
• Pe. Frei E Jesus Muñoz, OM

Na Carta Encíclica “Populorum 
Progressio” do Papa Paulo VI, o 
Pontífice afirma o seguinte: “A si-
tuação atual do mundo exige uma 
ação de conjunto a partir de uma 
visão clara de todos os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e 
espirituais. Perita em Humanidade, 
a Igreja, sem pretender de modo 
algum ingerir nas políticas dos 
Estados, tem apenas um fim em 
vista: continuar, sob o impulso do 
Espírito consolador, a obra própria 
de Cristo, vindo ao mundo para dar 
testemunho da verdade, para sal-
var, não para condenar, para servir, 
não para ser servido” (“Populorum 
Progressio” 13).

Assim, já em 1967, o Pontífice 
expressava sua preocupação com 
os rumos da economia globalizada, 
e apontava como solução para a já 
presente crise uma ação conjunta 
de todas as forças que atuam no 
cenário mundial em vista da pro-
moção da dignidade humana e do 
bem comum.

Devemos ser concordes de que 
a crise econômica e financeira que 
hoje atravessa o mundo globalizado, 
agora agravada pela pandemia da 
covid-19, envolve toda a Humani-
dade, e chama a atenção para um 
profundo discernimento dos princí-
pios e valores culturais e morais que 
estão na base da convivência social. 
De modo que a crise interpela os 
agentes privados e as autoridades 
públicas competentes nos planos 
nacional, regional e internacional, 
numa séria reflexão sobre as cau-
sas e soluções de natureza política, 
econômica e técnica.

Neste sentido, a crise, nas pala-
vras do Papa Bento XVI em “Caritas 
in Veritate”, “obriga-nos a projetar 
de novo o nosso caminho, a impor-
-nos regras novas, a encontrar no-
vas formas de empenhamento, a 

apostar em experiências positivas e 
rejeitar as negativas. Assim, a crise 
torna-se ocasião de discernimento 
e de nova projeção. Com esta cha-
ve, mais confiante que resignada, 
convém enfrentar as dificuldades 
da hora atual” (“Caritas in Veritate” 
21). Desta maneira, o Pontífice 
Emérito adverte para aquilo que é 
consenso entre todos: a urgência 
de se inaugurar uma nova era na 
atividade econômica do planeta, 
mas que esta seja sustentável e 
pautada na responsabilidade de to-
dos os agentes econômicos, sociais, 
políticos e culturais. 

Mas, que contribuições a Igreja 
e a própria teologia podem ofere-
cer para a reforma ou até mesmo 
construção de um novo sistema 
financeiro que seja efetivamente 
globalizado, sustentável e justo 
para todos? Penso que mesmo 
que a Igreja e a teologia não se-
jam capazes de propor caminhos 
precisos e bem definidos para a 
referida reforma, ambas podem, 
sem nenhuma sombra de dúvida, 
oferecer uma profunda reflexão 
que constitua séria contribuição 
para todos os homens e mulheres 
de boa vontade que de maneira 
comprometida se empenham na 
busca do bem comum. Todavia, tal 
reflexão deve encontrar seu sentido 
e fundamento na preocupação pelos 
povos que mais padecem com a 
situação contemporânea. 

Assim, é missão da Igreja se 
empenhar pela unidade de todos 
os povos, e chamá-los a responder 
aos apelos mais urgentes de nosso 
tempo para que o Reino de Deus 
cresça em nosso meio.

A presente pandemia acentua as 
desigualdades já provocadas pelo 
próprio desenvolvimento econômi-
co, partindo das possíveis causas da 
grave crise econômica e financeira 

que o mundo hoje atravessa. Contu-
do, muitas são as opiniões a respei-
to da multiplicidade e importância 
destas mesmas causas: alguns des-
tacam os erros nas políticas econô-
micas e financeiras, outros insistem 
sobre as debilidades estruturais das 
instituições políticas, econômicas e 
financeiras, outros ainda atribuem 
desvios de ordem ética ocorridos 
em todos os níveis, no contexto de 
uma economia mundial cada vez 
mais dominada pelo utilitarismo e 
pelo materialismo. Mas, o fato é que 
nos diversos estágios de desenvol-
vimento da crise há sempre uma 
combinação de erros técnicos e de 
responsabilidades morais.

No caso de intercâmbios de 
bens materiais e de serviços, são a 
natureza, a capacidade produtiva e 
o trabalho em todas as suas múl-
tiplas formas que põem um limite 
às quantidades, determinando um 
conjunto de custos e de preços que 
permite, sob determinadas con-
dições, uma distribuição eficiente 
dos recursos disponíveis. Contudo, 
em matéria monetária e financeira, 
as dinâmicas já são diferentes. 
Pois, nas últimas décadas, foram 
os bancos que ampliaram o crédito, 
o qual gerou moeda, que por sua 
vez exigiu uma maior ampliação do 
crédito. Assim, o sistema econô-
mico desencadeou uma crescente 
inflação, que por sua vez encontrou 
limites no risco sustentável para os 
institutos de crédito, submetidos a 
um gradativo risco de falência, com 
consequências negativas para todo 
o sistema econômico financeiro 
globalizado.

A partir do pós-guerra as eco-
nomias nacionais progrediram, 
malgrado o sacrifício de bilhões 
de pessoas que depositaram sua 
confiança com o fruto de seu tra-
balho, produção e economia, em 

um progressivo e regular desenvol-
vimento da moeda e das finanças, 
em sintonia com as potencialidades 
de crescimento real da econo-
mia. Assim, em 1967 os riscos de 
um estado de desenvolvimento 
econômico, concebido em termos 
neoliberais, foram denunciados 
pelo Papa Paulo VI na profética 
“Populorum Progressio”, por conta 
das consequências trágicas sobre 
os equilíbrios mundiais e sobre a 
própria paz. O Sumo Pontífice indi-
cou como condições indispensáveis 
para a um desenvolvimento efetivo 
a defesa da vida e a promoção cul-
tural e moral das pessoas. A partir 
destes fundamentos Paulo VI afir-
mava que “paz” é o novo nome do 
desenvolvimento pleno do planeta 
(“Populorum Progressio”, 76). 

 Hoje é por todos reconhecida 
a estreita ligação que há entre 
um processo de globalização não 
adequadamente governado e as 
acentuadas desigualdades em nível 
mundial. A mídia torna evidente a 
todos os povos, ricos e pobres, as 
desigualdades econômicas, sociais 
e culturais, vigentes em âmbito 
global, causando tensões e gerando 
grandes movimentos migratórios. 

Contudo, devemos ser suficien-
temente sensatos e lúcidos para 
admitir que o processo de globaliza-
ção, com os seus aspectos positivos, 
está na base do grande desenvol-
vimento da economia mundial do 
século XX. De modo que não se pode 
deixar de reconhecer que mesmo 
com o vultoso aumento da popu-
lação mundial verificado no século 
passado, a renda per capita tam-
bém aumentou em grande medida 
precisamente por causa do grande 
aumento da riqueza produzida em 
nível mundial. Entretanto, há que se 
recordar que a despeito desta infor-
mação animadora, não se verificou o 

aumento da distribuição equitativa 
da riqueza, mas ao contrário, em 
muitos casos ela diminuiu. E assim, 
toda esta situação fez por empurrar 
o mundo para o problema da paz.

Hoje, além da ideologia do libera-
lismo econômico, há também ideo-
logia utilitarista, ou seja, aquele de-
lineamento teórico-prático segundo 
o qual “o útil pessoal conduz ao bem 
da comunidade”. Tal pensamento 
até possui elementos de verdade, 
porém não se pode ignorar que nem 
sempre o útil individual, embora seja 
legítimo, favorece o bem comum. 
Em diversos casos é necessário 
um espírito de solidariedade que 
transcenda o útil pessoal, para o 
bem da comunidade. Sendo assim, 
a crise na qual o mundo ainda se 
encontra mergulhado seria de fato 
efeito destas ideologias.

Na Carta Encíclica “Caritas in Ve-
ritate” Bento XVI identificou de ma-
neira específica a raiz de uma crise, 
que não é unicamente de natureza 
econômica e financeira, mas antes 
de tudo de natureza moral e ideo-
lógica. O Pontífice Emérito observa 
que a economia tem necessidade 
da ética para o seu funcionamento 
correto, e não de uma ética qual-
quer, mas de uma ética amiga da 
pessoa (“Caritas in Veritate”, 45). 
Além disso, ele denuncia o papel 
desempenhado pelo utilitarismo 
e pelo individualismo, assim como 
as responsabilidades daqueles que 
os assumiram e difundiram como 
parâmetro para o comportamento 
exemplar daqueles agentes econô-
micos e políticos que agem e intera-
gem no contexto social. Mas o Santo 
Padre identifica e denuncia também 
uma nova ideologia, a ideologia da 
tecnocracia, a qual abordaremos no 
próximo editorial.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.

A economia globalizada e a atual crise
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Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

ATOS DO GOVERNO
De 6 a 12 de maio
• Concedendo ao Revmo. Pe. Eli 

Chaves dos Santos, CM licença para 
exercer o ministério sacerdotal nes-
ta Arquidiocese.

Dentro do mariano mês de maio 
celebramos no dia 13 a Festa de Nossa 
Senhora de Fátima. Trata-se de uma das 
maiores invocações marianas espalhada 
pelo mundo e venerada por este título. 
Esta devoção se iniciou no dia 13 de maio 
de 1917 quando três crianças cuidavam 
de um pequeno rebanho na Cova da Iria, 
em Fátima, Portugal. Os pastorinhos 
chamavam-se: Lúcia de Jesus, de 10 anos, 
Francisco e Jacinta Marto, seus primos de 
9 e 7 anos, ambos já canonizados.

Por volta do meio-dia, depois de 
rezarem o terço, como sempre faziam, 
foram surpreendidos por uma luz muito 
brilhante e forte.

Em cima de uma azinheira (uma 
espécie de carvalho) viram uma senhora 
vestida toda de branco, mais brilhante 
que o Sol. “Ela emanava uma luz mais 
clara e intensa que um copo de cristal, 
cheio de água cristalina, atravessado 
pelos raios do Sol mais ardente”, relatava 
Lúcia.

Ela não esqueceu: a Senhora disse às 
crianças que era necessário rezar muito, 
e convidou-as a voltarem à Cova da Iria 
durante mais cinco meses consecutivos, 
sempre no dia 13 e àquela mesma hora. 
Lúcia, que era a mais velha, recomendou 
aos outros dois que não contassem nada 
a ninguém. Mas Jacinta não soube guar-
dar o segredo. E no dia 13 de junho, data 
da segunda aparição, os três pastorinhos 
não estavam mais sozinhos no encontro. 
Dessa vez, Lucia quase não compareceu. 
Vítima de maus tratos em casa, seus pais 
a tomavam por mentirosa e não acredi-
tavam naquela história de manifestação. 
Com medo, ela relutava em ir, mas foi 
convencida por uma prima. Durante 
muito tempo lhe pesou a acusação de 
mentirosa e de querer se promover às 
custas de Nossa Senhora de Fátima.

Na terceira aparição, em 13 de julho, 
Nossa Senhora prometeu um milagre 
para que o povo acreditasse na história 
das três crianças. No mês seguinte, 
entretanto, os três pequenos videntes 
não puderam ir ao encontro na Cova da 
Iria porque estavam presos. No dia 19, 
Nossa Senhora provou, mais uma vez, 
seu poder. Apareceu para as crianças em 
Valinhos, ali por perto, na mesma região 
portuguesa, e continuou a fazer revela-
ções. Uma quinta aparição aconteceu 
em setembro.

O grande milagre, porém, ocorreu 
em 13 de outubro, data da sexta e última 
aparição. Setenta mil pessoas lotavam 
o lugar e foram testemunhas do feito 
extraordinário prometido. Chovia. De 

Nossa Senhora de Fátima
repente, do meio das nuvens negras e 
carregadas, o Sol surgiu e começou a gi-
rar sobre si mesmo, iniciando uma dança 
no firmamento. Como uma imensa bola 
de fogo parecia querer precipitar-se 
sobre a Terra.

Quanto ao segredo de Fátima, vale a 
pena esclarecer que somente os três pas-
torinhos tiveram contato com Fátima em 
suas aparições. E com a morte prematura 
de seus primos Jacinta e Francisco, ficou 
somente com Lúcia o assim chamado 
“segredo de Fátima”. As duas primeiras 
partes do segredo são conhecidas desde 
1941 e constam de documentos oficiais 
da Igreja Católica.

A primeira parte: Nossa Senhora fala 
dos castigos impostos por Deus pelos 
nossos pecados. Nesta vida aqui na Terra 
haveria uma guerra horrível precedida 
por uma luz desconhecida no meio da 
noite, haveria fome, perseguição reli-
giosa, erros espalhados no mundo pela 
Rússia e várias nações aniquiladas. Aos 
pecadores, na outra vida, estariam re-
servados suplícios do inferno, dos quais 
os pastorinhos tiveram pavorosa visão.

A segunda parte do segredo revela 
os meios para evitar esses castigos: 
a devoção ao Imaculado Coração de 
Maria através da prática reparadora de 
rezar o terço, meditar nos mistérios do 
Rosário, confessar-se e receber a Sagrada 
Comunhão.

A última parte foi revelada em 2001. 
Fátima falou de um homem de branco 
que sofreria um atentado. Os fatos pa-
recem confirmar o mistério: em 1981, 
João Paulo II 
foi baleado jus-
tamente num 
outro dia 13 de 
maio, dia da 
primeira apari-
ção de Fátima. 
Nossa Senhora 
de Fátima ensi-
nou aos viden-
tes (e, por seu 
intermédio, a 
todos nós), que 
todas as ações 
devem estar as-
sentadas num 
p r o f u n d o  e 
incondicional 
amor a Deus. 
Se não for as-
sim, não haverá 
redenção para 
nossas almas. 
Depois de ser 
salvo por mila-
gre de um aten-
tado em 13 de 
maio de 1981, 
aniversário das 
aparições, São 
João Paulo II se 
ocupou com as 
revelações de 

Fátima. Em 1984, ele foi até Fátima para 
fazer a consagração solene nos moldes 
prescritos por Nossa Senhora. O mila-
gre ficou comprovado, tanto que Nossa 
Senhora traz em sua coroa o projétil que 
atingiu São João Paulo II.

Ao falar de Nossa Senhora de Fátima, 
queremos agora diante de seus pés con-
sagrar toda a cidade do Rio de Janeiro, 
pedindo assim o dom da paz e do amor: 

“Ô Maria, Virgem de Fátima, doce 
Mãe de Jesus Cristo “Príncipe da Paz”, eis 
a Vossos pés peçamos que intercedei por 
nós, para que gozemos a paz com Deus 
e nosso próximo, por Vosso Filho Jesus 
Cristo. Ninguém pode dá-la, senão esse 
Jesus que recebemos de Vossas mãos. 
Quando nasceu em Belém, os anjos nos 
anunciaram a paz.

Quando Ele abandonou-a no mun-
do, prometeu e deixou-a como Sua he-
rança. Vós Virgem de Fátima concedei 
ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós 
o reino e reinai com Vosso filho no meio 
do nosso povo e da nossa cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, que cheio 
de confiança se recomenda a Vossa 
proteção. Afastai para longe de nós os 
sentimentos de amor próprio, expulsai 
de nós o espírito de inveja, maldição, 
de discórdia. Fazei-nos humildes na 
fortuna, fortes nos sofrimentos, em 
paciência e caridade, firmes e confiantes 
na divina providência. Abençoai-nos, 
dirigindo os nossos passos no caminho 
da paz, da união e mútua caridade, para 
que, formando aqui a Vossa família, 
possamos no céu bendizer-Vos e a Vos-

so divino filho, por toda a eternidade. 
Assim seja. Amém”. 

Com este ato de amor e de entrega a 
vós, Mãe querida, deixo-vos em vossos 
pés o meu solidéu como ato de me con-
sagrar a ti e de entregar todo povo que 
Deus me confiou.

Que Nossa Senhora de Fátima, que 
sempre nos apontou o caminho da con-
versão e da oração como combates para 
os males do mundo, reforce a comunhão 
com todos os crentes e não crentes. Foi 
isso que desejamos quando rezamos pela 
Humanidade, no dia 14 de maio, por 
ocasião do evento organizado pelo Alto 
Comitê para a Fraternidade Humana, 
com jejum e obras de caridade, pelo fim 
do Covid-19 e para que os cientistas apre-
sentem uma vacina para esta pandemia. 
Em comunhão com o Papa Francisco 
queremos rezar, fazer penitência e jejum 
e pedir que Deus venha trazer alento e 
saúde para toda a humanidade. Amém!
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NOTA DA ARQUIDIOCESE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO 
PELO FALECIMENTO DE MONSENHOR MÁRIO NOGUEIRA FILHO

É com pesar que a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro informa o falecimento do Monsenhor Mário Nogueira Filho, que retornou à Casa do Pai na noite 
do dia 09 de maio de 2020, aos 76 anos de idade.

No dia seguinte, 5º domingo da Páscoa, celebramos a Santa Missa na intenção de Monsenhor Mário, na Capela do Palácio São Joaquim, com transmissão pelo 
Sistema de Comunicação da Arquidiocese (SCA). O sepultamento ocorreu no dia 11 de maio de 2020, na Quadra da Irmandade de São Pedro, no Cemitério de São 
Francisco Xavier, no Caju. Não houve velório e a cerimônia foi privada, devido ao isolamento social.

Tão logo sejam encerradas as medidas sanitárias, a Paróquia de São Sebastião e Santa Cecília de Bangu celebrará uma Missa em Ação de Graças pela vida e vocação 
do Monsenhor Mário, e pelos 48 anos de dedicado pastoreio daquela Comunidade paroquial.

Filho de Mário Augusto Nogueira e Yolanda de Carvalho Nogueira, Mário Nogueira Filho nasceu na cidade de Lambari, no estado de Minas Gerais, em 15 de no-
vembro de 1943, e lá viveu sua infância e adolescência. Foi ordenado, há 51 anos, no dia 7 de dezembro de 1969, pelo Cardeal Jaime de Barros Câmara. 

Sua vida sacerdotal iniciou-se na Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Realengo e, após o falecimento do Monsenhor Manoel Rodrigues de Santa Rosa, foi 
transferido para a Matriz de São Sebastião e Santa Cecília de Bangu, onde tomou posse como Vigário Coadjutor no dia 10 de janeiro de 1972. A pedido do Padre Celso 
José Pinto da Silva, Pároco da Matriz de Bangu, teve como principal missão cuidar da catequese. Naquele mesmo ano, participou da fundação do SARE (Serviço de 
Assistência Religiosa aos Enfermos) na Paróquia, iniciativa que possuía o objetivo de visitar e assistir os enfermos em suas necessidades materiais e espirituais.

Chegou a residir na antiga casa paroquial, uma das casas da antiga Vila Operária da Fábrica de Tecidos Bangu, que se situava no local onde hoje se encontra o 
estacionamento de um grande supermercado. No ano de 1976, morou temporariamente em um apartamento na rua Ubaldo Ramalhete, e a antiga casa paroquial da 
Vila Operária foi destinada à catequese. A partir de 1977, passou a residir na atual casa paroquial de forma definitiva e nela permaneceu até seus últimos dias de vida.

Em 28 de agosto de 1978, Padre Mário foi nomeado Pároco da mesma Matriz, tomando posse no aniversário de 70 anos da Paróquia, dia 8 de setembro de 1978. Os 
inúmeros trabalhos pastorais que desenvolveu tiveram sempre o objetivo de expandir a evangelização naquela região, como a bênção da pedra fundamental da Capela 
filial da Matriz, a Capela de Nossa Senhora de Fátima do Sandá, em outubro de 1983. No ano de 1984, promoveu o primeiro Encontro de Jovens com Cristo na Escola 
Presidente Médici, com a participação de mais de 70 jovens. 

Monsenhor Mário, teve um grande zelo com as festas dos padroeiros e com a realização de círculos bíblicos, encontros de jovens e encontros de casais. Alguns destes 
encontros eram realizados nos colégios da região. Preocupava-se, também, com a formação dos coordenadores das pastorais e, principalmente, com a formação dos 
catequistas. 

No que se refere às pastorais e movimentos, Mons. Mário também mobilizou a Paróquia. No fim dos anos 90, restaurou a tradicional Congregação das Filhas de 
Maria. Naquele mesmo período, fundou a Pastoral da Solidariedade, que tinha por objetivo a entrega de cestas básicas, roupas e materiais de higiene aos necessitados. 
No ano de 1998, doavam-se 200 cestas por mês. Antes da entrega aos carentes, Mons. Mário fazia questão de rezar o Santo Terço com os presentes.

Como dinâmico pároco, ele acreditava firmemente na evangelização através da música, e incentivava a participação do povo nos cânticos, durante a Santa Missa. 
Para isso preparava folhetos com os cânticos que seriam entoados nas celebrações, cuidadosamente guardados atrás do altar. Chegou a reproduzir esses folhetos em 
antigos mimeógrafos, até que, em julho de 1991, adquiriu uma máquina copiadora, que lhe possibilitou aprimorar esse trabalho. Ele mesmo gostava de cantar junto 
com a comunidade, passeando entre o povo, durante o cântico final.

A conservação do templo da Matriz também mereceu os seus cuidados. Em 1996, promoveu uma reforma na estrutura que suportava os três sinos, pois a mesma 
estava seriamente comprometida. Empenhou-se na arrecadação de fundos para o restauro, que demandou 4 meses de execução. No ano de 2003, precisou promover 
outras obras na igreja, com o objetivo de restaurar o frontispício de Santa Cecília, parte do teto e as portas de madeira, que ganharam uma restauração em sua aparência 
original, ao contrário da tinta cinza que os cobria.

Em 2006, restaurou algumas imagens da Igreja, dentre elas a centenária imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita em Portugal no ano de 1909, especialmente 
para ornar o altar primitivo da Matriz. Ele tinha grande carinho pelas visitas das imagens peregrinas de Nossa Senhora – Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora do Loreto... Foram várias as santas imagens que visitaram a Paróquia e foram acolhidas com muito entusiasmo e piedade pelo Pároco.

Monsenhor Mário teve a oportunidade de organizar as comemorações do Centenário da Paróquia São Sebastião e Santa Cecília, realizadas no mês de setembro de 
2008. Uma série de eventos marcaram aquele acontecimento, inclusive um interessante fórum a respeito dos 100 anos da Matriz de Bangu. Naquela oportunidade, 
o querido padre falou a respeito de sua trajetória até aquele momento: “Uma coisa que aprendi de graça: gostar e amar Bangu. Gostar e amar este bairro. Minha vida 
foi feita aqui. Minha história foi feita aqui. Há duas cidades que eu amo, a minha Lambari lá no sul de Minas e aqui; aqui eu construí o meu sacerdócio, tenho tentado 
viver o “meu” Evangelho, a minha Fé e o meu trabalho de padre junto com minha comunidade”. E concluiu “Se deram o privilégio, alegria e a honra de celebrar com 
vocês cem anos, é porque Ele quis que eu estivesse aqui para celebrar com meu povo esta data tão bonita, tão linda e tão cheia de significados”.

Em julho de 2015, Mons. Mário tornou-se o primeiro Pároco Emérito da Paróquia e, apesar da saúde já fragilizada, continuou exercendo suas funções sacerdotais. 
Valente e corajoso, nunca temeu dificuldades e não abandonou suas responsabilidades até que não fosse possível prosseguir.

Em 2018, o Papa Francisco lhe conferiu o merecido título de Monsenhor. Ao recebê-lo pelas mãos do nosso Arcebispo, testemunhou: “Recebi essa notícia com 
muita alegria. A responsabilidade sempre existe, mas com ela, a alegria de servir ainda mais a Igreja de Cristo. Minha vocação vem desde criança, passou pela família 
e se firmou no seminário. Mesmo com os desafios e dúvidas, a graça de Deus prevaleceu para que eu pudesse servi-Lo da melhor forma possível”.

Monsenhor Mário nos deixa uma lacuna insubstituível. Os paroquianos já estavam acostumados a ouvir suas pregações e suas célebres frases, como a que usava 
com frequência na abertura da Missa: “Sejam todos bem-vindos à casa do Pai”. Ou, ainda, a que pode ser aplicada com grande perfeição nos dias de hoje: “Não te deixes 
vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem”. 

Ao mesmo tempo, fica para nós a lembrança e o exemplo de seu fecundo ministério sacerdotal, e a certeza de sua intercessão pelo povo que tanto amou e conduziu 
segundo o modelo do Cristo Bom Pastor. 

Descanse em paz!
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Mensagem do Papa Francisco a enfermeiros e obstetras no 
Dia Internacional da Enfermeira

Queridos irmãos e irmãs!

Celebramos hoje o Dia Internacional da Enfermeira, no contexto do Ano Internacional da 
Enfermeira e da Obstetra, proclamado pela Organização Mundial da Saúde. Neste mesmo 
dia, recordamos também o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, que deu 
início à enfermagem moderna.

Neste momento histórico, marcado pela emergência sanitária mundial provocada pela 
pandemia do vírus Covid-19, redescobrimos o papel de importância fundamental que de-
sempenha a pessoa do enfermeiro, como também a da obstetra. Diariamente assistimos ao 
testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiras 
e enfermeiros, que, com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor 
ao próximo, prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco da própria saúde. 
Prova disso mesmo é o alto número de profissionais de saúde que, infelizmente, morreram 
no fiel cumprimento dos seus serviços. Rezo por eles – o Senhor conhece-os por nome um 
a um – e por todas as vítimas desta epidemia. O Senhor ressuscitado conceda a cada um 
a luz do Paraíso e, às suas famílias, o conforto da fé.

Os enfermeiros sempre tiveram papel central na assistência sanitária. No contato 
diário com os doentes fazem experiência do trauma que o sofrimento provoca na vida de 
uma pessoa. São homens e mulheres que optaram por dizer “sim” a uma vocação espe-
cífica: ser bons samaritanos que se ocupam da vida e das feridas do próximo. Guardiões 
e servidores da vida, ao mesmo tempo que ministram as terapias necessárias, infundem 
coragem, esperança e confiança[1].

Queridas enfermeiras, queridos enfermeiros, que a responsabilidade moral guie o vos-
so profissionalismo, que não se há de limitar aos conhecimentos técnico-científicos, mas 
aparecer constantemente iluminado pela relação humana e humanizadora com o doente. 
“Ocupando-vos de mulheres e homens, crianças e idosos, em cada fase da sua vida, do 
nascimento à morte, estais comprometidos numa escuta contínua, destinada a compre-
ender as exigências daquele doente, na fase que está a atravessar. Com efeito, diante da 
singularidade de cada situação, nunca é suficiente seguir um protocolo, mas é exigido um 
contínuo – e cansativo! – esforço de discernimento e de atenção a cada pessoa”[2].

Vós, assim como as obstetras, estais junto da pessoa nos momentos cruciais da sua 
existência – o nascimento e a morte, a doença e a cura –, para ajudar a superar as situações 
mais traumáticas. Às vezes encontrais-vos ao lado dela quando está a morrer, oferecendo-
-lhe conforto e alívio nos últimos momentos. Por esta vossa dedicação, estais entre “os 
santos de ao pé da porta”[3]. Sois imagem daquela Igreja “hospital de campanha” que dá 

continuidade à missão de Jesus Cristo: Ele aproximou-Se e curou pessoas que sofriam de 
todo o gênero de males e ajoelhou-Se a lavar os pés dos seus discípulos. Obrigado por este 
vosso serviço à Humanidade!

Em vários países, a pandemia fez vir à luz também muitas carências a nível da assis-
tência sanitária. Por isso, apelo aos responsáveis pelas nações de todo o mundo para que 
invistam neste bem comum primário que é a saúde, reforçando as estruturas e empre-
gando mais enfermeiros, para se garantir a todos um atendimento adequado, no respeito 
pela dignidade de cada pessoa. É importante reconhecer, com fatos, o papel essencial 
que desempenha esta profissão no cuidado dos pacientes nas atividades territoriais de 
emergência, na prevenção das doenças, na promoção da saúde, na assistência aos setores 
familiar, comunitário e escolar.

Os enfermeiros e as enfermeiras, bem como as obstetras, têm direito e merecem ser 
melhor valorizados e coenvolvidos nos processos que dizem respeito à saúde das pessoas 
e da comunidade. Está comprovado que investir neles melhora os resultados em termos 
de assistência e saúde geral. Portanto, é necessário elevar o seu perfil profissional, forne-
cendo instrumentos adequados para a sua formação a nível científico, humano, psicológico 
e espiritual, bem como melhorar as suas condições de trabalho e garantir os seus direitos, 
para que possam desempenhar com toda a dignidade o seu serviço.

Neste sentido, cabe uma função importante às associações dos profissionais de saúde, 
que, além de oferecer uma formação orgânica, acompanham individualmente os respectivos 
aderentes, fazendo-os sentir-se parte de um único corpo e não os deixando jamais perdidos 
e sozinhos perante os desafios éticos, econômicos e humanos que a profissão comporta.

Agora, dirigindo-me de forma particular às obstetras, que prestam assistência às mulhe-
res grávidas e as ajudam a dar à luz os seus filhos, digo: o vosso trabalho conta-se entre os 
mais nobres que há, consagrado como está diretamente ao serviço da vida e da maternidade. 
Na Bíblia, quase ao início do livro do Êxodo (cf. 1, 15-21), ficaram imortalizados os nomes 
de duas parteiras heroicas: Chifra e Pua. Também hoje vos olha com gratidão o Pai celeste.

Queridos enfermeiros, queridas enfermeiras e obstetras, que esta ocorrência coloque 
no centro a dignidade do vosso trabalho, em benefício da saúde da sociedade inteira. Por 
vós, pelas vossas famílias e por quantos assistis e cuidais, asseguro a minha oração e, de 
coração, concedo a bênção apostólica.

Roma, em São João de Latrão, 12 de maio de 2020.

Francisco

[1] Cf. Nova Carta dos Profissionais de Saúde, nn. 1-8.; [2] Francisco, Discurso aos membros da Federação Italiana das Ordens das Profissões de Enfermagem, 3/III/2018. [3] Francisco, Homilia 
na Missa da Ceia do Senhor, 09/IV/2020.

Papa Francisco saudando as 
enfermeiras durante sua visita ao 

Hospital Menino Jesus de Roma, 
em 2013

VATICAN NEWS
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Como as equipes do Hospital São 
Francisco na Providência de Deus estão 
se adaptando aos novos protocolos de 
assistência sem perder o foco na huma-
nização

“A falta do abraço, do contato, faz 
muita diferença. O abraço é fundamen-
tal”. O desabafo é da assistente social 
Claudia Calvo, que se dedica, no dia a 
dia, a prestar atenção aos pacientes inter-
nados e seus familiares no Hospital São 
Francisco na Providência de Deus (HSF). 

“Eu faço controle diário dos pacientes 
internados e os acompanho de perto, 
mas, no momento, esse trabalho precisa 
ser feito de outra forma. Eu sinto falta de 
dar o acolhimento que gostaria. Como 
os pacientes de Covid-19 precisam ficar 
em isolamento, eu tenho me aproximado 
mais das famílias, que ficam muito afli-
tas. No final de cada conversa, peço que 
a pessoa se sinta abraçada por mim. O 
abraço virtual e uma palavra amiga, de 
força e esperança, é o que podemos fazer 
nesse momento”, contou Claudia Calvo.

Assim como ocorreu com o trabalho 
da assistente social, a adoção de proto-
colos de segurança com o treinamento 
de equipes para o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) mudou a 
rotina no HSF, um dos maiores hospi-
tais gerais do Rio de Janeiro. De acordo 
com Patricia Morgado, coordenadora 
da Emergência do HSF, as mudanças já 
são notadas na chegada dos pacientes 
à unidade. 

“Utilizamos os EPIs apropriados 
para resguardar nossa equipe frente 
à pandemia que estamos vivendo, 
mas mantemos a nossa filosofia de 
acolhimento e humanização”, afirmou 
Patricia Morgado.

Humanizar o cuidado tem sido 
grande desafio, de acordo com a ge-
rente de enfermagem, Patrícia Leite. 

“Criamos f luxos com as equipes 
de ponta para que os pacientes sejam 
atendidos com toda a atenção que 
precisam, mas sem perder o foco na 

Abraço virtual é uma das ações para 
acolher as vítimas do novo coronavírus

questão da segurança. Os pacientes 
de Covid-19 precisam de um olhar 
especial, até porque estão isolados, 
sem poder ter contato com as famílias. 
Estamos trabalhando com uma equipe 
multidisciplinar, formada por médicos, 
enfermeiros, psicólogas e assistente 
social, que tem se desdobrado para 
levar aos pacientes notícias, recados, 
vídeos e áudios dos familiares. Isso 
agora faz parte da nossa rotina, uma 
vez que as visitas estão temporaria-
mente suspensas. Por outro lado, 
também levamos recados dos pacientes 
para seus familiares que, impedidos 
de estar pessoalmente com seus entes 
queridos, recebem o suporte da nossa 
equipe, além, claro, das atualizações 

diárias do quadro clínico do paciente”, 
revelou Patrícia Leite. 

CUIDADO HUMANIZADO
O surgimento de novas necessidades 

no funcionamento do HSF exigiu que 
fossem realizados treinamentos com 
equipes médicas e de enfermagem. 

“Focamos no uso correto e consciente 
de EPIs, paramentação e desparamenta-
ção, cuidados com os pacientes com sus-
peita de Covid-19 e o mais importante: a 
atenção a pacientes graves, durante um 
atendimento de entubação, por exem-
plo”, ressaltou Patricia Morgado. 

“Também mudamos os horários de 
visitas ao CTI e andares, com intervalos 
de tempo mais curtos, priorizando ape-
nas um visitante por paciente. Durante 
esse período, os acompanhantes dos 

pacientes não podem permanecer nos 
quartos e nem pernoitar no hospital, 
por questão de segurança. Quanto aos 
pacientes que dão entrada na Emer-
gência com suspeita de Covid-19, são 
imediatamente encaminhados para um 
leito de isolamento, onde não podem 
ser acompanhados”, explicou Patricia 
Morgado.

Mas não apenas pacientes e familia-
res precisam de cuidados especiais. Os 
profissionais de enfermagem do hospital 
também merecem atenção especial, 
como lembrou a gerente de enfermagem, 
Patrícia Leite: 

“O corpo de enfermagem fica dire-
tamente ligado aos pacientes, com um 
contato muito próximo. São os heróis 
que estão na ponta da assistência. Então, 
precisam de um suporte. Nós temos aqui 
o programa ‘Cuidando de quem cuida’, 
uma iniciativa do setor de Recursos 
Humanos e que reúne diversos depar-
tamentos, com o objetivo de garantir 
esse suporte. Precisamos manter nossa 
equipe forte para que possamos passar 
unidos por esse momento delicado”, 
disse Patrícia Leite.

O trabalho da Pastoral da Saúde do 
HSF também foi afetado pelos novos 
protocolos criados para o enfrentamento 
da Covid-19. Coordenada pela irmã Al-
cenia da Paz, da Congregação das Irmãs 
de Caridade de Santa Cruz, a pastoral 
é dedicada a um contato mais próximo 
com pacientes e familiares. 

“Temos o papel da escuta e de levar 

Agentes da Pastoral da Saúde do Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca

Assistente Social Cláudia Calvo

Coordenadora da Emergência Patrícia 
Morgado 

Gerente de Enfermagem Patrícia Leite

FOTOS: DIVULGAÇÃO



ARQUIDIOCESE 7 TESTEMUNHO DE FÉ | 17 A 23 DE MAIO DE  2020

uma mensagem de conforto e consolo a 
quem precisa. Às vezes, nem é necessá-
rio falar, apenas estar presente, ser um 
irmão ou irmã”, frisou ela. Devido às re-
gras de segurança atuais, os integrantes 
da pastoral estão fazendo contato com 
os pacientes internados por telefone, 
sempre transmitindo mensagens de es-
perança. “Também estamos comprome-
tidos em nos colocar em um momento 
de oração pelos pacientes e pelo mundo”, 
contou irmã Alcenia da Paz. 

E ela arrematou com uma linda men-
sagem de esperança dirigida a todos: 
“Prezado irmão, prezada irmã, Jesus dis-
se em Jó 15, 4: fiquem unidos a mim e eu 
ficarei unido a vocês. Tenham a certeza 
de que Ele está conosco neste momento 
forte de tempestade, nos sustentando 
com sua mão. Quando a tempestade 
passar, vamos ter muitos motivos para 
louvar e dar graças. Deus está conosco, 
mesmo que pareça que estamos sozi-
nhos. Coragem, não estamos sozinhos!”, 
disse irmã Alcenia da Paz.

PAI PAPA FRANCISCO

No Polo de Atenção Integral à Saúde 
Mental (PAI) Papa Francisco, o trabalho 
também precisou ser reestruturado, 
como conta a coordenadora da psicologia 
do HSF, Caroline Oertel. “Costumáva-
mos realizar atividades em grupo com 
os pacientes internados, mas tivemos 
que adaptá-las, de forma a evitar con-
tato físico”, explicou. Ela ressaltou que 
uma das mudanças mais marcantes no 
período foi o aparecimento de uma nova 
demanda de atendimento. “Com a sus-
pensão ainda que temporária das visitas, 
tivemos que ressignificar o encontro do 
paciente e sua família. As ligações se-
manais que os pacientes fazem para os 
familiares estão sendo feitas por vídeo, 
para permitir um contato mais próximo. 
Além disso, as equipes de psicologia e de 
psiquiatria também têm feito ligações 
para os núcleos familiares que nesse 
momento se encontram isolados, em 
casa e necessitando de mais acolhimen-
to”, disse ela. “Nossa principal ação é 
orientar para que as pessoas saibam lidar 
com esses sentimentos de ansiedade e de 
medo que têm sido uma constante entre 
os familiares dos pacientes internados”, 
ressaltou Caroline.

INFORMAÇÃO É PREVENÇÃO
O HSF destinou andares inteiros e CTIs 

para receber casos suspeitos e confirmados 
de Covid-19. Para informar os pacientes 
recém-chegados à Emergência sobre a gra-
vidade e os cuidados com a transmissão do 
novo coronavírus, foram instalados ban-
ners informativos na Emergência. Além 
disso, os pacientes recebem, na admissão 
ao hospital, folhetos com informações 
sobre diagnóstico, tratamento e prevenção 
do novo coronavírus.

Um comitê de enfrentamento ao 
Covid-19, formado por representantes 
dos setores da educação continuada, 
pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar e por líderes de equipe, foi 
criado para criar novos protocolos de 
assistência, além de orientar colabo-
radores de todos os setores do HSF: 
médicos, corpo de enfermagem, pes-
soal da limpeza, do apoio nutricional 
e fisioterapeutas dentre outros. “Essas 
orientações são fundamentais para essas 
equipes multiprofissionais que estão no 
dia a dia atuando nos setores que têm os 
pacientes suspeitos e confirmados com 
Covid-19. É muito importante passar 
informações corretas e tranquilizar a 
equipe, que fica um pouco aflita em um 
momento como o que passamos. Esse 
esforço é no sentido de esclarecer as 
dúvidas e prestar o suporte psicológico 
necessário”, esclareceu Patrícia Leite.

A coordenadora da Emergência 
destacou que a informação tem sido 
uma aliada contra a doença. “Trocamos 
e-mails diariamente, com atualizações 
e sugestões de leituras de publicações 
nacionais e internacionais, sempre com o 
objetivo de melhorar o atendimento pela 
equipe clínica”, contou Patricia Morgado.

REFORÇO AO SUS
O HSF se une a três grandes empresas 

do setor privado de saúde: UnitedHealth 
Group Brasil (Amil), Rede D’Or e Rede 
Ímpar e à Secretaria Estadual de Saúde 

para abrir 108 novos leitos para trata-
mento de Covid-19 destinados a   pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Desde as primeiras notícias da pan-
demia, começamos a estudar uma forma 
de viabilizar o atendimento aos pacientes 
do SUS. Essa é uma vocação do HSF e, por 
meio dessa parceria, oferecemos nossa 
estrutura para receber pacientes em 108 
novos leitos, sendo 80 de internação e 28 
de terapia intensiva”, anunciou o diretor 
geral do HSF, frei Paulo Batista.

Os novos leitos estarão distribuídos 
nos andares 5, 6, 9, 10 e 11, que estavam 
desativados e onde, anteriormente, ha-

viam funcionado quartos de internação 
e três centros de terapia intensiva. O 
consórcio está investindo recursos para 
a adequação das instalações, e irá ceder 
equipamentos, como ventiladores mecâ-
nicos, monitores cardíacos, entre outros, 
além de equipamentos de proteção indi-
vidual, como máscaras e luvas cirúrgicas 
e medicamentos. As empresas privadas 
também serão responsáveis pelo capital 
necessário para a compra de insumos e 
despesas com pessoal, que serão geren-
ciadas pelo HSF.

COLABORAÇÃO: CRISTINA MIGUEZ

Coordenadora de Psicologia Caroline Oertel

O HSF destinou andares inteiros e CTIs para receber casos suspeitos e confirmados de Covid-19

Frei Paulo Batista: “Viabilizamos o atendimento de pacientes do SUS com Covid-19”
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‘Rezemos pelos enfermeiros e enfermeiras: 
Mais que uma profissão, uma vocação’

“Constantemente, em minhas 
orações e celebrações da Santa 
Missa venho pedindo a Deus 
pela vida, saúde, pelo exercício da 
profissão e pela família de cada 
um. São muitas intenções a cada 
dia, mas a intenção de vocês estão 
sempre presente”, escreveu o 
arcebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, na carta que 

enviou, no dia 3 de maio, a todos os 
profissionais na área da Saúde.
No contexto do Dia Internacional 
da Enfermagem, comemorado 
no dia 12 de maio, Dom Orani 
rezou, de maneira especial, pelos 
enfermeiros e enfermeiras, pelo 
trabalho que realizam na linha de 
frente dos hospitais, auxiliando os 
médicos, e na busca de garantir a 

vida e a saúde dos pacientes.
No mesmo dia, o Papa Francisco ao 
celebrar na Casa Santa Marta, no 
Vaticano, dirigiu seu pensamento 
aos enfermeiros.
“Rezemos hoje pelos enfermeiros 
e enfermeiras, homens, mulheres, 
rapazes e moças que têm 
essa profissão, que é mais que 
uma profissão, é uma vocação, 

uma dedicação. Que o Senhor 
os abençoe. Neste tempo da 
pandemia deram exemplo de 
heroísmo, e alguns deram a vida”, 
disse o Pontífice.
Seguem abaixo, testemunhos 
de profissionais de saúde que 
trabalham nos hospitais e centros 
de saúde no Rio de Janeiro. 

CARLOS MOIOLI

“Técnica em enfermagem, hoje estou como agente de saúde 
em uma unidade de saúde básica da Zona Oeste. Como todos da 
área, a nossa maior dificuldade tem sido o enfretamento de um 
vírus ‘novo’. O modo de exercer a nossa função tem se adaptado 
às mudanças no protocolo. Hoje, mantemos contatos com a 
maioria dos pacientes pelas redes sociais e ligações telefônicas, 
não deixando, mesmo com a pandemia, de ter o vínculo com as 
famílias. Como coloco para os assistidos que tudo isso vai passar, 
e que não pode passar, é o questionamento de como sairemos 
dessa pandemia, que pessoa quero ser. Precisamos nos apegar a 
Deus nesse momento de luta que estamos travando, porque Ele 
nunca nos deixa só.”

Teresa Cristina Bastos Alves
Técnica de enfermagem, paroquiana da Paróquia Nossa 

Senhora das Graças, em Campo Grande

“Estou trabalhando no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), que é uma realidade muito 
difícil, com as emergências, salas vermelhas lotadas. Os 
atendimentos não são somente pelo Covid-19, como 
vemos noticiarem, mas de muitas doenças que se agra-
varam. Devido ao medo, as pessoas estão deixando para 
ir aos hospitais muito tardiamente. Por isso, aumenta-
ram os infartos, insuficiências respiratórias nem sempre 
por Covid-19 mas, devido à asma e bronquite. Como as 
pessoas estão com muito medo, receio, estão indo só 
a ponto de serem entubadas, ficando na sala vermelha 
ou CTI. Isto está fazendo com que todas as unidades de 
terapia intensiva estejam superlotadas. 

Infelizmente, a população não está levando a sério. 
Vemos isso quando saímos de ambulância, e vemos nas 
ruas. Estou firme na fé porque só Deus pra nos livrar 
desse mal. Eu como cristã não consigo ficar indiferente 
frente ao sofrimento do ser humano. Cada paciente que 
eu carrego estou em oração.

Devemos ficar atentos aos primeiros sintomas, não 
deixar que fique muito grave para procurar atendimento 
médico.”

Shaiane Barreto Suzano Sideris
Enfermeira, trabalha no SAMU, em Campo Grande, coordenadora da Pastoral da Saúde na 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz

“Como nos ensinou a médica pediatra 
e sanitarista Zilda Arns: ‘Amar é acolher, é 
compreender é fazer o outro crescer’. Para 

todos, em especial os profissionais da saúde, é 
um momento difícil: muitas dúvidas, perdas, 

incertezas, medo que estamos vivenciando. Mas, 
é importante e necessário acolher com carinho, 

atenção e respeito não só os pacientes, como seus 
familiares que chegam muitas vezes apreensivos, 

desesperados.”
Elaine Cristina Pinheiro de Oliveira

Enfermeira obstétrica, paroquiana da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande

“Diante da pandemia que estamos 
vivendo e do medo de contrair o 
vírus, presenciamos nossos colegas 
de trabalho adoecerem, mas estamos 
a serviço do outro e da saúde. Deus 
é nosso guia nesse momento; amar 
cuidar do próximo é um exercício 
diário em nossa vida. Precisamos 
confiar em Deus que dias melhores 
virão. Deus é minha motivação.”
Fernanda Araújo
Farmacêutica e agente da 
Pastoral da Saúde da Paróquia 
São Francisco de Assis, em Campo 
Grande

“Em tempos tão difíceis, no qual nem 
mesmo um sorriso pode ser agraciado, devido 
ao uso da máscara de proteção, é necessária a 
resposta positiva ao chamado. Porque cuidar vai 
muito além da profissão. Amando e respeitando 
a vida sigo a missão. Ser instrumento nas mãos 
de Deus é a maior motivação. Onde há vida é 
necessário o cuidado.”

Andrea Cecílio de Souza Arcanjo
Técnica de enfermagem no Hospital 

Municipal Rocha Faria, em Campo 
Grande, paroquiana da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em 

Campo Grande, no Vicariato Santa Cruz 

“Escolhi ser 
profissional de 
enfermagem e já tenho 22 
anos na profissão. Neste 
momento que estamos 
vivendo de isolamento 
social e pandemia, somos 
vistos como heróis, pois 
estamos na linha de frente. 
Mas, na verdade, somos 
iguais a todos: temos 
medo, cansaço, desânimo 
e sofremos muito quando 
vemos que as pessoas 
estão se contaminando 
e morrendo. Todo dia eu 
acordo, esqueço os meus 

problemas e peço força, esperança e sabedoria. Tenho fé em Deus 
e sei que Ele está agindo. Tenho a certeza que quando tudo isso 
passar sairemos mais fortalecidos para cuidar da dor do próximo.”

Maria Edite Dias da Silva
Técnica de enfermagem, lotada no Centro Municipal de Saúde 

Belizario Penna e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, ambos em Campo Grande; paroquiana da Paróquia Nossa 

Senhora das Graças, em Campo Grande, no Vicariato Santa Cruz
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‘Ele me agradeceu e falou que não acreditava em 
nada, mas viu a luz de Deus quando entrei no quarto, 

e não mais deixou de segui-Lo’

No dia 15 de maio, comemora-se 
o Dia dos Assistentes Sociais, que tem 
como padroeira  Santa Luísa de Marillac, 
cuja declaração foi feita em 1960, pelo  
Papa São João XXIII. 

Luísa nasceu em Paris, na França, 
em 1591. Mulher decidida, valente, 
inteligente, perseverante, viúva, mãe e 
cofundadora, junto com São Vicente de 
Paulo, das Filhas da Caridade. Destacou-
-se por sua entrega incondicional para 
os outros e um espírito impetuoso que 
lhe impulsionou a cumprir a missão que 
Deus lhe tinha encomendado ainda em 
meio à enfermidade. Morreu em 15 de 
março de 1660, e foi canonizada em 1934 
pelo Papa Pio XI. Desde a juventude 
sentiu inclinação para a vida religiosa. 
Seu diretor espiritual negou sua entrada 
no convento porque a saúde de Luísa era 
frágil. Convenceu-a de que optasse pelo 
matrimônio, dizendo que “Deus tinha 
outros planos para ela”. Casou e teve 
um filho. Em 1616, conheceu São Vicente 
do Paulo, tornou seu confessor. Quando 
seu marido morreu, ela compreendeu 
que Deus a fazia um chamado grande 
e especial.

Foi quando São Vicente lhe pediu 
para formar um centro de treinamento 
para jovens. Acolhendo candidatas, as 
instruiu para o serviço dos pobres e 
doentes. Em 1634, redigiu a regra de 
vida, mais tarde os estatutos das “Irmãs 
da Caridade”. Em Angers, assumiu um 
hospital terrivelmente descuidado e, 
em Paris, cuidou dos afetados por uma 
epidemia. Também socorreu as vítimas 
da Guerra dos 30 anos e se ocupou dos 
afetados pela violência que se vivia na 
capital francesa. O Convento das Irmãs 
da Caridade era a casa dos pobres, os 
hospitais e as ruas. Luísa e Vicente 
enviavam os religiosos e religiosas para 
fora do claustro – lugar onde muitas 
congregações se isolavam – para animar 
e socorrer os necessitados. Percorriam 
aldeias e cidades com esta finalidade. 
Antes de partir, deixou esta mensagem 
a suas irmãs espirituais: “Sede empe-
nhadas no serviço aos pobres... amem 
os pobres, honrem, minhas filhas, e 
honrarão ao mesmo Cristo”. 

Fonte: ACIdigital

Sou assistente social há 28 anos, e esco-
lhi a profissão aos 12 anos de idade quando 
visitava pacientes na pediatria do Hospital 
Getúlio Vargas. Queria ser uma profissional 
com posicionamento em favor da equidade e 
justiça social. Já atuei nas áreas da educação 
e assistência no sistema penal e da saúde, 
sempre procurando uma oportunidade 
para falar que Deus nos ama e o quanto é 
diferente enfrentar as dificuldades da vida, 
confiando no seu amor.

Hoje em tempos de pandemia, estou 
atuando na porta de entrada de pacientes 
e familiares acometidos pela Covid-19, em 
uma unidade de UPA 24 horas. É uma rea-
lidade na qual a todo momento me deparo 
com o aumento emocional da sobrecarga de 
trabalho. Também do sofrimento imposto às 
famílias que necessitam deixar seu parente 
internado, ou autorizar a transferência para 
uma unidade de referência no tratamento 
da Covid-19.

Em qualquer oportunidade, procuro ofer-
tar palavras de conforto e orientação, e da 
necessidade da continuidade dos cuidados 
para o bem de todos. Há muito tempo finali-
zo minhas orações dizendo: ‘Deus que eu seja 
Cristo na vida do meu irmão’. São situações 
em que os familiares não podem visitar, às 
vezes nem falar por celular com o paciente. 
É a navalha mais afiada no coração de cada 
um. Sempre conto com os dons do Espírito 
Santo para falar as palavras certas para di-
minuir a dor no coração, e que a pessoa creia 
que a mão de Deus pode nos tocar e levar a 
uma cura física ou espiritual.

Nas inúmeras visitas aos pacientes 
internados falo que sou católica praticante, 
e convido a fazer uma pequena oraçāo de 
agradecimento a Deus por mais um dia. Inicio 
esse ato porque um dia entrei na enfermaria 
e um paciente foi logo gritando: ‘Doutora, 
doutora, faça uma oração por mim. Eu não 
conheço seu Deus, mas eu creio que Ele 
pode me curar’. Parei diante dele, lembrei 
a minha oraçāo diária e falei: ‘Senhor, sou 
católica praticante e inicio minhas orações 
assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo’, e segui entregando aquele homem 
que chamou por Deus e foi acolhido. Ensinei 
a ele que a oração maior que Deus espera de 
nós brota do nosso coração. No mesmo dia, 
esse paciente saiu do estado grave e teve 
condições de ir para outro hospital. Não 

precisou ser entubado. Ele me agradeceu e 
falou que não acreditava em nada, mas viu 
a luz de Deus quando entrei no quarto, e não 
mais deixou de segui-Lo.

Como todos os colegas da linha de frente 
tenho receio da contaminação, já que lido di-
retamente com o paciente infectado, mas sei 
que Jesus ficou o tempo todo do lado de São 
Francisco e ele não contraiu a lepra. Assim, 
creio que eu e meus colegas de trabalho não 
seremos contaminados.

Aproveito para felicitar todas as assis-
tentes sociais pelo nosso dia, 15 de maio, e 
que sejamos fiéis às nossas responsabili-
dades, assim como ensina o nosso regula-
mento: ‘participar de programas de socorro 
à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus 
interesses e necessidade’ (cf. Título II, Art 3, 
letra D, página 18).

Isabel Cristina Lima Nascimento, 
Assistente social,

paroquiana da Paróquia Santa 
Barbara e Santa Cecília, em Vigá-
rio Geral, e agente da Pastoral da 

Saúde.

Assistente social Isabel Cristina Lima Nascimento

Isabel e agentes da Pastoral da Saúde da Paróquia Santa Bárbara e Santa Cecília, em Vigário Geral

Padroeira dos 
assistentes sociais

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Paróquia São Rafael Arcanjo, em 
Vista Alegre, que tem 478 catequizan-
dos e 50 catequistas, tem procurado 
atravessar a realidade da pandemia 
vivenciando a catequese em casa com 
as famílias.

Segundo a coordenadora paroquial, 
Lourdes Maria Gomes Silva, a catequese 
está sendo realizada através de ativida-
des em vídeos, áudios e transmissões das 
missas, celebradas pelo pároco, padre 
Alberto Gonzaga Almeida, que muito 
tem apoiado as iniciativas para favorecer 
os catequizandos. 

“Nos vídeos desenvolvemos ativida-
des com o livro da catequese, incenti-
vando as crianças e as famílias a fazerem 
as leituras bíblicas, e depois, postar 
as reflexões. Trocamos vídeos, fotos, 
tiramos dúvidas, cumprindo nosso 
compromisso com Jesus”, disse.

Lourdes Maria acrescentou que o 
compromisso maior é a participação 
das missas dominicais através das 
transmissões realizadas pelas mídias 
da paróquia. 

“Através de fotos e vídeos diminuí-
mos as saudades da nossa paróquia, de 
nosso pároco, das crianças e catequis-
tas”, disse Lourdes Maria.

Algumas atividades são criadas pela 
coordenação, outras pelo próprio ca-
tequista da turma, de acordo com sua 
realidade.

“Assim, crianças, famílias e catequis-
tas não deixam de viver os ensinamentos 
de Jesus”, afirmou Lourdes Maria.

MANDATO DA MISSÃO 
Catequista há 28 anos, Lourdes Ma-

ria contou que começou como ajudante, 
depois como catequista auxiliar.

“Em pouco tempo, assumi uma tur-
ma e até hoje, conduzida pelo Espírito 
Santo, continuo sendo instrumento de 
Deus para os pequenos e as famílias. 
Muitas foram e são minhas experiências 
no âmbito de ensinar o amor de Deus 
para as crianças”, disse.  

Além da de coordenar a catequese 
paroquial, Lourdes Maria também é 
responsável pela coordenação vicarial 
da Catequese Especial, um seguimento 
da Iniciação a Vida Cristã no Vicaria-
to Leopoldina. Também é catequista 
de Catequese Regular e Especial com 
formação.

“As experiências com crianças e espe-
ciais tornaram-me uma pessoa mais fiel 
ao mandato de Jesus: ‘Ide, pois, e ensinai 
a todas as nações’ (Mt 28,19. Os catequi-
zandos são marcantes no cumprimento 
da minha missão. Cada encontro é uma 
experiência nova. Muitas vezes, sou 
catequizada por meus pequenos, ou-
tras sou testemunho. Famílias que nos 

buscam como consolo. São agradecidas 
com mudanças de comportamento de 
seus filhos. Famílias que através dos 
catequizandos conseguem alcançar uma 
conversão diária”, contou.

COM A FORÇA DO ESPÍRITO SANTO
Nesse tempo de pandemia de iso-

lamento social, Lourdes Maria contou 
que começou a elaborar projetos e a 
procurar alcançar objetivos através das 
mídias sociais. 

“Por muito tempo, as redes sociais 
foram um instrumento que nos afastou, 
hoje nos aproxima. Começamos com as 
missas online em nossa paróquia, pedin-
do para as crianças participarem e da-
rem retorno. Uma das ações foi no Do-
mingo de Ramos, quando pedimos para 
que todos colocassem ramos em suas 
portas e janelas, celebrando a entrada 
de Jesus em Jerusalém. No Domingo de 
Páscoa, pedimos pra colocarem toalhas 
brancas nas janelas. Está dando certo; 
temos colhido muitos frutos”, afirmou.

Durante a semana, acontecem 
outras atividades através de vídeos ou 
áudios. Neste mês de maio, dedicado a 
Virgem Maria, os catequizandos foram 
orientados a ter o compromisso de re-
zar todos os dias para Nossa Senhora 
em família.

“Mesmo com todas as dificuldades 
da pandemia, procuro, como catequista, 
cumprir a minha missão. Sei que, quem 
nos sustenta é o Espírito Santo de Deus, 
que age em nós”, completou Lourdes 
Maria.

TESTEMUNHAS DO REINO
Junto com Lourdes Maria, outras 

catequistas da Paróquia São Rafael Ar-
canjo receberam o chamado para serem 
testemunhas do Reino de Deus. 

Ana Cristina Lamberg permanece 
intensificando as orações diárias, a reci-
tação do terço, por vídeo, com a família 
e as missas online.

“A pandemia está sendo uma expe-
riência nova para todos. Porém, estou 
tentando diminuir a saudade que sinto 
dos meus catequizandos, mandando 
mensagens via WhatsApp e mensagens 
por vídeo”, disse Ana Cristina. 

Já Maria Tereza Quintela sente falta 
da convivência da comunidade paro-
quial. 

“Sinto falta dos meus adolescentes, 
dos nossos encontros catequéticos e das 
experiências trazidas por eles. Também 
dos sorrisos quando nos encontramos 
nas missas, e a vontade enorme que eles 
sentiam em encontrar Jesus na Primeira 
Eucaristia”, disse Maria Tereza

CARLOS MOIOLI

‘Os catequizandos são 
marcantes no cumprimento 

da minha missão’

Lourdes Maria 
Gomes Silva

Padre  
Alberto Gonzaga 
de Almeida

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A crise padecida pela Igreja como conseqüência dos abusos de 
menores e vulneráveis por parte de clérigos e agentes de pastoral é de 
uma gravidade inquestionável. Em março de 2014, o Papa Francisco 
instituiu a Pontifícia Comissão para Tutela de Menores com a finalidade 
de oferecer propostas e iniciativas destinadas a melhorar as normas e os 
procedimentos para a proteção de menores e dos adultos vulneráveis. 
Segundo o Papa, o Povo de Deus espera de nós medidas concretas 
e efetivas (cf. Discurso inaugural no Encontro sobre a proteção de 
menores, Roma 21/02/2109).

Na missão evangelizadora da Igreja, ocupa um lugar importante 
sua missão com as crianças e jovens no âmbito da catequese paroquial, 
na educação, na missão e na ação solidária. Não se pode pensar que 
a Igreja permita qualquer dano aos seus filhos, sobretudo os mais 
vulneráveis. Ai de quem escandalizar a um destes pequeninos (cf. Mt 
18, 6). Quando isto acontece, foi devido à debilidade ou miséria de 
homens e mulheres que, apartando-se do caminho evangélico, agiram 
movidos por outro espírito, não o de Jesus. Por parte da Igreja, “dentre 
as importantes responsabilidades do Bispo diocesano para assegurar o 
bem comum dos fiéis e, especialmente das crianças e dos jovens, existe 
o dever de dar uma resposta adequada aos eventuais casos de abuso de 
menores, cometidos por clérigos na própria diocese” (Carta circular da 
Congregação para a Doutrina da Fé em 3/05/2011). 

Em cumprimento com o objetivo de prevenir o abuso de menores, 
dar apoios às vítimas e promover a criação de ambientes seguros nas 
nossas instituições eclesiais, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, seguindo a orientação do Papa Francisco de que todas as 
dioceses, no intuito de proteger os menores e pessoas vulneráveis no 
âmbito eclesial, devam criar ambientes seguros para eles, bem como 
para evitar o acobertamento dos casos de abuso, elaborou este Diretório 
para que em nossas comunidades exista sempre mais um ambiente 
seguro e saudável para essas pessoas. 

O Diretório tem como referência e orientação principal o Motu 
próprio “Vos estis lux mundi” e o documento da CNBB “O Cuidado 
Pastoral das Vítimas de Abuso Sexual”. 

1. COMISSÃO DE PARA A TUTELA DE MENORES
Em 2015, o Papa Francisco criou a Pontifícia Comissão para 

Tutela de Menores com a finalidade de oferecer propostas e iniciativas 
destinadas a melhorar as normas e os procedimentos para a proteção 
de todos os menores e dos adultos vulneráveis. Em âmbito nacional, a 
CNBB criou uma comissão semelhante. Seguindo a mesma preocupação 
eclesial, em comunhão com o Santo Padre Francisco e com a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, decidimos constituir a Comissão 
Arquidiocesana para a tutela de menores e pessoas vulneráveis. Esta 
Comissão reúne leigos, religiosos e eclesiásticos com a finalidade de 

auxiliar o Arcebispo nessa matéria e terá as seguintes funções:

•	 Colaborar com a Arquidiocese nos assuntos de sua 
competência;

•	 Aplicar os protocolos e medidas de prevenção existentes 
em âmbito arquidiocesano e supra-arquidiocesano;

•	 Acompanhar os desenvolvimentos na legislação civil 
e canônica e apresentar propostas para sua aplicação ao 
Arcebispo;

•	 Estudar medidas de acolhimento, acompanhamento e 
ajuda às possíveis vítimas;

•	 Aconselhar o Presidente da Comissão sobre o modo de 
agir com relação ao acusado;

•	 Acolher a acusação, estudar o caso e oferecer ao Arcebispo 
seu parecer sobre a veracidade do caso e a possível 
imputabilidade;

Os membros da Comissão deverão exercer seus encargos com 
discrição, profissionalismo e estão obrigados a guardar, sob juramento, 
o devido sigilo (cf. cân. 127 § 3).

2. PROCEDIMENTOS ORIENTATIVOS PARA A PREVENÇÃO DO 

ABUSO DE MENORES E VULNERÁVEIS
Tanto clérigos quanto leigos devem ser conscientes de sua própria 

vulnerabilidade e a de qualquer indivíduo menor de idade com quem 
possa estar lidando. Por isso, o contato pastoral com os menores de idade 
e pessoas vulneráveis deve estar reservado às atividades especificamente 
eclesiais e deverá levar-se a cabo em lugares e ambientes que convidem 
ao mútuo respeito e à confiança recíproca. 

Por isso, no cultivo da prudência e da responsabilidade pastoral 
para se terem ambientes seguros e saudáveis para menores e pessoas 
vulneráveis, estabelecemos algumas indicações para as circunstâncias 
concretas:

I.  Na casa paroquial, casa de retiro e similares, menores só poderão 
ser admitidos acompanhados pelos pais ou responsáveis. Jamais um 
clérigo, um religioso ou agente de pastoral poderá permanecer a sós 
com um menor ou adulto vulnerável em lugar fechado. O Sacramento 
da Reconciliação seja administrado em local visível e, quando possível 
no confessionário (cf. cân. 964). 

II. Não é conveniente que menores viajem com sacerdotes, 

DIRETÓRIO  ARQUIDIOCESANO SOBRE A TUTELA DE 
MENORES E PESSOAS VULNERÁVEIS

diáconos, agentes de pastoral sem a presença dos pais ou responsáveis. 
Nos casos de passeios organizados pela paróquia com grupos pastorais 
de menores de idade, os mesmos devem estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis, que serão convidados a participar do evento. Em tais 
encontros, não se admite que um clérigo ou agente de pastoral se afaste 
do grupo para estar a sós com menores. 

III. Sem detrimento da espontaneidade e da mútua confiança, 
dever-se-á ser prudente no que se refere ao contato pastoral com um 
menor de idade, evitando situações de contato físico inapropriado e 
o uso de uma linguagem ou de expressões inadequadas. Os ministros 
ordenados deverão observar em sua conduta, especiais normas de 
prudência e de pudor exigidas por seu particular estado de vida. 

IV. Ao utilizarem os meios audiovisuais (internet, música, slides, 
etc.) com menores ou adultos vulneráveis, os clérigos e agentes de 
pastoral deverão fazê-lo com extrema prudência. Tais instrumentos de 
evangelização deverão ser revisados previamente para assegurar serem 
a eles apropriados. Além disso, o responsável deverá verificar que a 
conexão Internet utilizada disponha de filtros parentais necessários para 
evitar acesso a material inadequado. 

V. Nas comunicações de clérigos e agentes de pastorais com 
menores e vulneráveis por vias virtuais, deve-se agir com máxima 
prudência e responsabilidade. Que tais meios de comunicação com 
menores não sejam habituais.

VI. As pessoas que trabalham com menores devem se abster de 
darem presentes indevidos, que ordinariamente não se dariam ao grupo 
de menores, mostrando atenção extraordinária ou permitindo condutas 
com um menor específico, que habitualmente não se permitem a outros.

3. CUIDADOS NA PREVENÇÃO E DETECÇÃO DOS ABUSOS
Nas práxis atuais da Igreja, alguns passos devem ser adotados 

como medidas preventivas e na detecção de possíveis abusos contra 
menor ou vulnerável:

1º Passo: PERCEBENDO SINAIS DE ADVERTÊNCIA: Para 
prevenir abusos, é necessário que se observem os comportamentos 
inadequados das pessoas, que podem agir com imprudência no trato 
com menores ou pessoas vulneráveis. Providências em corrigir condutas 
inadequadas devem ser tomadas por quem de direito na comunidade ou 
instituição eclesiástica. A correção deve ser pronta e caridosa.

2º Passo: ESCOLHA DE PESSOAS: Todo o pessoal eclesial – 
ministros ordenados, religiosos e leigos – deverão velar para que seus 
contatos pessoais reflitam sempre e em todas as circunstâncias os ideais 
do Evangelho. A idoneidade de todas as pessoas que trabalham com 
menores é imprescindível para a construção de ambientes seguros e 
saudáveis. Por isso, deverá haver o controle e a seleção dos adultos 
que têm alguma função de trabalho ou formação com os menores para 
vivam o compromisso da Igreja em manter a segurança e a preservação 
dos menores e vulneráveis.

3º Passo: ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE 
PASTORAL E DOS MOVIMENTOS PAROQUIAIS: As coordenações 
arquidiocesanas (catequese, coroinhas, crisma, etc.) junto aos Vicariatos 
e Paróquias, estejam cientes das orientações dadas neste Diretório. 
Por isso, é necessária periódica capacitação para que sejam cada vez 
mais conscientes da gravidade e características das condutas abusivas 
e adquirir as ferramentas mais idôneas para detectá-las e, na medida 
do possível, preveni-las. Devem também ser identificados lugares 
e situações de risco e serem tomadas medidas para que tais condutas 
sejam eliminadas ou neutralizadas.

4º Passo: MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DAS 

CRIANÇAS E JOVENS: É importante observar a mudança repentina 
de comportamento do menor: mau humor, agressividade, perda de 
apetite, dificuldade de aprendizado, rejeição a pessoas e à escola ou ao 
grupo, descuido na higiene pessoal, etc., pois estes podem ser sintomas 
de possível abuso ou violência. 

5º Passo: COMUNICAÇÃO DAS PREOCUPAÇÕES: A 
comunicação a quem de direito é muito importante, pois demonstra a 
preocupação da Igreja em relação a este tema. Ela ajuda em situações 
de risco, evitando possíveis abusos. Diz o Papa Francisco que “todos 
tenham a consciência do dever de comunicar os abusos às autoridades 
competentes e cooperar nas atividades de prevenção e contraste”.

Com esses passos, a Igreja Católica assume o seu papel na 
prevenção dos casos de abusos e promoverá ações concretas e claras 
para buscar a verdade dos fatos. Conforme assinala o Papa Francisco, 
“as famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para tutelar 
os seus filhos e têm o direito de se dirigir a ela com plena confiança, 
porque é uma casa segura. Por conseguinte, não poderá ser concedida 
prioridade a outro tipo de considerações, seja qual for a sua natureza, 
como, por exemplo, o desejo de evitar escândalo, pois não há lugar 
algum no ministério para aqueles que abusam de menores” (Carta aos 
presidentes das Conferências Episcopais e Superiores dos Institutos de 
Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica em 02/02/2015).

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
O art. 1 do Motu Próprio “Vos estis lux mundi” estabelece que os 

delitos contra o sexto mandamento do Decálogo aplicadas ao abuso de 
menores e vulneráveis consistem em:

I.    forçar alguém, com violência, ameaça ou mediante abuso de 
autoridade, a realizar ou sofrer atos sexuais; 

II.   realizar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável 
(física ou psicologicamente);

III. produzir, exibir, possuir ou distribuir, inclusive por via informática, 
material pornográfico infantil, bem com recrutar ou induzir um 
menor ou uma pessoa vulnerável à participação em exibições 
pornográficas;

O abuso sexual de menor ou vulnerável é uma situação em que a 
vítima é invadida em sua sexualidade e usada para alguma gratificação 
sexual de um adulto em uma relação de assimetria e dominação. Pode 
acontecer mesmo sem o contato físico e é danosa por interferir nos afetos 
e sensações, na auto-imagem, nos relacionamentos, nas possibilidades 
de enfrentamento das alegrias e tristezas da vida e na sexualidade, 
prejudicando a saúde física e mental. 

Para efeito das normas do Motu Próprio “Vos estis lux mundi”, 
entende-se por menor toda pessoa que tiver idade inferior a dezoito 
anos, ou a ela equiparada por lei. Pessoa vulnerável é toda aquela em 
estado de enfermidade, deficiência física ou psíquica, ou de privação 
de liberdade pessoal que de fato, mesmo ocasionalmente, limite a sua 
capacidade de entender ou querer ou, em todo o caso, de resistir à ofensa.

Para o Código Penal Brasileiro, o estupro de vulnerável (art. 217-
A) é crime hediondo, nos termos da lei 8.072/1990, alterada pela lei 
12.015/2009.

Deverá haver um sistema estável e acessível ao público onde as 
denúncias poderão ser feitas.

Seguindo a determinação do Motu Próprio “Vos estis lux mundi”,a 
Arquidiocese estabelece um sistema estável e facilmente acessível ao 
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A crise padecida pela Igreja como conseqüência dos abusos de 
menores e vulneráveis por parte de clérigos e agentes de pastoral é de 
uma gravidade inquestionável. Em março de 2014, o Papa Francisco 
instituiu a Pontifícia Comissão para Tutela de Menores com a finalidade 
de oferecer propostas e iniciativas destinadas a melhorar as normas e os 
procedimentos para a proteção de menores e dos adultos vulneráveis. 
Segundo o Papa, o Povo de Deus espera de nós medidas concretas 
e efetivas (cf. Discurso inaugural no Encontro sobre a proteção de 
menores, Roma 21/02/2109).

Na missão evangelizadora da Igreja, ocupa um lugar importante 
sua missão com as crianças e jovens no âmbito da catequese paroquial, 
na educação, na missão e na ação solidária. Não se pode pensar que 
a Igreja permita qualquer dano aos seus filhos, sobretudo os mais 
vulneráveis. Ai de quem escandalizar a um destes pequeninos (cf. Mt 
18, 6). Quando isto acontece, foi devido à debilidade ou miséria de 
homens e mulheres que, apartando-se do caminho evangélico, agiram 
movidos por outro espírito, não o de Jesus. Por parte da Igreja, “dentre 
as importantes responsabilidades do Bispo diocesano para assegurar o 
bem comum dos fiéis e, especialmente das crianças e dos jovens, existe 
o dever de dar uma resposta adequada aos eventuais casos de abuso de 
menores, cometidos por clérigos na própria diocese” (Carta circular da 
Congregação para a Doutrina da Fé em 3/05/2011). 

Em cumprimento com o objetivo de prevenir o abuso de menores, 
dar apoios às vítimas e promover a criação de ambientes seguros nas 
nossas instituições eclesiais, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, seguindo a orientação do Papa Francisco de que todas as 
dioceses, no intuito de proteger os menores e pessoas vulneráveis no 
âmbito eclesial, devam criar ambientes seguros para eles, bem como 
para evitar o acobertamento dos casos de abuso, elaborou este Diretório 
para que em nossas comunidades exista sempre mais um ambiente 
seguro e saudável para essas pessoas. 

O Diretório tem como referência e orientação principal o Motu 
próprio “Vos estis lux mundi” e o documento da CNBB “O Cuidado 
Pastoral das Vítimas de Abuso Sexual”. 

1. COMISSÃO DE PARA A TUTELA DE MENORES
Em 2015, o Papa Francisco criou a Pontifícia Comissão para 

Tutela de Menores com a finalidade de oferecer propostas e iniciativas 
destinadas a melhorar as normas e os procedimentos para a proteção 
de todos os menores e dos adultos vulneráveis. Em âmbito nacional, a 
CNBB criou uma comissão semelhante. Seguindo a mesma preocupação 
eclesial, em comunhão com o Santo Padre Francisco e com a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, decidimos constituir a Comissão 
Arquidiocesana para a tutela de menores e pessoas vulneráveis. Esta 
Comissão reúne leigos, religiosos e eclesiásticos com a finalidade de 

auxiliar o Arcebispo nessa matéria e terá as seguintes funções:

•	 Colaborar com a Arquidiocese nos assuntos de sua 
competência;

•	 Aplicar os protocolos e medidas de prevenção existentes 
em âmbito arquidiocesano e supra-arquidiocesano;

•	 Acompanhar os desenvolvimentos na legislação civil 
e canônica e apresentar propostas para sua aplicação ao 
Arcebispo;

•	 Estudar medidas de acolhimento, acompanhamento e 
ajuda às possíveis vítimas;

•	 Aconselhar o Presidente da Comissão sobre o modo de 
agir com relação ao acusado;

•	 Acolher a acusação, estudar o caso e oferecer ao Arcebispo 
seu parecer sobre a veracidade do caso e a possível 
imputabilidade;

Os membros da Comissão deverão exercer seus encargos com 
discrição, profissionalismo e estão obrigados a guardar, sob juramento, 
o devido sigilo (cf. cân. 127 § 3).

2. PROCEDIMENTOS ORIENTATIVOS PARA A PREVENÇÃO DO 

ABUSO DE MENORES E VULNERÁVEIS
Tanto clérigos quanto leigos devem ser conscientes de sua própria 

vulnerabilidade e a de qualquer indivíduo menor de idade com quem 
possa estar lidando. Por isso, o contato pastoral com os menores de idade 
e pessoas vulneráveis deve estar reservado às atividades especificamente 
eclesiais e deverá levar-se a cabo em lugares e ambientes que convidem 
ao mútuo respeito e à confiança recíproca. 

Por isso, no cultivo da prudência e da responsabilidade pastoral 
para se terem ambientes seguros e saudáveis para menores e pessoas 
vulneráveis, estabelecemos algumas indicações para as circunstâncias 
concretas:

I.  Na casa paroquial, casa de retiro e similares, menores só poderão 
ser admitidos acompanhados pelos pais ou responsáveis. Jamais um 
clérigo, um religioso ou agente de pastoral poderá permanecer a sós 
com um menor ou adulto vulnerável em lugar fechado. O Sacramento 
da Reconciliação seja administrado em local visível e, quando possível 
no confessionário (cf. cân. 964). 

II. Não é conveniente que menores viajem com sacerdotes, 

DIRETÓRIO  ARQUIDIOCESANO SOBRE A TUTELA DE 
MENORES E PESSOAS VULNERÁVEIS

diáconos, agentes de pastoral sem a presença dos pais ou responsáveis. 
Nos casos de passeios organizados pela paróquia com grupos pastorais 
de menores de idade, os mesmos devem estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis, que serão convidados a participar do evento. Em tais 
encontros, não se admite que um clérigo ou agente de pastoral se afaste 
do grupo para estar a sós com menores. 

III. Sem detrimento da espontaneidade e da mútua confiança, 
dever-se-á ser prudente no que se refere ao contato pastoral com um 
menor de idade, evitando situações de contato físico inapropriado e 
o uso de uma linguagem ou de expressões inadequadas. Os ministros 
ordenados deverão observar em sua conduta, especiais normas de 
prudência e de pudor exigidas por seu particular estado de vida. 

IV. Ao utilizarem os meios audiovisuais (internet, música, slides, 
etc.) com menores ou adultos vulneráveis, os clérigos e agentes de 
pastoral deverão fazê-lo com extrema prudência. Tais instrumentos de 
evangelização deverão ser revisados previamente para assegurar serem 
a eles apropriados. Além disso, o responsável deverá verificar que a 
conexão Internet utilizada disponha de filtros parentais necessários para 
evitar acesso a material inadequado. 

V. Nas comunicações de clérigos e agentes de pastorais com 
menores e vulneráveis por vias virtuais, deve-se agir com máxima 
prudência e responsabilidade. Que tais meios de comunicação com 
menores não sejam habituais.

VI. As pessoas que trabalham com menores devem se abster de 
darem presentes indevidos, que ordinariamente não se dariam ao grupo 
de menores, mostrando atenção extraordinária ou permitindo condutas 
com um menor específico, que habitualmente não se permitem a outros.

3. CUIDADOS NA PREVENÇÃO E DETECÇÃO DOS ABUSOS
Nas práxis atuais da Igreja, alguns passos devem ser adotados 

como medidas preventivas e na detecção de possíveis abusos contra 
menor ou vulnerável:

1º Passo: PERCEBENDO SINAIS DE ADVERTÊNCIA: Para 
prevenir abusos, é necessário que se observem os comportamentos 
inadequados das pessoas, que podem agir com imprudência no trato 
com menores ou pessoas vulneráveis. Providências em corrigir condutas 
inadequadas devem ser tomadas por quem de direito na comunidade ou 
instituição eclesiástica. A correção deve ser pronta e caridosa.

2º Passo: ESCOLHA DE PESSOAS: Todo o pessoal eclesial – 
ministros ordenados, religiosos e leigos – deverão velar para que seus 
contatos pessoais reflitam sempre e em todas as circunstâncias os ideais 
do Evangelho. A idoneidade de todas as pessoas que trabalham com 
menores é imprescindível para a construção de ambientes seguros e 
saudáveis. Por isso, deverá haver o controle e a seleção dos adultos 
que têm alguma função de trabalho ou formação com os menores para 
vivam o compromisso da Igreja em manter a segurança e a preservação 
dos menores e vulneráveis.

3º Passo: ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE 
PASTORAL E DOS MOVIMENTOS PAROQUIAIS: As coordenações 
arquidiocesanas (catequese, coroinhas, crisma, etc.) junto aos Vicariatos 
e Paróquias, estejam cientes das orientações dadas neste Diretório. 
Por isso, é necessária periódica capacitação para que sejam cada vez 
mais conscientes da gravidade e características das condutas abusivas 
e adquirir as ferramentas mais idôneas para detectá-las e, na medida 
do possível, preveni-las. Devem também ser identificados lugares 
e situações de risco e serem tomadas medidas para que tais condutas 
sejam eliminadas ou neutralizadas.

4º Passo: MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DAS 

CRIANÇAS E JOVENS: É importante observar a mudança repentina 
de comportamento do menor: mau humor, agressividade, perda de 
apetite, dificuldade de aprendizado, rejeição a pessoas e à escola ou ao 
grupo, descuido na higiene pessoal, etc., pois estes podem ser sintomas 
de possível abuso ou violência. 

5º Passo: COMUNICAÇÃO DAS PREOCUPAÇÕES: A 
comunicação a quem de direito é muito importante, pois demonstra a 
preocupação da Igreja em relação a este tema. Ela ajuda em situações 
de risco, evitando possíveis abusos. Diz o Papa Francisco que “todos 
tenham a consciência do dever de comunicar os abusos às autoridades 
competentes e cooperar nas atividades de prevenção e contraste”.

Com esses passos, a Igreja Católica assume o seu papel na 
prevenção dos casos de abusos e promoverá ações concretas e claras 
para buscar a verdade dos fatos. Conforme assinala o Papa Francisco, 
“as famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para tutelar 
os seus filhos e têm o direito de se dirigir a ela com plena confiança, 
porque é uma casa segura. Por conseguinte, não poderá ser concedida 
prioridade a outro tipo de considerações, seja qual for a sua natureza, 
como, por exemplo, o desejo de evitar escândalo, pois não há lugar 
algum no ministério para aqueles que abusam de menores” (Carta aos 
presidentes das Conferências Episcopais e Superiores dos Institutos de 
Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica em 02/02/2015).

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
O art. 1 do Motu Próprio “Vos estis lux mundi” estabelece que os 

delitos contra o sexto mandamento do Decálogo aplicadas ao abuso de 
menores e vulneráveis consistem em:

I.    forçar alguém, com violência, ameaça ou mediante abuso de 
autoridade, a realizar ou sofrer atos sexuais; 

II.   realizar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável 
(física ou psicologicamente);

III. produzir, exibir, possuir ou distribuir, inclusive por via informática, 
material pornográfico infantil, bem com recrutar ou induzir um 
menor ou uma pessoa vulnerável à participação em exibições 
pornográficas;

O abuso sexual de menor ou vulnerável é uma situação em que a 
vítima é invadida em sua sexualidade e usada para alguma gratificação 
sexual de um adulto em uma relação de assimetria e dominação. Pode 
acontecer mesmo sem o contato físico e é danosa por interferir nos afetos 
e sensações, na auto-imagem, nos relacionamentos, nas possibilidades 
de enfrentamento das alegrias e tristezas da vida e na sexualidade, 
prejudicando a saúde física e mental. 

Para efeito das normas do Motu Próprio “Vos estis lux mundi”, 
entende-se por menor toda pessoa que tiver idade inferior a dezoito 
anos, ou a ela equiparada por lei. Pessoa vulnerável é toda aquela em 
estado de enfermidade, deficiência física ou psíquica, ou de privação 
de liberdade pessoal que de fato, mesmo ocasionalmente, limite a sua 
capacidade de entender ou querer ou, em todo o caso, de resistir à ofensa.

Para o Código Penal Brasileiro, o estupro de vulnerável (art. 217-
A) é crime hediondo, nos termos da lei 8.072/1990, alterada pela lei 
12.015/2009.

Deverá haver um sistema estável e acessível ao público onde as 
denúncias poderão ser feitas.

Seguindo a determinação do Motu Próprio “Vos estis lux mundi”,a 
Arquidiocese estabelece um sistema estável e facilmente acessível ao 
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público para apresentar as eventuais denúncias de abusos sexuais e/
ou uso de material pornográficos, que envolvam menores, cometidos 
por clérigos, religiosos e agentes de pastoral, e o acobertamento dos 
próprios abusos por quem quer que seja. Por esta razão, o Arcebispo 
Metropolitano, cônscio de sua missão de tutelar os menores e as pessoas 
vulneráveis, em comunhão com a Sé Apostólica, constituiu uma equipe 
de pessoas para a recepção de tais denúncias, que funcionará como o 
Departamento de orientação de abuso de menores e pessoas vulneráveis, 
que se confunde com a Comissão de Tutela de menores e vulneráveis, 
composta das seguintes pessoas:

Dom Juarez Delorto Secco
Dom Antônio Augusto Dias Duarte
Pe. José Edilson de Lima
Pe. Frei Edielson Oliveira Cunha, OAR
Pe. Ionaldo Pereira da Silva
Drª Claudine Milione Dutra
Dr. Washington Luís de Oliveira Júnior
Irmão Dante Aragón, SVC
Valesca Cristina dos Santos da Silva Marinho

5. RECEPÇÃO DA DENÚNCIA
Ao tomar conhecimento de abuso de menor ou vulnerável feito 

por um clérigo ou agente de pastoral, qualquer pessoa pode apresentar 
denúncia. Os clérigos ou membros de um instituto de vida consagrada 
ou de uma sociedade de vida apostólica têm a obrigação de denunciar, 
desde que saiba ou tenha fundados motivos para supor que foi praticado 
um dos fatos que possa configurar como conduta de abuso de menor 
ou vulnerável. De acordo com o Motu Próprio “Vos estis lux mundi”, 
há uma obrigação jurídica. Porém, estão liberados os clérigos se o 
conhecimento do suposto delito ocorreu no exercício do oficio, pois 
estão obrigados ao chamado “sigilo de oficio”, ou profissional, a não ser 
que tenham sido dispensados por quem lhes confiou tal segredo (cf. cân 
1548, 2º). Se o clérigo tomou conhecimento no âmbito do Sacramento 
da Confissão está obrigado ao sigilo sacramental (cf. cân. 1550, 2. 2º).

Evidentemente, devido à gravidade da matéria e as consequências 
que poderão derivar para as pessoas denunciadas, “a denúncia contenha 
os elementos o mais possível circunstanciados, tais como indicações 
de tempo e local dos fatos, das pessoas envolvidas ou informadas, bem 
como qualquer outra circunstância que possa ser útil para assegurar uma 
cuidadosa avaliação dos fatos” (MP Vos estis lux mundi, art. 3 § 4).

6. PROCEDIMENTO DA IGREJA AO RECEBER A DENÚNCIA
Ao acolher a denúncia, a vítima e seus familiares devem ser 

tratados com dignidade e respeito. “A quem faz a denúncia não pode 
ser imposta nenhuma obrigação de guardar silêncio a respeito de seu 
conteudo” (MP Vos estis lux mundi, art. 4 § 3). Ao se ter a notícia ou 
fundado motivo para supor que um menor ou uma pessoa vulnerável 
tenha sido vítima de abuso sexual por clérigo, por um membro de 
instituto de vida consagrada ou sociedade de vida apostólica, ou ainda 
por um agente de pastoral, o caso deve ser imediatamente apresentado 
ao Arcebispo. 

Toda denúncia será tutelada e tratada de modo a garantir 
segurança, integridade e a devida reserva (cf. cân. 471, 2). Para a 
tutela da transparência, é oportuno que todo colóquio com a autoridade 
eclesiástica seja devidamente documentado mediante um texto 
assinado pelos presentes ou, ao menos por quem recebe a denúncia. 
O denunciante, por grave motivo e de acordo com o direito, poderá 
também requerer que sua identidade não seja conhecida pelo acusado 

(cf. Normas dos delitos reservados, Art. 24).

Em todos os casos, cada queixa deve ser tratada pronta e 
seriamente. Nenhuma denúncia deve ser desconsiderada sem ao menos 
um mínimo de pronta e séria atenção.

Segundo o art. 16 das Normas de delitos reservados à 
Congregação para a Doutrina da Fé, todas as vezes que o Ordinário 
recebe a notícia, ao menos verossímil, de um delito gravíssimo (entre 
eles o delito contra o sexto mandamento com menor ou vulnerável, 
ou a produção, posse, exibição e distribuição de material pornográfico 
infantil), deve realizar a investigação prévia (cf. cân. 1717 § 1).

A investigação prévia é uma medida de justiça e prudência 
dirigida a buscar de forma reservada os fundamentos dos indícios do 
delito cometido. É uma medida de prudência, pois o Ordinário deve 
estar sempre vigilante para que a disciplina eclesiástica seja mantida 
e as leis divinas e eclesiásticas não sejam violadas. É de justiça, pois 
a denúncia poderia claramente violar o direito que a pessoa tem à boa 
reputação (cf. cân. 220) e o direito de não ser penalizada senão de 
acordo com a lei (cân. 221 § 3). 

Por isso, uma vez havendo fundamento na denúncia, o Ordinário 
tem obrigação de iniciar a investigação, por si ou por pessoa idônea, 
a respeito dos fatos, das circunstâncias e da imputabilidade, a não ser 
que a investigação lhe pareça inteiramente supérflua (cf. Motu proprio 
“Vos estis lux mundi” art. 1 § 1.b). Ela buscará, portanto, tudo o que 
diz respeito ao possível delito, se foi cometido ou não, quem é o seu 
autor e em que circunstâncias.

Segundo a doutrina canônica, no âmbito da Arquidiocese, 
Ordinários são o Arcebispo Metropolitano, os Bispos auxiliares e os 
Vigários episcopais. A eles compete avaliar as denúncias ou notícias 
de delito, iniciar a investigação e, se for o caso, encaminhar para a 
Santa Sé. 

O indiciado é uma pessoa sobre a qual recai a suspeita de 
haver cometido um delito. Ele não é o objetivo da investigação e 
sim um sujeito passivo, sobre quem recai uma suspeita, que deve ser 
esclarecida com o procedimento em questão. Na realidade, o objeto 
são seus supostos atos. Nesta fase, o indiciado poderá ser chamado 
para fazer suas declarações. Não se confunda investigação prévia 
com processo penal, pois o indiciado, nesta fase, está apenas sendo 
investigado a respeito de uma denúncia. 

Até que seja provada, mediante o devido processo penal, a 
culpabilidade da pessoa indiciada, ela não pode ser tratada nem 
assinalada como autora ou culpada do delito. Por isso, os cânones 
que tratam do assunto determinam que o Ordinário (ou seu delegado) 
deve indagar “cautelosamente”, cuidando que nessa investigação, 
não se ponha em perigo o bom nome de alguém. O indiciado goza 
da presunção de inocência até que seja considerado culpado, quer 
por sentença, quer por decreto penal, e a tutela da boa fama das 
pessoas envolvidas deverá se ater às normas civis e canônicas nesta 
matéria. Havendo fundamentos a respeito da existência do delito, as 
atas da investigação devem obrigatoriamente serem enviadas para 
a Congregação para a Doutrina da Fé, que dará as determinações a 
respeito do caso. 

Na fase de investigação, os pais ou familiares das possíveis 
vítimas devem ser acolhidos e ouvidos primeiramente, sem a presença 
do menor ou vulnerável, para que se realize uma revisão de sintomas 
identificados pela família que possam ser indicativos de abuso sexual, 
sobretudo a respeito do comportamento do menor ou vulnerável antes 
e depois do possível abuso.

Quanto às vítimas, deve ser-lhes reservada particular atenção, 

acima de tudo com a disponibilidade para ouvi-las, assegurando-
lhes assistência psicológica e espiritual. Elas devem ser ouvidas 
na companhia dos pais, mas se elas desejarem, podem ser ouvidas 
sozinhas, mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis. 

7. ATENDIMENTO ESPIRITUAL E PSICOLÓGICO ÀS VÍTIMAS
O Papa Francisco insiste no devido cuidado às pessoas ofendidas. 

Assim se expressa: “As autoridades eclesiásticas empenhem-se para 
que sejam tratados com dignidade e respeito quantos afirmem que 
foram ofendidos, juntamente com as suas famílias”. (Motu Próprio 
“Vos estis lux mundi”, art. 5)

A escuta e a assistência aos afetados deve fazer parte 
“estruturalmente” do ministério pastoral eclesial. Para esta tarefa, 
devemos considerar as consequências deletérias sobre as vítimas: 
físicas, psicológicas, sociais e espirituais. No acompanhamento de 
uma vítima de abuso sexual, sempre se deverá animar a pessoa para 
que busque ajuda psicológica ou psiquiátrica. O acompanhante deverá 
possuir ferramentas psicológicas e ser um companheiro no processo. 
Seja considerado como um acompanhante psico-espiritual. No caso de 
adolescentes e adultos, é essencial a ajuda da direção espiritual.

A Igreja deve, portanto, proporcionar o acolhimento, a escuta 
e o acompanhamento, inclusive por meio de serviços específicos, 
assistência espiritual, médica, terapêutica e psicológica de acordo 
com o caso, devendo serem tuteladas a imagem e a esfera privada das 
pessoas envolvidas, bem como a confidencialidade dos dados pessoais.

8. ASSISTÊNCIA AO INDICIADO (ACUSADO)
Na prevenção do abuso sexual dentro da Igreja é preciso que 

se dê apoio aos indiciados. No caso de sacerdotes e religiosos, 
é necessário abordar questões mais concretas: ajudá-los a viver 
esses momentos seguintes à denúncia em espírito de sacrifício e 
caridade. Se for necessário, segundo o art. 19 das Normas de Delitos 
Reservados, o acusado poderá ser afastado temporariamente do 
exercício do ministério como medida cautelar e protetiva para ele 
e para as possíveis vítimas (cf. cân. 1722). A Arquidiocese cuidará 
para que tenha acompanhamento psicológico e espiritual afim de que 
ele possa percorrer esse itinerário em espírito de oração, penitência e 
disponibilidade. 

Com esta abordagem, o indiciado, caso seja declarado culpado, 
terá os meios para viver sua reconciliação com Deus, com a Igreja, 
consigo mesmo e com a vítima.

Embora o abuso sexual no âmbito eclesial, sobretudo se cometido 
por um clérigo, fere e prejudica a inteira comunidade eclesial na sua 
credibilidade e confiança, abusador e também um acusado, não pode 
ser deixado sozinho. Ele deverá ser acompanhado em seu caminho 
de responsabilização, pedido de perdão e reconciliação, reparação, 
cuidado psicológico e sustento espiritual. Por seu lado, deve, com 
humildade, se submeter à Igreja como Mãe, “que não quer a morte 
do pecador e sim que se converta e viva”. A pena canônica visa 
em primeiro lugar a conversão do infrator e o restabelecimento da 
comunhão dele com Deus e com a comunidade eclesial ferida pelo ato 
delituoso.

9. FORMAÇÃO DOS FUTUROS CLÉRIGOS
A Arquidiocese, colocando em prática as determinações da 

Igreja, cuidará para que se garanta aos futuros clérigos uma sã 
formação humana, psicológico-afetiva e espiritual. “No programa, 

tanto de formação inicial quanto permanente, devem serem inseridas 
lições específicas, seminários ou cursos sobre a proteção dos menores” 
(Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n. 202). Os futuros 
clérigos devem ser conscientizados de suas responsabilidades a tal 
respeito, seja no sentido do direito canônico seja no sentido do direito 
civil.

A formação dos clérigos sobre a temática relativa à tutela e 
proteção de menores e pessoas vulneráveis e à prevenção dos abusos 
deve continuar depois da ordenação com conteúdos específicos. 
É importante que os clérigos conheçam as possíveis causas dos 
comportamentos sexuais inapropriados, tais como a imaturidade 
afetiva sexual, o clericalismo, o abuso do poder e de consciência e a 
traição da confiança. 

10. FALSAS ACUSAÇÕES
As falsas acusações lesam gravemente a boa fama e a honra da 

pessoa acusada e toda a comunidade eclesial e podem ser punidas 
de acordo com a legislação civil e com a justa pena canônica, não 
excluída a censura (cân. 1390 § 2). 

A pessoa falsamente acusada de ter cometido abuso de menor e 
vulnerável tem o direito de ver tutelada e restabelecida sua honra e boa 
fama. Por isso, a autoridade eclesiástica deverá cuidar de restabelecer 
a verdade e a boa fama dos que foram injustamente acusados.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como nos lembra o Papa Francisco, que “o Senhor Jesus infunda 

em cada um de nós, ministros da Igreja, o amor e a predileção pelos 
pequeninos que caracterizaram a sua presença entre os homens e que 
se traduzem numa especial responsabilidade pelo bem dos menores 
e dos adultos vulneráveis”. Isto deve nos impulsionar como homens 
e mulheres da Igreja, agentes da evangelização a um desejo cada 
vez maior de sermos a presença do Bom Pastor no mundo, de modo 
especial acolhendo os menores e vulneráveis para acolhermos em cada 
um o próprio Cristo.

O presente Diretório entrará em vigor no dia de sua publicação 
no site da Arquidiocese. 

A Arquidiocese não é responsável por atos ilícitos cometidos por 
clérigos fora do exercício de suas funções sacerdotais.

Qualquer dúvida ou omissão deste Diretório serão dirimidas pelo 
Arcebispo Metropolitano, tendo ouvido a Comissão para a proteção e 
tutela de menores e vulneráveis.

Dado e passado em Nossa Cúria Metropolitana, aos 13 dias do 
mês de março de 2020, sob Nosso Sinal e Selo de Nossa Chancelaria.

Orani João Cardeal Tempesta O. Cist.

Arcebispo Metropolitano de S. Sebastião do Rio de Janeiro

Mons. Helio Pacheco Filho

Chanceler da Cúria
CÚRIA METROPOLITANA
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público para apresentar as eventuais denúncias de abusos sexuais e/
ou uso de material pornográficos, que envolvam menores, cometidos 
por clérigos, religiosos e agentes de pastoral, e o acobertamento dos 
próprios abusos por quem quer que seja. Por esta razão, o Arcebispo 
Metropolitano, cônscio de sua missão de tutelar os menores e as pessoas 
vulneráveis, em comunhão com a Sé Apostólica, constituiu uma equipe 
de pessoas para a recepção de tais denúncias, que funcionará como o 
Departamento de orientação de abuso de menores e pessoas vulneráveis, 
que se confunde com a Comissão de Tutela de menores e vulneráveis, 
composta das seguintes pessoas:

Dom Juarez Delorto Secco
Dom Antônio Augusto Dias Duarte
Pe. José Edilson de Lima
Pe. Frei Edielson Oliveira Cunha, OAR
Pe. Ionaldo Pereira da Silva
Drª Claudine Milione Dutra
Dr. Washington Luís de Oliveira Júnior
Irmão Dante Aragón, SVC
Valesca Cristina dos Santos da Silva Marinho

5. RECEPÇÃO DA DENÚNCIA
Ao tomar conhecimento de abuso de menor ou vulnerável feito 

por um clérigo ou agente de pastoral, qualquer pessoa pode apresentar 
denúncia. Os clérigos ou membros de um instituto de vida consagrada 
ou de uma sociedade de vida apostólica têm a obrigação de denunciar, 
desde que saiba ou tenha fundados motivos para supor que foi praticado 
um dos fatos que possa configurar como conduta de abuso de menor 
ou vulnerável. De acordo com o Motu Próprio “Vos estis lux mundi”, 
há uma obrigação jurídica. Porém, estão liberados os clérigos se o 
conhecimento do suposto delito ocorreu no exercício do oficio, pois 
estão obrigados ao chamado “sigilo de oficio”, ou profissional, a não ser 
que tenham sido dispensados por quem lhes confiou tal segredo (cf. cân 
1548, 2º). Se o clérigo tomou conhecimento no âmbito do Sacramento 
da Confissão está obrigado ao sigilo sacramental (cf. cân. 1550, 2. 2º).

Evidentemente, devido à gravidade da matéria e as consequências 
que poderão derivar para as pessoas denunciadas, “a denúncia contenha 
os elementos o mais possível circunstanciados, tais como indicações 
de tempo e local dos fatos, das pessoas envolvidas ou informadas, bem 
como qualquer outra circunstância que possa ser útil para assegurar uma 
cuidadosa avaliação dos fatos” (MP Vos estis lux mundi, art. 3 § 4).

6. PROCEDIMENTO DA IGREJA AO RECEBER A DENÚNCIA
Ao acolher a denúncia, a vítima e seus familiares devem ser 

tratados com dignidade e respeito. “A quem faz a denúncia não pode 
ser imposta nenhuma obrigação de guardar silêncio a respeito de seu 
conteudo” (MP Vos estis lux mundi, art. 4 § 3). Ao se ter a notícia ou 
fundado motivo para supor que um menor ou uma pessoa vulnerável 
tenha sido vítima de abuso sexual por clérigo, por um membro de 
instituto de vida consagrada ou sociedade de vida apostólica, ou ainda 
por um agente de pastoral, o caso deve ser imediatamente apresentado 
ao Arcebispo. 

Toda denúncia será tutelada e tratada de modo a garantir 
segurança, integridade e a devida reserva (cf. cân. 471, 2). Para a 
tutela da transparência, é oportuno que todo colóquio com a autoridade 
eclesiástica seja devidamente documentado mediante um texto 
assinado pelos presentes ou, ao menos por quem recebe a denúncia. 
O denunciante, por grave motivo e de acordo com o direito, poderá 
também requerer que sua identidade não seja conhecida pelo acusado 

(cf. Normas dos delitos reservados, Art. 24).

Em todos os casos, cada queixa deve ser tratada pronta e 
seriamente. Nenhuma denúncia deve ser desconsiderada sem ao menos 
um mínimo de pronta e séria atenção.

Segundo o art. 16 das Normas de delitos reservados à 
Congregação para a Doutrina da Fé, todas as vezes que o Ordinário 
recebe a notícia, ao menos verossímil, de um delito gravíssimo (entre 
eles o delito contra o sexto mandamento com menor ou vulnerável, 
ou a produção, posse, exibição e distribuição de material pornográfico 
infantil), deve realizar a investigação prévia (cf. cân. 1717 § 1).

A investigação prévia é uma medida de justiça e prudência 
dirigida a buscar de forma reservada os fundamentos dos indícios do 
delito cometido. É uma medida de prudência, pois o Ordinário deve 
estar sempre vigilante para que a disciplina eclesiástica seja mantida 
e as leis divinas e eclesiásticas não sejam violadas. É de justiça, pois 
a denúncia poderia claramente violar o direito que a pessoa tem à boa 
reputação (cf. cân. 220) e o direito de não ser penalizada senão de 
acordo com a lei (cân. 221 § 3). 

Por isso, uma vez havendo fundamento na denúncia, o Ordinário 
tem obrigação de iniciar a investigação, por si ou por pessoa idônea, 
a respeito dos fatos, das circunstâncias e da imputabilidade, a não ser 
que a investigação lhe pareça inteiramente supérflua (cf. Motu proprio 
“Vos estis lux mundi” art. 1 § 1.b). Ela buscará, portanto, tudo o que 
diz respeito ao possível delito, se foi cometido ou não, quem é o seu 
autor e em que circunstâncias.

Segundo a doutrina canônica, no âmbito da Arquidiocese, 
Ordinários são o Arcebispo Metropolitano, os Bispos auxiliares e os 
Vigários episcopais. A eles compete avaliar as denúncias ou notícias 
de delito, iniciar a investigação e, se for o caso, encaminhar para a 
Santa Sé. 

O indiciado é uma pessoa sobre a qual recai a suspeita de 
haver cometido um delito. Ele não é o objetivo da investigação e 
sim um sujeito passivo, sobre quem recai uma suspeita, que deve ser 
esclarecida com o procedimento em questão. Na realidade, o objeto 
são seus supostos atos. Nesta fase, o indiciado poderá ser chamado 
para fazer suas declarações. Não se confunda investigação prévia 
com processo penal, pois o indiciado, nesta fase, está apenas sendo 
investigado a respeito de uma denúncia. 

Até que seja provada, mediante o devido processo penal, a 
culpabilidade da pessoa indiciada, ela não pode ser tratada nem 
assinalada como autora ou culpada do delito. Por isso, os cânones 
que tratam do assunto determinam que o Ordinário (ou seu delegado) 
deve indagar “cautelosamente”, cuidando que nessa investigação, 
não se ponha em perigo o bom nome de alguém. O indiciado goza 
da presunção de inocência até que seja considerado culpado, quer 
por sentença, quer por decreto penal, e a tutela da boa fama das 
pessoas envolvidas deverá se ater às normas civis e canônicas nesta 
matéria. Havendo fundamentos a respeito da existência do delito, as 
atas da investigação devem obrigatoriamente serem enviadas para 
a Congregação para a Doutrina da Fé, que dará as determinações a 
respeito do caso. 

Na fase de investigação, os pais ou familiares das possíveis 
vítimas devem ser acolhidos e ouvidos primeiramente, sem a presença 
do menor ou vulnerável, para que se realize uma revisão de sintomas 
identificados pela família que possam ser indicativos de abuso sexual, 
sobretudo a respeito do comportamento do menor ou vulnerável antes 
e depois do possível abuso.

Quanto às vítimas, deve ser-lhes reservada particular atenção, 

acima de tudo com a disponibilidade para ouvi-las, assegurando-
lhes assistência psicológica e espiritual. Elas devem ser ouvidas 
na companhia dos pais, mas se elas desejarem, podem ser ouvidas 
sozinhas, mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis. 

7. ATENDIMENTO ESPIRITUAL E PSICOLÓGICO ÀS VÍTIMAS
O Papa Francisco insiste no devido cuidado às pessoas ofendidas. 

Assim se expressa: “As autoridades eclesiásticas empenhem-se para 
que sejam tratados com dignidade e respeito quantos afirmem que 
foram ofendidos, juntamente com as suas famílias”. (Motu Próprio 
“Vos estis lux mundi”, art. 5)

A escuta e a assistência aos afetados deve fazer parte 
“estruturalmente” do ministério pastoral eclesial. Para esta tarefa, 
devemos considerar as consequências deletérias sobre as vítimas: 
físicas, psicológicas, sociais e espirituais. No acompanhamento de 
uma vítima de abuso sexual, sempre se deverá animar a pessoa para 
que busque ajuda psicológica ou psiquiátrica. O acompanhante deverá 
possuir ferramentas psicológicas e ser um companheiro no processo. 
Seja considerado como um acompanhante psico-espiritual. No caso de 
adolescentes e adultos, é essencial a ajuda da direção espiritual.

A Igreja deve, portanto, proporcionar o acolhimento, a escuta 
e o acompanhamento, inclusive por meio de serviços específicos, 
assistência espiritual, médica, terapêutica e psicológica de acordo 
com o caso, devendo serem tuteladas a imagem e a esfera privada das 
pessoas envolvidas, bem como a confidencialidade dos dados pessoais.

8. ASSISTÊNCIA AO INDICIADO (ACUSADO)
Na prevenção do abuso sexual dentro da Igreja é preciso que 

se dê apoio aos indiciados. No caso de sacerdotes e religiosos, 
é necessário abordar questões mais concretas: ajudá-los a viver 
esses momentos seguintes à denúncia em espírito de sacrifício e 
caridade. Se for necessário, segundo o art. 19 das Normas de Delitos 
Reservados, o acusado poderá ser afastado temporariamente do 
exercício do ministério como medida cautelar e protetiva para ele 
e para as possíveis vítimas (cf. cân. 1722). A Arquidiocese cuidará 
para que tenha acompanhamento psicológico e espiritual afim de que 
ele possa percorrer esse itinerário em espírito de oração, penitência e 
disponibilidade. 

Com esta abordagem, o indiciado, caso seja declarado culpado, 
terá os meios para viver sua reconciliação com Deus, com a Igreja, 
consigo mesmo e com a vítima.

Embora o abuso sexual no âmbito eclesial, sobretudo se cometido 
por um clérigo, fere e prejudica a inteira comunidade eclesial na sua 
credibilidade e confiança, abusador e também um acusado, não pode 
ser deixado sozinho. Ele deverá ser acompanhado em seu caminho 
de responsabilização, pedido de perdão e reconciliação, reparação, 
cuidado psicológico e sustento espiritual. Por seu lado, deve, com 
humildade, se submeter à Igreja como Mãe, “que não quer a morte 
do pecador e sim que se converta e viva”. A pena canônica visa 
em primeiro lugar a conversão do infrator e o restabelecimento da 
comunhão dele com Deus e com a comunidade eclesial ferida pelo ato 
delituoso.

9. FORMAÇÃO DOS FUTUROS CLÉRIGOS
A Arquidiocese, colocando em prática as determinações da 

Igreja, cuidará para que se garanta aos futuros clérigos uma sã 
formação humana, psicológico-afetiva e espiritual. “No programa, 

tanto de formação inicial quanto permanente, devem serem inseridas 
lições específicas, seminários ou cursos sobre a proteção dos menores” 
(Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n. 202). Os futuros 
clérigos devem ser conscientizados de suas responsabilidades a tal 
respeito, seja no sentido do direito canônico seja no sentido do direito 
civil.

A formação dos clérigos sobre a temática relativa à tutela e 
proteção de menores e pessoas vulneráveis e à prevenção dos abusos 
deve continuar depois da ordenação com conteúdos específicos. 
É importante que os clérigos conheçam as possíveis causas dos 
comportamentos sexuais inapropriados, tais como a imaturidade 
afetiva sexual, o clericalismo, o abuso do poder e de consciência e a 
traição da confiança. 

10. FALSAS ACUSAÇÕES
As falsas acusações lesam gravemente a boa fama e a honra da 

pessoa acusada e toda a comunidade eclesial e podem ser punidas 
de acordo com a legislação civil e com a justa pena canônica, não 
excluída a censura (cân. 1390 § 2). 

A pessoa falsamente acusada de ter cometido abuso de menor e 
vulnerável tem o direito de ver tutelada e restabelecida sua honra e boa 
fama. Por isso, a autoridade eclesiástica deverá cuidar de restabelecer 
a verdade e a boa fama dos que foram injustamente acusados.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como nos lembra o Papa Francisco, que “o Senhor Jesus infunda 

em cada um de nós, ministros da Igreja, o amor e a predileção pelos 
pequeninos que caracterizaram a sua presença entre os homens e que 
se traduzem numa especial responsabilidade pelo bem dos menores 
e dos adultos vulneráveis”. Isto deve nos impulsionar como homens 
e mulheres da Igreja, agentes da evangelização a um desejo cada 
vez maior de sermos a presença do Bom Pastor no mundo, de modo 
especial acolhendo os menores e vulneráveis para acolhermos em cada 
um o próprio Cristo.

O presente Diretório entrará em vigor no dia de sua publicação 
no site da Arquidiocese. 

A Arquidiocese não é responsável por atos ilícitos cometidos por 
clérigos fora do exercício de suas funções sacerdotais.

Qualquer dúvida ou omissão deste Diretório serão dirimidas pelo 
Arcebispo Metropolitano, tendo ouvido a Comissão para a proteção e 
tutela de menores e vulneráveis.

Dado e passado em Nossa Cúria Metropolitana, aos 13 dias do 
mês de março de 2020, sob Nosso Sinal e Selo de Nossa Chancelaria.

Orani João Cardeal Tempesta O. Cist.

Arcebispo Metropolitano de S. Sebastião do Rio de Janeiro

Mons. Helio Pacheco Filho

Chanceler da Cúria
CÚRIA METROPOLITANA



SEMPRE JUNTOS
A Rádio Catedral, pensando no bem-estar dos nossos animadores 

paroquiais, durante a pandemia, transformamos nossa reunião bimestral 
em um Terço Mariano rezado por vídeoconferência. Mesmo sendo uma 
novidade para os participantes, conseguimos atingir nosso objetivo que 
era rezar por todos os animadores paroquiais e nossa Rádio Catedral.
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A Arquidiocese do Rio de Janeiro 
fez  programação especial para os 
sábados de maio, mês dedicado a 
Virgem Maria. Para rezar o Ângelus, 
às 12h, o arcebispo metropolitano, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
convidou reitores dos principais 
santuários marianos do Brasil e do 
mundo para participarem juntos com o 
povo de Deus. 

No dia 9 de maio, Dom Orani rezou 
o Ângelus – a Oração Regina Coeli 
ou Rainha do Céu, por ser durante 
o tempo pascal – com o frei Bruno 
Varriano, guardião da Basílica de Nossa 
Senhora da Anunciação, em Nazaré, na 
Terra Santa. 

Durante o momento de oração, 
Dom Orani afirmou que é de Nazaré 
que brota a esperança de novos 
tempos, a aurora da salvação, quando o 
Senhor lembrou de Sua misericórdia. 

“Hoje, vamos onde tudo começou, 
quando o Anjo anunciou a Maria que 
ela seria a Mãe do Redentor. Estamos 
em um momento muito diferente e 
difícil. Sabemos que foi em Nazaré 
que Maria disse ‘sim’ ao plano de 
Deus. Queremos, justamente de 
Nazaré, a esperança que brota desse 
momento atual, no qual há sofrimento 

Do Rio de Janeiro a Nazaré: ‘Onde tudo começou’
e dificuldade, mas sempre colocando 
tudo nas mãos do Senhor”, contou.

Segundo frei Bruno Varriano, que 
rezou direto da Gruta da Anunciação, 
“neste tempo de pandemia, de 
dificuldade mundial, algo que nos 
ajuda a refletir é pensar: ‘por que o 
verbo se fez carne?’. São Bernardo 
de Claraval, o cantor da encarnação, 
nos diz que ‘o Verbo encarnado é o 
mestre, que com seu exemplo ensina 
e nos coloca em confronto com a 
verdade sobre nossa indigência, de 
cuja dolorosa experiência brotará 
nossa humanidade’. Então, o Verbo 
se fez carne, se fez fragilidade. 
Experimentamos, agora, a fragilidade 
humana, porque vivemos a experiência 
da nossa impotência. Deus se abaixa 
para encontrar o homem na sua 
humanidade e realidade”, comentou.

Para o religioso franciscano da 
Ordem dos Frades Menores (OFM), 
é esse encontro que permite o 
surgimento de gestos concretos de 
generosidade para com o próximo. 
“Esse é um tempo de graça, mesmo 
sabendo do sofrimento. A partir 
desse tempo, nascem gestos humanos 
de compreensão. Criamos muitas 
barreiras em nossos convívios e 
atividades. Parecíamos tão próximos, 
mas esse tempo nos ajuda a tirarmos 
as barreiras, como por exemplo, entre 
pais e filhos que agora se olham e dão 
espaço para o essencial”, acrescentou.

Ele também afirmou que, 
durante as peregrinações – agora 
paralisadas devido à pandemia – 
alguns missionários precisaram ser 
afastados das atividades da basílica. 

“Passaram pela basílica muitos grupos 
com pessoas com coronavírus. Os 
sacristãos, confessores e missionários 
tiveram contato com elas. O Ministério 
da Saúde precisou colocar, em um só 
dia, quatro de nossos missionários em 
isolamento. Hoje, pedimos a Deus tal 
como Jesus: ‘Pai, se é possível, afasta 
de nós esse cálice’. Porém, que não seja 
feita a nossa, mas a sua vontade. Esse 
tempo nos faz, em Cristo, rezarmos 
desse modo”, completou.

Por fim, frei Bruno enfatizou 
a presença do Senhor em meio a 
Humanidade nesse tempo difícil. 
“Deus vai na realidade de cada homem, 
vivendo a nossa experiência humana, 
exceto no pecado. Por isso, Nazaré é 
esperança, pois nos lembra que Deus 
nos amou de fato e que não estamos 
sós. Ele está conosco”, encerrou.

DA REDAÇÃODom Orani e frei Bruno Varriano

DIVULGAÇÃO

Gruta da Anunciação, em Nazaré, na Terra Santa

BERTHOLD WERNER

“Hoje, vamos onde 
tudo começou, quando 
o Anjo anunciou a 
Maria que ela seria 
a Mãe do Redentor. 
Estamos em um 
momento muito 
diferente e difícil. 
Sabemos que foi em 
Nazaré que Maria 
disse ‘sim’ ao plano de 
Deus.”



18 ARQUIDIOCESE 17 A 23 DE MAIO DE  2020 | TESTEMUNHO DE FÉ

Durante o ano, milhares de 
fiéis vão a Fátima para recorrer 
a Senhora do Rosário súplicas 
e agradecimentos, culminando 
com uma grande manifestação 
de devoção no dia 13 de maio. 
Porém, neste ano, o santuário 
esteve fechado para o povo, con-
tando somente com a presença 
do Cardeal de Fátima, Dom An-
tonio Mato, de poucos sacerdotes 
e alguns fiéis que ajudaram na 
celebração da missa. Mas, mes-
mo fechado por causa da atual 
realidade que estamos  vivendo, 
as mensagens de Fátima  perma-
necem atuais e nos convidam a 
uma grande e profunda reflexão 
de vida e fé. Desta forma, separei 
algumas palavras centrais em 
Fátima que nos convida a fazer 
um percurso de peregrinação 
com Nossa Senhora, o Anjo e os 
pastorzinhos. Leiamos com um 
espírito de devoção e reflexão 
o sentido destas palavras nas 
mensagens de Fátima. 

ADORAÇÃO
Durante sua primeira apa-

rição, o Anjo se apresenta em 
um convite para adorar a Deus. 
Ajoelhado, curvado no chão, 
ele convida as três crianças à 
adoração, o que transforma a 
fé em esperança e amor: “ Meu 
Deus, eu creio, adoro, espero e 
amo-Vos. Peço-Vos perdão para 
os que não creem, não adoram, 
não esperam e não Vos amam. 

“. O espírito de adoração na 
fé, que se converte em espírito 
de reparação pela esperança e 
pelo amor, se cumpre através 
da oração que o Anjo ensina aos 
pastorzinhos em sua última apa-
rição: “Santíssima Trindade, Pai, 
Filho e Espírito Santo, adoro-Vos 
profundamente e ofereço-Vos o 
preciosíssimo Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade de Jesus 
Cristo, presente em todos os 
sacrários da terra, em reparação 
dos ultrajes, sacrilégios e indi-
ferenças com que Ele mesmo é 
ofendido. E pelos méritos infini-
tos do Seu Santíssimo Coração e 
do Coração Imaculado de Maria, 
peço-Vos a conversão dos pobres 
pecadores”.

Fátima recorda a centrali-
dade da adoração como predis-
posição interior que nos coloca 
diante de Deus, o mistério da fé 
e da misericórdia. A gramática 
da adoração é a humilde sub-
missão da própria existência nas 
mãos de Deus, o reconhecimen-
to de Deus como Deus e de Si 
mesmo como um Filho amado. 
Através deste processo, o fiel se 
purifica, e com isso seu olhar so-
bre o mundo e suas ações, à luz 
do amor com o qual o próprio 
Deus o ama.

Os pastorzinhos eram pro-
dígios no espírito da adoração. 
O talento contemplativo com o 
qual Francisco buscava recolhi-
mento e silêncio para “pensar 

em Deus” e para consolá-lo é 
surpreendente.

PEREGRINAÇÃO
Fátima torna-se um lugar 

evocativo da presença de um 
Deus belo e misericordioso. O 
pedido da Senhora do Rosário 
para que ali seja erigida uma 
capela evoca a construção per-
manente da Igreja através do 
encontro com Deus. A peregri-
nação a Fátima é um chamado 
à viagem interior em direção 
a um Deus belo e bom. Cada 
passo dado em direção ao San-
tuário é chamado a ser um passo 
dado na intimidade com o Jesus 
escondido que tanto amou os 
três filhos de Fátima e que não 
deixará de cavar poços de inti-
midade capazes de converter a 
vida do peregrino. 

O caminho exterior da pe-
regrinação de Fátima é um 
convite a uma viagem interior 
na intimidade do peregrino, 
seguro na companhia de Maria, 
peregrina cheia de graça, que 
encoraja a busca de Deus - aque-
la que preciosamente guardou 
a vida de Jesus em seu coração 
(Lc 2,19) - e a atenção aos seus 
irmãos e irmãs - ela, mulher 
atenta às angústias dos outros 
(Jo 2,3). Porque peregrinar a 
Fátima é percorrer um caminho 
de transformação: voltar a ser 
crianças (Marcos 10:14-15), na 
confiança em Deus, na matu-
ridade inocente da fé, na forma 
das primeiras testemunhas 
da beleza de Deus em Fátima, 
Francisco e Jacinta e sua prima 
Lúcia. Neste tempo em que não 
se pode realizar esta peregrina-
ção fisicamente, fazemos com o 
coração e a mente, na certeza de 
que guiados pelo Espírito Santo 
realizamos um caminho a este 
“Altar do Mundo”.

CONVERSÃO
O drama da História huma-

na, tocado pelo pecado, é apre-
sentado com uma viva clareza na 
mensagem de Fátima. O drama 
do pecado é aqui denunciado 
profeticamente, traduzido de 
visões do Inferno, de cidades em 
ruínas e das muitas referências 
aos pecados, sobre os quais recai 
a atenção da misericórdia divina. 
O pecado resplandece como 
a gênese da tragédia humana, 
frente à qual surge a urgência 
da conversão. Do profundo de-
sapego, a conversão é a adesão 
ao amor de Deus. A chamada à 
conversão é o núcleo da mensa-
gem de Fátima e evoca o drama 
da redenção.

A dimensão pessoal da con-

versão é central para a men-
sagem de Fátima. Ao mesmo 
tempo, o chamado à conversão, 
presente na mensagem de Fáti-
ma, não se limita à sua dimen-
são pessoal: é também chamado 
a doar-se pela conversão dos 
outros e pela conversão dos 
acontecimentos históricos, na 
certeza de que a comunidade 
dos fiéis, através dos discípulos 
de Cristo, assumirá o ministério 
da conversão. Desde a primeira 
oração do Anjo, o drama do mal 
está presente: “Peço perdão para 
aqueles que não creem, não 
adoram, não esperam e não Te 
amam”. Os sacrifícios feitos para 
a conversão dos pecadores serão 
a própria expressão da oferta 
que os pastorzinhos fazem de si 
mesmos em função de muitos. 

MISERICÓRDIA
A compaixão torna-se um 

evento em Fátima. A epifania ali 
se resume no olhar compassivo 
de um Deus triste pelo drama da 
Humanidade, com todos os seus 
sofrimentos e choques, com 
suas trincheiras e seu egoísmo. 
Fátima irrompe no início do sé-
culo XX como eco do Evangelho, 
da boa nova da misericórdia, 
palavra transformadora da His-
tória, testemunho profético de 
outra forma de ser, revelação da 
compaixão de Deus pelo sofri-
mento da Humanidade.

O próprio Anjo evocará esta 
“bondade misericordiosa do 
nosso Deus, assim um sol nas-
cente virá visitar-nos do alto” (Lc 
1, 78) na afirmação de que “os 
Corações de Jesus e Maria têm 
grandes planos de misericórdia 
para convosco”. Na conclusão 
do evento Fátima, lá são duas 
palavras que ilustram a visão de 
Tui - Graça e Misericórdia -, que 
servem como um alpendre de 
entrada nos mistérios trinitários 
de Deus, no mistério de Deus 
como uma comunhão de amor 
que vai ao drama da História 
humana. Em um mundo carente 
de vida plena, mas longe de suas 
origens, e que visa construir “cis-
ternas para si mesmo, cisternas 
rachadas que não retêm água” 
(Jer 2:13)”, é a sua própria fonte 
que vai para quem tem sede. 
Pois o reino de Deus se torna 
próximo de um pastor que deixa 
tudo para buscar a ovelha perdi-
da (Lc 15,3-7).

CORAÇÃO IMACULADO
Na aparição em junho, Nos-

sa Senhora apresenta seu Ima-
culado Coração como “refúgio 
e caminho que (...) conduzirá 
a Deus”. A devoção ao Coração 

de Maria torna-se, juntamente 
com o pedido de consagração da 
Rússia e tudo o que ela simbo-
liza, a expressão da presença de 
Deus que acompanha o drama 
da História humana, convi-
dando os fiéis à visão de outra 
história, projetada sobre uma 
dimensão escatológica. 

No fundo do pedido da con-
sagração do Coração de Maria 
está a centralidade de Deus. 
Como caminho que leva a Deus, 
o Coração de Maria é um cora-
ção moldado seguindo o próprio 
Coração de Deus - “Eu vos darei 
pastores segundo o meu cora-
ção” (Jr 3,15) -, e consagrar a Ele 
é aceitar a vontade de converter-
-se pela misericórdia divina. O 
Coração Imaculado é um ícone 
da vontade de misericórdia que 
Deus tem para com o seu povo. 
As orações oferecidas em repa-
ração ao Imaculado Coração de 
Maria evocam em nós a centra-
lidade da misericórdia de Deus 
e nos lembram como o coração 
imaculado revela Sua presença 
amorosa.

TERÇO
A Senhora do Rosário não se 

cansará de pedir aos pastorzi-
nhos que “rezem o terço a cada 
dia”. A razão desta insistência 
nesta oração indica o núcleo da 
mensagem de Fátima, evocada 
principalmente nos relatos do 
mistério do Rosário: Fátima 
recorda o rosto bíblico de Deus 
com sinais de misericórdia (Jr 
4,19) que chega ao homem, 
desejoso de compensá-lo com 
plena alegria. Imerge na pro-
messa definitiva de um triunfo 
de Misericórdia que o sacrifício 
de Cristo, evocado na oração do 
terço, inaugura.

Exigido em cada aparição 
de Nossa Senhora - como já é 
evidente nos primeiros inter-
rogatórios dos pastorzinhos -, o 
Terço é a oração que se aprende 
na escola de Maria. Isso nos 
educa para a humildade da fé, 
no estilo que essa Mulher única, 
como de seu fiat, nos dá e que se 
preserva em cada gesto, cada pa-
lavra de Jesus, “meditando todas 
essas coisas em seu coração” (Lc 
2:19). Meditar sobre os mistérios 
da vida de Cristo, à maneira 
de Maria, é deixar-se moldar 
pela presença de Deus, como 
ela mesma o fez. Começando 
pela exaltação da Santíssima 
Trindade - isto é, colocando-
-se no horizonte da adoração 
de Deus - a obra redentora de 
Cristo manifesta-se no Rosário.

PADRE ARNALDO RODRIGUES

O que dizem as mensagens de Fátima? 

Os irmãos videntes de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Marto

HENRIQUE ESTEVES
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Em meio às incertezas pro-
vocadas pela pandemia, a Igreja 
não deixou de celebrar, no dia 
13 de maio, a memória de Nossa 
Senhora de Fátima, de atualizar 
os pedidos que ela fez na Cova 
da Iria, de rezar a oração do 
Rosário,  de fazer penitência e 
reparar os pecados.

No Rio de Janeiro, em sinto-
nia com o Santuário de Fátima, 
em Portugal, o “altar do mundo”, 
o arcebispo metropolitano, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
presidiu missa e conduziu a 
Oração do Ângelus no Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, no 
Recreio dos Bandeirantes, o úni-
co no mundo a ter uma réplica 
fiel da Capela das Aparições de 
Fátima.

Como pastor da Igreja no 
Rio de Janeiro, Dom Orani 
consagrou a cidade e o Brasil ao 
Imaculado Coração de Maria, 
pedindo a Mãe de Deus pelo fim 
da pandemia, para que o povo 
possa ter confiança e esperança 
por dias melhores.

Logo no início da celebração, 
o arcebispo rezou por todos os 
profissionais de saúde, de ma-
neira especial pela vocação dos 
enfermeiros e enfermeiras, pelos 
doentes e falecidos vítimas da 
Covid-19, seus familiares e por 
todos aqueles que atuam nos 
serviços essenciais.

Já na homilia, Dom Orani 
destacou que a celebração deste 
ano, já que os templos estão 
fechados, é vivenciada de uma 
maneira diferente.

“Em vez de o povo vir aos 
santuários e paróquias, é a Vir-
gem Maria quem vai ao encontro 
do povo em suas casas. Ela está 
sempre indo, de diversas formas, 
ao encontro de seus filhos. Neste 
dia, é ela quem visita as famílias 
e leva consigo o Filho. Onde ela 
está, está Jesus Cristo”, disse.

Fazendo uma ref lexão do 
momento atual e diferente em 
que o mundo está atravessando, 
Dom Orani recordou que muitas 
pessoas se esqueceram do valor 
da cruz.

“Fomos levados a acreditar 
na onipotência do homem e em 
sua própria ciência. Pensávamos 
que nada poderia acontecer e 
se acontecesse, logo teríamos 
a solução, ou um remédio ou 
uma vacina, e em poucos dias 
tudo estaria resolvido, apenas 
com dinheiro e ciência. Vimos 
que já se passaram alguns meses 
desde o início da pandemia e 

não há nenhuma solução, a não 
ser a necessidade de isolamento 
social”, completou.

O arcebispo também desta-
cou que, a partir desse momento 
difícil, a sociedade preocupou-
-se e valorizou mais a vida e a 
família.

“O momento faz com que 
as pessoas passem a ver a pró-
pria vida de maneira diferente. 
Tínhamos uma sociedade que, 
por vezes, não valorizava a vida, 
desde a sua concepção até a 
morte natural. Percebemos o 
quanto as pessoas hoje veem 
a importância da vida e, per-
manecendo em suas casas, 
a importância da família. 
Quando o homem vê que não 
é onipotente nem pode tudo, 
é que se redescobre ou apro-
funda-se um pouco mais a 
dimensão da fé”, acrescentou.

Consagração ao Imacula-
do Coração de Maria

Após a missa, concele-
brada pelo bispo auxiliar e 
reitor do Santuário de Fátima, 
Dom Antonio Augusto Dias 
Duarte, e mais dois sacerdo-
tes, o Cardeal Tempesta fez 
a Oração do Ângelus, con-
cluindo com a consagração ao 
Imaculado Coração de Maria.

“Hoje é um dia especial 
para a devoção do povo. Que 
os devotos experimentem o 
consolo da presença da Mãe 
em suas vidas. Hoje é Maria 
que vem a cada um de nós 
para dizer que ela permanece 
conosco”, afirmou.

Assim como atualmente o 
mundo vive tempos difíceis, a 
Europa também enfrentava 

grandes desafios no período das 
aparições. Maria foi um sinal de 
esperança para o povo.

“Naquele momento, aconte-
cia a Primeira Guerra Mundial, 
a epidemia da gripe espanhola 
e uma ideologia contrária à fé. 
Por conta disso, os pastorinhos 
foram torturados para que ne-
gassem as aparições da Virgem 
Maria na Cova da Iria. Os pasto-
rinhos Francisco e Jacinta mor-
reram bem jovenzinhos, vítimas 
da gripe espanhola. Hoje, inter-
cedem do céu, por nós. Também 

temos incertezas, mas sabemos 
que Maria caminha conosco”, 
sublinhou.

O PÃO DE FÁTIMA
O arcebispo do Rio deu a 

bênção na Cozinha Solidária, 
iniciativa da Associação Arqui-
diocesana Tarde com Maria, 
onde são preparadas, diaria-
mente, cerca de 500 quentinhas, 
as quais são distribuídas para 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. O cardeal ainda 
abençoou a Padaria Solidária, 

inaugurada há um mês, que pro-
duz, todos os dias, pelo menos 
7.500 pães – conhecidos como 
“Pães de Fátima”, os quais são 
distribuídos em 120 comunida-
des da arquidiocese pelo Setor 
Cristo Sustentável do Santuário 
do Cristo Redentor.

Para Dom Orani, a ação so-
cial e o zelo para com o próximo 
é evidente desde os inícios da 
Igreja.

“Esse trabalho de bem se 
soma a todos os outros reali-
zados em nossa arquidiocese. 
A Igreja traz consigo, na sua 
gênese, a questão dos necessi-
tados. Isso já acontece desde o 
começo da Igreja, com a criação 
dos diáconos, sempre voltada 
para a questão social, a saúde, as 
escolas, os idosos, seja por meio 
das congregações ou pessoas de 
bem que realizam pelo Senhor, 
que veem no outro a pessoa do 
próprio Cristo. Junto com toda 
a devoção a Mãe de Deus, vem a 
preocupação com o outro, com 
os pobres, sinal de quem vê, para 
e cuida, assim como fez o bom 
samaritano”, encerrou.

Ainda na ocasião, Dom Ora-
ni deu a bênção em todos os 
aparelhos eletrônicos utilizados 
para as transmissões das cele-
brações online.

DA REDAÇÃO

Pelo fim da pandemia, Cardeal Tempesta consagra o
Rio de Janeiro e o Brasil ao Imaculado Coração de Maria: 

‘Nossa Senhora caminha conosco’

�O N S AG RAÇ ÃO  AO  � M AC U L AD O  �O RAÇ ÃO  D E  � ARI A�O N S AG RAÇ ÃO  AO  � M AC U L AD O  �O RAÇ ÃO  D E  � ARI A
Rainha do Santíssimo Ro-

sário de Fátima, auxílio dos 
cristãos, refúgio do gênero hu-
mano, vencedora de todas as 
batalhas: ante vosso Trono nos 
prostramos suplicantes, seguros 
de impetrar misericórdia e de al-
cançar graça e oportuno auxílio 
e defesa na presente calamidade, 
não por nossos méritos, mas sim 
unicamente pela imensa bonda-
de de vosso maternal Coração.

Nesta hora trágica da His-
tória humana, a vós, ao vosso 
Imaculado Coração, nós nos 
entregamos e nos consagramos, 
em união com a Santa Igreja, 
Corpo Místico de vosso Filho Je-
sus, que sofre em tantas partes, 
e também com todo o mundo 
dilacerado pela pandemia, espe-
cialmente o nosso Brasil.

Que vos comovam tantas ru-
ínas materiais e morais, tantas 
dores, tantas angústias de pais 
e mães, de esposos, de irmãos, 
de crianças inocentes.

Vós, ó Mãe de misericórdia, 
consegui-nos de Deus o livra-
mento desta pandemia e a paz, 
e, principalmente, as graças 
que podem converter os nossos 
corações: as graças que repa-
ram, reconciliam e asseguram 
o nosso acesso ao Coração de 
vosso Filho.

Rainha da paz, rogai por nós 
e confortai os médicos, os enfer-
meiros, os profissionais de saúde 
e os cuidadores voluntários. For-
talecei as famílias e reforçai-nos 
na cidadania e na solidariedade. 
Sede a luz e companhia dos 
moribundos, acolhei no reino de 
vosso Filho, os defuntos. Afastai 
de nós todo o mal, e livrai-nos da 
pandemia que nos atinge.

Concedei vossa proteção aos 
que vivem esquecidos do amor 
de Deus, a quantos jazem ainda 
nas sombras da morte existen-
cial e da incredulidade.

Obtende paz, liberdade e 
unidade completa para a Igreja 

Santa de Deus. Fomentai em 
todos nós o amor à conversão 
pela prática da vida cristã, da 
penitência e do zelo apostólico, a 
fim de que aumente em méritos 
e em número o povo dos que 
servem a Deus.

Finalmente, assim como 
foram consagrados ao Coração 
de vosso Filho Jesus a Igreja e 
todo o gênero humano, para 
que, postas n’Ele todas as espe-
ranças, fosse para eles sinal de 
vitória e de salvação; de igual 
maneira, ó Mãe nossa e Rainha 
do Mundo, também nos consa-
gramos para sempre a vós, ao 
vosso Imaculado Coração, para 
que sejais vós, ó Virgem Santa 
Maria e Senhora do Rosário de 
Fátima, a Saúde dos Enfermos e 
o refúgio dos discípulos de vosso 
Filho, gerados junto à Sua Cruz, 
ó Rainha do nosso coração e de 
toda a humanidade.

Amém.

Dom Orani presidiu a missa da 
padroeira no Santuário de Fátima, 

no Recreio

HENRIQUE ESTEVES
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Amados irmãos, finalizando 
neste artigo a sequência de ensi-
namentos sobre os livros sapien-
ciais da Escritura, mergulhamos 
hoje no Livro da Sabedoria, que 
tem muito a nos dizer. O Livro 
da Sabedoria, conhecido nas 
Igrejas Orientais Católicas como 
Sabedoria de Salomão, não se 
encontra na Bíblia hebraica, por 
ter sido escrito em grego comum, 
idioma próprio da alta sociedade 
que habitava o baixo Egito he-
lenizado, depois da conquista 
de Alexandre Magno. Na Igreja 
latina foi recebido e utilizado, 
desde o início da recepção da 
tradução grega da Bíblia, como 
um livro inspirado. Tendo sua 
autenticidade confirmada pelos 
Concílios de Trento (1546) e Va-
ticano I (1870), chegou-nos por 
intermédio dos judeus dispersos 
pelo mundo (diáspora). O livro 
defende a fé de Israel no Deus 
único, sinalizando a tamanha 
insensatez da idolatria, conde-
nada juntamente com o ateísmo 
e evidenciada pela atuação dos 
egípcios contra os israelitas (cfr. 
Sb 17,1-20). Sua composição é 
situada depois do ano 200 a.C, 
mais provavelmente na segun-
da metade do século I a.C., e 
antes do início da redação das 
Cartas de São Paulo, que parece 
conhecê-lo pela menção feita em 
Rm 1,8-32. 

O ambiente cultural é o do 
Helenismo, momento em que a 
cultura grega exerceu forte atra-
ção sob Israel, constituindo-se 
um perigo para a identidade e a 
fidelidade do povo, que tinha se 
estabelecido em Alexandria e se 
sentia dividido entre a tradição 
dos antepassados e a nova cul-
tura vigente, a qual não podia 
ignorar. Por essa razão, o Livro 
da Sabedoria vem reafirmar os 
valores fundamentais do legado 
religioso de Israel, aproveitando, 
com senso crítico acurado e à luz 
da fé, as contribuições da filo-
sofia grega, evitando-se, assim, 
todo o erro do sincretismo. Na 
refutação que faz da idolatria, o 
autor critica as diversas filosofias 
gregas que cultuam as forças 
da natureza e os astros, muito 
próprias das religiões mistéricas 
antigas e das mitologias poéticas, 
e comuns aos cananeus, egíp-
cios, mesopotâmios, babilônios 
e assírios. Com esse método todo 
peculiar, o autor do livro elogia a 
sabedoria de modo similar aos fi-
lósofos, mas com uma finalidade 
claramente religiosa, situando-a 
na profunda fé ao Deus único do 
A.T. Dessa forma, a sabedoria é 
mostrada não só como virtude 

(perspectiva grega), mas como 
atributo divino, propondo-se, 
além disso, a uma valorização 
da história humana como his-
tória de salvação, ao contar-se a 
trajetória de Israel e sua relação 
com os demais povos. Enquanto 
o Eclesiástico defende a tradição 
judaica frente ao Helenismo, 
Sabedoria, expressando-se com 
uma linguagem mais acessível 
aos gregos, valoriza as aquisi-
ções da filosofia do seu tempo 
e procura falar aos judeus ale-
xandrinos, de modo a que com-
preendam e valorizem mais a lei 
judaica outrora recebida que o 
pensamento grego que acabam 
de conhecer. Assim, o livro con-
segue fazer uma verdadeira teo-
logia da história, que para além 
de recordar acontecimentos, 
ensina a reler o passado, extrain-
do dele aplicações práticas para 
o aqui e agora da vida cotidiana 
(cfr. Sb 10,–19,22). Atribuído 
originalmente ao Rei Salomão, 
dado a seu prestígio como rei 
e por sua aparente locução no 
Capítulo 9, versículos de 7-8 e 12, 
atualmente a obra é atribuída a 

um Pseudo-Salomão, autor des-
conhecido que seguia o estilo do 
rei sábio, alguém em confronto 
aberto com a cultura politeísta. 
Assim sendo, o autor muito 
provavelmente é um judeu da 
diáspora que fixou morada no 
Egito, um grande conhecedor da 
cultura grega; homem formado 
na tradição de Israel e que, por-
tanto, interpreta o Êxodo como 
intervenção poderosa de Deus 
e castigo aos idólatras, sendo 
capaz de traduzir tudo isso na 
linguagem da cultura grega, sem 
perder o contato com a tradição 
sapiencial de Israel. O Pseudo-
-Salomão pede a Deus sabedoria, 
recordando a história do povo 
escolhido, aqui interpretada 
como história sagrada na qual se 
manifesta a sabedoria de divina 
(cfr. Sb 7,7; 10). 

Desde o início da obra, mos-
tra-se a distinção entre corpo 
e alma e a imortalidade do ho-
mem criado à imagem divina, 
enfatizando-se, assim, o destino 
distinto reservado a justos e 
a injustos, a ser definido num 
juízo após a morte (cfr. Sb 2,23; 

4,20). Sua estrutura se divide 
em três partes: a primeira inti-
tulada “A sabedoria conduz à 
imortalidade” (1,1–6,21) trata da 
vida humana na perspectiva do 
fim dos tempos e do juízo final, 
expondo o equívoco do modo 
de pensar pagão, mostrando-
-se o distinto final reservado 
aos ímpios na hora da morte, 
momento em que reconhecerão 
o seu erro e serão castigados (Sb 
5,1-23). A segunda parte ensina 
aos reis o modo de alcançar a 
sabedoria (6,22–9,18). Mostra-se 
aqui o Rei Salomão implorando 
a sabedoria divina, compreen-
dida e amada por ele como um 
dom. A terceira parte do livro, 
“Sabedoria atuante na história: 
Israel e Egito” (Sb 10,1–19,22), 
desenvolve uma ampla visão da 
providência divina e das ações 
salvíficas na história do povo 
eleito. Critica-se os filósofos e 
sua idolatria, descrevendo-se 
o castigo infligido aos egípcios 
opressores do povo e a ação pro-
digiosa de Deus na Noite Pascal, 
bem como na caminhada pelo 
deserto. O livro é concluído com 

o reconhecimento dos benefícios 
divinos a Israel (19,22). 

No conjunto do A.T., a obra 
nos ensina que a sabedoria leva 
o homem ao reconhecimento 
de Deus e a uma relação de 
obediência com Ele – eis o que 
significa a justiça que leva à 
imortalidade! O autor se dirige 
primeiramente aos governan-
tes da Terra, exortando-lhes a 
amar e a buscar a justiça, que é 
identificação com a vontade de 
Deus. Para que isso seja possível 
é preciso que a Sabedoria atue no 
homem, ela que é como um so-
pro, um espírito (pneuma, ruaj), 
uma força que ama o ser humano 
e que o penetra, quando se dis-
põe a ser guiado. Esse amor da 
Sabedoria ao homem é chamado 
nos profetas amor materno de 
Deus para com o Seu povo (cfr. 
Is 49,15). Desse modo, quando 
o homem mantém a sua relação 
com Deus – justiça – ainda que 
sofra a morte do corpo gozará 
da imortalidade da alma, pois 
a justiça é imortal (cfr. Sb 1,15). 
Nesse trecho do livro chega-se ao 
ponto culminante da personifi-
cação da sabedoria, mostrando-a 
como um espírito que emana da 
própria essência divina e pode 
ser comparado ao próprio Deus 
(Sb 7,22). Mostra-se ainda  sua 
participação na obra da criação 
e no governo providente do 
mundo, além de seu trabalho no 
íntimo do coração do homem. À 
luz do N.T., o Livro da Sabedoria 
nos mostra Jesus como o Verbo, a 
Palavra, a Sabedoria de Deus en-
carnada, evidenciando-se todos 
os pontos de semelhança entre 
à sabedoria do A.T. e a atividade 
terrena de Jesus, bem como Sua 
preexistência ao mundo criado e 
o cume da atuação da sabedoria 
na história humana, em Jesus 
Cristo morto e ressuscitado. 

Amados irmãos, tendo rece-
bido abundantemente a visita 
íntima da Sabedoria divina nos 
sacramentos recebidos, deixe-
mo-nos guiar por Ela, a força 
divina que em Cristo mostrou o 
seu rosto de ternura e misericór-
dia. Assim, vivendo a justiça para 
com Deus – adoração e obediên-
cia – seremos capazes de  trilhar 
o caminho da vida, caminho de 
cruz e ressurreição, e chegar um 
dia à vida eterna.

PADRE IGOR 
ANTÔNIO 
CALGARO

VIGÁRIO 
PAROQUIAL 

DA PARÓQUIA 
SANTA 

TERESINHA, 
EM 

BOTAFOGO

A Sabedoria convertida em justiça que conduz à vida eterna
REPRODUÇÃO: CATHOLIC TRADION/ANTONIO LOMARDO
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Com a Covid-19, Soraya Mo-
reno tem promovido momentos 
de oração pelas redes sociais. 
Transmissões já reuniram mais 
de mil participantes

 A radialista católica Soraya 
Moreno, que há mais de 20 anos 
está presente como voluntária 
na grade da Rádio Catedral FM 
106.7, vem inovando nas redes 
sociais com lives de oração, 
partilha da Palavra e reunindo 
testemunhos dos fiéis do Rio 
de Janeiro.

Com o início da pandemia 
do coronavírus e a suspensão 
das atividades presenciais nas 
paróquias, por conta do isola-
mento social, Soraya começou 
a motivar pessoas das mais 
diversas comunidades a se 
encontrarem nas redes sociais 
para viverem juntas um mo-
mento de fé.

“Nunca imaginei que, por 
uma questão de saúde pública, 
fosse preciso interromper as ce-
lebrações e reuniões nas igrejas 
com a presença do povo. Diante 
desse cenário, vi a necessidade 
de testemunhar que nós, como 
batizados, somos verdadeiros 
templos de fé. E mesmo estan-
do longe fisicamente das comu-
nidades, seguimos orando e nos 

apoiando pelas redes sociais”, 
contou.

 ‘VAI NA FÉ’
Um dos quadros que Soraya 

já promovia em sua página 
era o “Vai na Fé”, baseado em 
entrevistas que também eram 
veiculadas pela rádio. Para 
manter esse diálogo com padres 
e leigos, ela decidiu realizar os 
encontros em uma live, todas 
as sextas-feiras, às 18h, pelo Fa-
cebook. A resposta do público 
tem sido muito positiva. Nas 
conversas com a radialista, os 
entrevistados contam sobre sua 
missão e experiências vividas 
durante a crise.

Além dessa iniciativa, So-
raya faz também lives com 
entrevistas especiais, tendo a 
participação de especialistas e 
cantores. Um dos convidados 
foi o cantor católico Davidson 
Silva, membro da Comunidade 
Shalom. Além de cantar seus 
sucessos, o jovem falou sobre 
sua trajetória na música, mis-
são e vocação para mais de 700 
participantes da transmissão.

TERÇO PELA PAZ
“Dos muitos pedidos que re-

cebia das pessoas, paz para nossa 

cidade sempre foi um desejo 
de todos”, destacou a radialista. 
Foi justamente essa uma das 
motivações para dar início ao 
Movimento Terço pela Paz, que já 
percorreu mais de 50 paróquias 
na Arquidiocese do Rio. “Como 
não tem coronavírus que pare a 
oração”, Soraya começou a pro-
mover lives todas as terças-feiras 
com a recitação do terço.

“Já tivemos quase 500 pes-
soas reunidas, todas rezando 
juntas por esse sonho comum, 
que é a paz em nossa cidade 
e nas famílias. Sabemos que 
a crise vai passar e o combate 
contra a violência continuará, 
por isso, devemos seguir como 
grandes intercessores pelo Rio 
de Janeiro. A força da fé nos 
encoraja a nunca perdermos a 
esperança”, relatou.

 ‘PARTILHANDO HISTÓRIAS’
A mais recente ação de evan-

gelização da comunicadora 
pelas redes sociais foi criada 
durante o isolamento: a live 
“Partilhando Histórias”, reali-
zada semanalmente pelo Insta-
gram, que começa sem roteiro, 
“conduzida pelo Espírito Santo”, 
como ela mesma fez questão 
de frisar.

“As pessoas estão sedentas 
por dividir suas experiências, 
angústias e medos. Nesta live 
todas têm a oportunidade de 
abrir seus corações e partilhar 
conosco. No final, sempre re-
zamos juntos. É bonito ver 
que um vai apoiando o outro, 
e vamos ganhando esperança 
para seguir com determinação 
e coragem”, disse. 

Anita Paiva, paroquiana da 
Igreja São Bartolomeu, no Ita-
nhangá, participa das lives de 
Soraya. Ela contou que está há 
mais de 40 dias sem sair de casa, 
e que os encontros têm sido 
companheiros nestes tempos.

“A gente começa a se sentir 
sozinha às vezes. Faz muita falta 
estar com os padres, com os ir-
mãos da comunidade, e muitos 
estão longe até da família. Essas 
orações pela internet nos reúnem 
e ajudam a diminuir essa solidão. 
Saímos renovados”, afirmou.

Para quem quiser seguir e 
participar das atividades onli-
ne de Soraya, basta entrar no 
Instagram ou Facebook, digitar 
na busca: @sorayamorenorj e 
curtir a página.

IGOR MARQUES
JORNALISTA E COORDENADOR DA PASCOM 

DO VICARIATO NORTE

#Lives da fé e da esperança
DIVULGAÇÃO

Em tempos de pandemia, 
as paróquias da Arquidiocese 
do Rio estão se dedicando em 
manter ativa a rede de solidarie-
dade com os mais necessitados. 
Com essa finalidade, os fiéis da 
Igreja Sagrado Coração de Jesus, 

no Méier, estão trocando más-
caras por doações de alimentos 
não perecíveis. 

A iniciativa é do movimento 
Sagrado Macarrão, que atende 
pessoas em situação de rua no 
bairro da comunidade, mas 

também na Tijuca, Engenho De 
Dentro, Engenho Novo e Grajaú. 

Segundo o padre Demetrius 
Cavalcanti, SCJ, pároco local, 
em 30 dias de campanha já 
foram arrecadados mais de 400 
kg de alimentos. 

Solidariedade em forma de alimentos

“Continuamos produzindo 
mais máscaras para seguir com 
a campanha e ajudar quem mais 
precisa. É uma grande rede de 
cuidado e solidariedade”, frisou.

#SEGUNDASOLIDÁRIA
As segundas-feiras foram 

transformadas em dias de par-
tilha e solidariedade. Nestes 
dias, a paróquia recebe doa-
ções de mantimentos, que são 
destinados às famílias carentes 
assistidas pela comunidade. 

A campanha, organizada 

também pelo pároco local, 
abastece a Cruzada Santo Antô-
nio, que distribui mensalmente 
o mínimo de 150 cestas de ali-
mentos não perecíveis, além de 
ajudar a Comunidade Católica 
Maranathá. 

Os interessados em colabo-
rar podem deixar suas doações 
na paróquia,  localizada à Rua 
Carolina Santos, 143, no Méier.

IGOR MARQUES
JORNALISTA E COORDENADOR DA PASCOM 

DO VICARIATO NORTE
Fiéis da Paróquia Coração de Jesus estão trocando máscaras por doações de alimentos

As segundas-feiras foram transformadas em dias de partilha

DIVULGAÇÃO

Soraya 
Moreno



22 ARQUIDIOCESE 17 A 23 DE MAIO DE  2020 | TESTEMUNHO DE FÉ

A festa da padroeira da Paró-
quia Nossa Senhora de Fátima 
Rainha de Todos dos Santos, 
no bairro de Todos os Santos, 
teve este ano uma característica 
muito diferente. Em todo dia 13 
de maio um grande número de 
devotos acorre à paróquia já no 
primeiro horário para a oração 
do Terço Mariano e a celebração 
da primeira missa.

Todos os anos, no dia da Fes-
ta de Nossa Senhora de Fátima, 
a paróquia celebra quatro mis-
sas e a oração do terço antecede 
cada uma das celebrações. Na 
manhã do dia 13 de maio, po-

rém, o cenário foi diferente: no 
lugar dos muitos fiéis que vêm 
rezar aos pés de Nossa Senhora 
consagrando seu dia, sua famí-
lia, sua vida, estava somente o 
sacerdote, padre Antônio José 
Afonso da Costa.

Aos pés de Nossa Senhora, 
ele elevou preces pelos fiéis, 
por toda a comunidade que 
não pôde estar presente e por 
tantas intenções que não param 
de chegar pelas redes sociais da 
paróquia. 

Arranjos de f lores orna-
mentavam o presbitério onde 
a imagem de Nossa Senhora de 

Fátima se destacou de forma 
surpreendente, convidando à 
oração.

A programação teve início às 
7h30 com a oração do primeiro 
terço, os Mistérios Gozosos. Às 
9h30, a oração do segundo ter-
ço, Mistérios Luminosos, foi re-
zada diante de Jesus Sacramen-
tado. A oração pelos enfermos 
com a bênção do Santíssimo, no 
final, encerrou as celebrações 
na parte da manhã.

Às 15h, a oração dos Misté-
rios Dolorosos deu sequência à 
oração do Rosário, quando foi 
meditado o terceiro terço do 
dia. Ao final da oração, dian-
te da imagem da Santíssima 
Virgem de Fátima, o pároco 
consagrou todas as crianças a 
Nossa Senhora, convidando 
pais, irmãos, avós, tios, padri-
nhos, todos os que pudessem 
estar juntos naquele momento 
para consagrar suas crianças 
a Virgem Mãe. O convite foi 
também para que as crianças 
maiores fizessem a sua própria 
consagração, estendendo as 
mãozinhas diante de uma tela 
em direção à imagem da Vir-
gem, entregando seus corações 
a Maria Santíssima para que 
Ela as ajudem no caminho de 
suas vidas.

Às 17h, foi realizado o Cená-
culo, meditando os Mistérios 
Gloriosos.

Completou-se, assim, a ora-
ção do Santo Rosário. Ao final 
da transmissão da oração de 
cada terço, padre Antonio José 
apresentava um mesmo pedi-
do: para que todos rezassem 
juntos a oração feita pelo Papa 

Francisco para esse tempo de 
pandemia.

No final do Rosário, foi ce-
lebrada a Santa Missa. A Igreja 
vazia não mudou o clima de 
oração e alegria para celebrar 
essa data tão significativa para 
a Igreja. 

Em sua homilia, padre An-
tonio José lembrou que “Jesus 
não está longe. Está ao alcance 
de suas mãos, à distância de 
uma pequena oração”. Rezar 
é o principal pedido de Nossa 
Senhora em suas aparições, 
em especial aos pastorinhos de 
Fátima. 

Terminada a celebração, a 
imagem de Nossa Senhora per-
correu algumas ruas do bairro. 
Por onde passava, era aclama-
da pelos moradores que das 
janelas e portões de suas casas 
acenavam com panos brancos, 
cantavam e gritavam palavras 
de gratidão a Mãe do Céu.

Toda a festa da padroeira 
foi transmitida pela página do 
Facebook da paróquia, desde 
a oração do primeiro terço até 
o encerramento com a Santa 
Missa.

COLABORAÇÃO: SONIA OLIVEIRA

�esta de �ossa �enhora de �átima no bairro de �odos os �antos�esta de �ossa �enhora de �átima no bairro de �odos os �antos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Visitas pelas ruas do bairro com a imagem de Nossa Senhora de Fátima

Andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima

No dia 10 de maio, o Santuá-
rio Cristo Redentor, no Corcova-
do, recebeu uma live organizada 
pela campanha solidária #Me-
saSemFome, do Sesc RJ, que 
teve a participação presencial 
do reitor do santuário, padre 
Omar Raposo, e, pela internet, do 
arcebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, do historiador 
Leandro Karnal e do presidente 
do Sistema Fecomércio RJ, Anto-
nio Florencio de Queiroz Junior. 
Ao final da transmissão ao vivo, 
foi realizada uma projeção visual.

A iniciativa do Sistema Fe-
comércio RJ, por meio do Sesc 
RJ, está arrecadando alimentos 
e material de higiene doados 
pela população em supermer-
cados, farmácias, paróquias e 
condomínios do Estado do Rio. 

Os donativos serão revertidos 
para a população em situação de 
vulnerabilidade social.

“O Mesa Brasil executa com 
enorme competência a logística 
do bem, sensibilizando a socie-
dade, identificando as necessi-
dades. Viabiliza o pão nosso de 
cada dia e de cada noite aos de-
samparados. Nada mais cristão. 
Nada tão humano!», afirmou 
padre Omar.

Sobre o monumento apaga-
do, foi projetada a palavra ‘fome’ 
na parte central. Em seguida, 
apareceu a imagem de um cora-
ção, no peito da estátua, que ga-
nhou a cor vermelha e começou 
a “bater”. Em movimento grada-
tivamente acelerado, o órgão se 
transformou em uma maçã, que 
caiu até a base do Cristo. Outros 

alimentos também fizeram o 
mesmo movimento até que se 
encheu de frutas e legumes, 
encobrindo a palavra “fome”. Ao 
final, a projeção mostrou a ins-
crição: “#MesaSemFome”.

DEMANDA CRESCENTE NA 
PANDEMIA

Os donativos arrecadados 
abastecerão o programa “Mesa 
Brasil Sesc”, que  atua no comba-
te à fome e ao desperdício. Regu-
larmente, o “Mesa Brasil” levanta 
a maior parte das doações junto 
a empresas, mas desta vez a 
ideia é envolver massivamente a 
população. O objetivo é ampliar 
a capacidade do programa para 
atender a demanda crescente 
de entidades assistenciais ca-
dastradas e outros públicos que 

vêm sofrendo impactos com o 
distanciamento social adotado 
contra a Covid-19.

A rede de solidariedade en-
volve diversos pontos de arre-
cadação, entre eles, 20 paróquias 
do Rio de Janeiro. Os locais po-
dem ser consultados em bit.ly/
MesaSemFome.

RENATO SARAIVA

No domingo, 10 de maio, o San-
tuário Cristo Redentor, no Corcovado, 
prestou homenagem às mães de 
todo o Brasil com uma linda projeção 
durante missa do 5º Domingo de Pás-
coa, presidida pelo reitor do santuário, 
padre Omar Raposo. Com a hashtag 
#MãesComCristo, foram lembradas, 
começando com a Virgem Maria, as 
mães vivas, próximas ou distantes, as 
falecidas e as que perderam filhos na 
pandemia do coronavírus. 

A projeção teve início com a frase: 
“Perto ou longe, ela mora em nosso co-
ração.”. Em seguida, um grande coração 
começou a bater gradativamente até 
que, no lugar dele, apareceu a palavra 
“Mãe”. O lindo momento foi encerrado 
com a hashtag #MãesComCristo acom-
panhada de uma flor.

RENATO SARAIVA

Santuário Cristo Redentor recebe lançamento da 
campanha solidária do Sesc RJ #MesaSemFome

Cristo Redentor presta 
homenagem às mães
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Muitas pessoas acreditam que o 
monumento ao Cristo Redentor foi um 
presente da França para o Brasil. Esta 
ideia não é verdadeira. O monumento 
é um projeto brasileiro, financiado por 
doações do povo brasileiro, para come-
morar os cem anos da independência 
do Brasil. Houve uma etapa do projeto 
realizada na França, mas a equipe era 
coordenada pelo engenheiro brasileiro 
Heitor da Silva Costa. Na verdade, a Es-
tátua da Liberdade foi projetada e cons-
truída por franceses, como um presente 
da França ao povo dos Estados Unidos. 
Na sua origem, o Cristo Redentor é um 
símbolo dos sentimentos cristãos do Bra-
sil, representando a fé e o nacionalismo 
do povo brasileiro.

A fé católica é uma das raízes do Bra-
sil, na expressão de Sérgio Buarque de 
Holanda. A primeira missa foi celebrada 
quatro dias depois do descobrimento, 
num domingo, 26 de abril de 1500, no 
Ilhéu da Coroa Vermelha, hoje desa-
parecido. A segunda missa, já em terra 
firme, foi ornada por uma cruz de ma-
deira retirada da mata local, abundante 
de pau brasil, que depois daria nome ao 
país. Ambas foram celebradas pelo frei 
franciscano Henrique Álvares de Coim-
bra, e serviram como marco de posse, 
registradas na carta que Pero Vaz de 
Caminha enviou ao rei de Portugal. A fé 
católica foi fundamental no processo de 
desenvolvimento da unidade e da cultura 
nacionais. Os sinais desta fé ainda estão 
presentes no nome de cidades como São 
Paulo e Salvador, ou de estados como 
Santa Catarina e Espírito Santo. O mo-
numento ao Cristo Redentor seria mais 
um destes sinais.

O primeiro nome dado ao Monte 
Corcovado, presente nas cartas gráficas 
do século XVI, foi Pináculo da Tenta-
ção, talvez por iniciativa do cartógrafo 
florentino Américo Vespúcio. Era uma 
referência ao episódio bíblico da tenta-

ção de Cristo (cf. Mt 4,5). No 
século XVII, o monte passou a 
ser comumente chamado Cor-
covado, por sua forma, que se 
assemelha a uma corcova. Há 
os que percebem neste nome 
uma adaptação de uma frase 
em latim, cor quo vado, que 
significa ‘coração para onde 
vou?’. A ocupação definitiva 
do monte só aconteceu com 
a chegada da família imperial 
ao Brasil, em 1808, quando a 
abertura dos portos pôs fim a 
300 anos de sistema colonial. 
Foi uma época de grandes 
melhoramentos para a antiga 
colônia, eventualmente le-
vando à independência, em 
1822. D. Pedro I conduziu a 
primeira expedição oficial ao 
Monte Corcovado em 1824, 
registrada nas telas de Debret. 
O monarca desejava estabelecer pontos 
de observação para defender a costa. 
O Monte Corcovado, a 709 metros de 
altura, era um local privilegiado, com 
ampla vista para o mar. Mais do que um 
ponto de observação militar, o cume 
do Corcovado logo se tornou um ponto 
privilegiado de lazer para cariocas e 
turistas.

Com tamanha beleza, o Monte 
Corcovado tornou-se uma atração cada 
vez mais popular, até que D. Pedro II 
decidiu construir uma estrada de ferro 
para o cume, inaugurada em 1884. Era 
a Estrada de Ferro do Corcovado, a pri-
meira construída no Brasil por motivos 
turísticos. Sua estrutura foi fundamental 
para a construção da estátua do Cristo 
Redentor. A ideia partiu de um mis-
sionário francês, o padre Pierre Marie 
Boss, capelão da Igreja do Colégio da 
Imaculada Conceição, em Botafogo. A 
Princesa Isabel, filha de D. Pedro II, era 
uma de suas frequentadoras. O bairro 

de Botafogo tem uma vista privilegiada 
para o Monte Corcovado, que o padre 
Boss considerava “um pedestal único 
no mundo, à espera da imagem daquele 
que o criou”.  Quando a Princesa Isabel 
assinou a Lei Áurea, em maio de 1888, os 
abolicionistas quiseram homenageá-la 
com uma estátua no alto do Corcova-
do. A princesa gentilmente declinou, 
ordenando que fosse construída uma 
imagem do Sagrado Coração de Jesus, 
que para ela era o verdadeiro redentor 
dos homens. Mas este projeto não foi 
executado, pois a abolição da escravatura 
rompeu as últimas bases de sustentação 
da monarquia, precipitando a Proclama-
ção da República, em 1889.

Em 1921, um grupo de leigos levantou 
novamente a ideia da construção do mo-
numento. A iniciativa foi logo acolhida 
pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, sob 
a liderança de Dom Sebastião Leme. O 
projeto escolhido foi o do engenheiro ca-
rioca Heitor da Silva Costa: uma imagem 

de Jesus sobre um pedestal, segurando 
uma grande cruz com a mão esquerda, 
e o globo com a mão direita. Mais tarde, 
Dom Sebastião Leme solicitou a Heitor 
da Silva Costa um novo projeto, com 
maior significado religioso, que pudes-
se ser observado a grandes distâncias: 
a própria estátua seria uma cruz, com 
o tronco ereto e os braços abertos, e 
o Monte Corcovado um enorme pe-
destal, como imaginara o padre Boss. 
A pintura da ideia coube ao brasileiro 
Carlos Oswald. O escultor francês Paul 
Landowski foi escolhido para completar 
o projeto. Dom Sebastião Leme lançou 
uma grande campanha de arrecadação 
para a construção, e o monumento ao 
Cristo Redentor foi inaugurado em ou-
tubro de 1931. “Pois Deus amou tanto o 
mundo que entregou o seu Filho único, 
para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha vida eterna” (Jo 3,16).

SEMINARISTA ALEXANDRE PINHEIRO

O Cristo Redentor: um projeto brasileiro
CARLOS MOIOLI



24 ARQUIDIOCESE

A Rádio Catedral precisa de você!
Faça sua cont ribuição através do depósito, t ransferência bancária em 

uma das nossas contas ou pelo PagSeguro

17 A 23 DE MAIO DE  2020 | TESTEMUNHO DE FÉ

Com o objetivo de aprofundar 
a evangelização da dimensão 
da partilha (dízimos, ofertas e 
esmolas) e suas abrangências, 
vamos refletir e sugerir algumas 
diretrizes básicas, a importância 
e necessidades do dízimo, para o 
povo e a Igreja.

“Oferecer o dízimo segundo 
o costume”, isto é: ajudar a Igreja 
em suas necessidades, trata-se 
do Quinto Mandamento da Igre-
ja. O dízimo foi instituído nos 
primórdios da história sagrada. 
Está contido na Bíblia de Gê-
nese a Apocalipse. Encontra-se 
na Lei de Deus acerca de 1300 
antes de Cristo. O dízimo é um 
compromisso com Deus, a Igreja 
e os pobres. É a fé do cristão sa-
cramentada como sinais de obediência, 
compromisso, gratidão e fidelidade ao 
Reino. O dízimo deve ser levado men-
salmente ao Templo ou nas celebrações 
do dízimo. Foi praticado pelos cristãos 
na Igreja primitiva, e Jesus o recomenda 
como prática aceitável (Mt 23,23).

PONTOS ESSENCIAIS
A evangelização do dízimo é de 

todos, e não apenas da Pastoral do Dí-
zimo. A Igreja, o sacerdote, os fiéis, os 
cristãos, líderes dos setores (pequenas 
comunidades), pastorais, movimentos, 
grupos etc são responsáveis pela evan-
gelização.
1. A Igreja: como missionária, deve 

anunciar, conscientizar e evangeli-
zar os fiéis sobre a necessidade, im-
portância e dimensões do dízimo, e 
o que representa o dizimo nas obras 
do Reino de Deus.

2. O sacerdote: Ser o orientador espiri-
tual e responsável por todo trabalho 
pastoral. Evangelizar e conscientizar 
os cristãos sobre a necessidade, im-
portância e dimensões do dízimo. 
Para fortalecer e testemunhar a 
partilha e o trabalho, ser o dizimista 
número um da paróquia. Receber 

os dízimos dos fiéis para a Igreja 
(Heb 7,5).

3. Os dizimistas: Serem conscientiza-
dos do compromisso, necessidade, 
importância e dimensões do dízimo 
na Igreja. Colaborar na sua evangeli-
zação, pelas experiências e testemu-
nhos. Fazer a experiência (Mal 3,10), 
buscando a fidelidade ao Senhor. 
Devolver o dízimo em atitude de 
fé, amor, gratidão, compromisso e 
obediência a Palavra de Deus, sem 
jamais ofertar por interesse (1Tim 
6,9).

4. Responsabilidades do Conselho 
de Pastoral: Deve colaborar na 
conscientização dos cristãos, líderes 
dos setores (pequenas comunida-
des), pastorais, movimentos, grupos 
etc. sobre a real dimensão do dízimo 
na Igreja. Zelar pelo andamento e 
transparência do dízimo paroquial. 
Zelar por sua evangelização.

5. Responsabilidades do Conselho 
Econômico: Deve colaborar na 
conscientização dos cristãos, líderes 
dos setores (pequenas comunida-
des), pastorais, movimentos grupos 
etc; sobre a real dimensão do dízimo 
na Igreja. Zelar pelo andamento e 
transparência do dízimo paroquial. 

Efetuar balancetes e demonstrati-
vos mensais do dízimo. Conhecer 
as dimensões do dízimo. O mesmo 
deve ser utilizado na manutenção 
da paróquia/comunidade (Ne 10,33-
40); ajuda a outras comunidades, 
ao bispado, ao seminário, além do 
sustento do sacerdote (1Cor 9,13-14; 
Lc 10,7; 1Tim 5,7) e ajuda aos neces-
sitados (Dt 14,29; Mt 25,31-46). Sua 
aplicação deve ser em torno disso!

6. Dimensões do dízimo: O dízimo 
deve ser visto na Igreja, não só como 
uma pastoral, movimento ou grupo, 
mas também como compromisso 
do cristão com as obras do Reino 
de Deus. “É a Igreja em si”. Tem a 
finalidade de atender às dimensões 
social, missionária e religiosa, para 
o qual foi instituído por Deus, 
gerando naturalmente o sinal da 
“partilha”. Fruto disso, brota a fé, o 
amor, justiça, caridade, fraternidade 
e solidariedade, entre os irmãos e na 
comunidade.

7. A dimensão da partilha no Tercei-
ro Milênio: “Dízimos, ofertas e es-
molas”. Além do dízimo, (Ex 25,1-9; 
Lv 27,28-32; Nm 15,1-4; 1Sm 8,15-17), 
a dimensão da partilha se constitui 
também das ofertas e esmolas.

Oferta: é um presente de forma 
espontânea que se dá a Deus 
(Lc 21,1-4). Deve vir do co-
ração. As ofertas devem ser 
levadas à Igreja e ofertadas 
durante o ofertório das cele-
brações e missas. As ofertas 
especiais também devem ser 
levadas à Igreja.

Esmola: Quem der ao pobre 
não passará necessidade, 
mas quem fecha os olhos aos 
pobres, ficará cheio de maldi-
ções (Prov. 28,27). Encerra a 
esmola no coração do pobre, 
e ela rogará pôr ti a fim de te 
preservar de todo o mal (Eclo 
29,15). Podemos imaginar 
que as “ditas” expressões 
‘Deus lhe pague’ - ‘Deus te 
abençoe, são respostas de 

Deus quando ajuda

Deus não precisa das nossas coisas e 
de dinheiro, mas nos educa ao exercício 
da fé, às práticas do amor, fraternidade, 
justiça e partilha. Deus não precisa do 
dízimo, mas os irmãos, a Igreja, a comu-
nidade, sim: “Irmãos que se amam se 
ajudam – um por todos, todos por um”. 

O trabalho missionário do dízimo 
nos leva à vocação, um chamado para 
servir a Cristo e ao próximo. Um dom 
onde se exercita o anúncio da Palavra, 
a sabedoria de Deus, a fé, o amor, a 
oração, a partilha, o compromisso, a 
fidelidade, o companheirismo, a adora-
ção, o testemunho, o reconhecimento e 
a obediência da criatura com o Criador.

Jesus disse: “Ide por todo o mundo; 
pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 
16,15). Que Ele nos ensine a anunciar, 
evangelizar o dízimo e a dimensão da 
partilha, como sinais de fé, amor e 
fraternidade. E que tudo isso seja para 
a honra e glória do Nosso Senhor Jesus 
Cristo, hoje e sempre. Amém!

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES FILHO
COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 

PASTORAL DO DÍZIMO

A evangelização do dízimo
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).
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1ª Leitura - At 8,5-8.14-17
Salmo - 65

2ª Leitura - 1Pd 3,15-18
Evangelho - Jo 14,15-21

6º DOMINGO
DA PÁSCOA 

 Dia 17 de maio de 2020

SEGUNDA-FEIRA  
Dia 18 de maio   
1ª Leitura - At 16,11-15
Salmo - 149
Evangelho - Jo 15,26 -16,4a

TERÇA-FEIRA 
Dia 19  de maio   
1ª Leitura - At 16,22-34
Salmo - 137
Evangelho - Jo 16,5-11

QUARTA-FEIRA 
Dia 20 de maio   
1ª Leitura -  At 17,15.22 - 18,1
Salmo - 148
Evangelho - Jo 16,12-15

QUINTA-FEIRA 
Dia 21 de maio   
1ª Leitura - At 18,1-8
Salmo - 97
Evangelho - Jo 16,16-20

SEXTA-FEIRA 
Dia 22 de maio   
1ª Leitura - At 18,9-18
Salmo - 46
Evangelho - Jo 16,20-23a

SÁBADO 
Dia 23 de maio   
1ª Leitura - At 18,23-28
Salmo - 46
Evangelho - Jo 16,23b-28

LITURGIA DIÁRIA - Semana da Páscoa

Estamos celebrando o tempo feliz da 
Páscoa do Senhor. O círio pascal, abenço-
ado e aceso na noite da grande vigília pas-
cal, permanecerá aceso até o dia do Santo 
Pentecostes, para nos recordar que, como 
afirma Santo Atanásio, esses 50 dias do 
tempo pascal devem ser celebrados como 
“um único e grande domingo”, no qual a 
chama da alegria da Ressurreição de Cristo 
permanece acesa em nós e se expandirá, 
findo o tempo pascal, para todos os outros 
dias da nossa existência.

A oração coleta deste domingo é uma sú-
plica para que possamos celebrar estes dias 
do tempo pascal com muito fervor: “Deus 
todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor 
estes dias de júbilo em honra do Cristo Res-
suscitado, para que nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que recordamos”. A 
alegria deste tempo pascal é um dom de 
Deus que devemos insistentemente pedir, a 
fim de que as tribulações de nossa existência 
cotidiana não turbem a alegria que a fé traz 
aos nossos corações.

A alegria da presença do ressus-
citado aparece clara na primeira 
leitura. Nesses dias do tempo 
pascal nos acompanha o livro 
dos Atos dos Apóstolos. No 
trecho proclamado hoje, 
as multidões acolhem a 
Palavra de Deus advinda 
a eles por meio da pre-
gação de Filipe. As mes-
mas multidões veem os 
sinais que Deus realiza 
por meio dos apóstolos, 
a fim de confirmar a sua 
pregação. 

No centro do relato 
aparece o tema da alegria, 
tão caro a Lucas. Não é uma 
alegria qualquer nem passa-
geira, mas é a alegria própria 
de quem reconhece a presença 
do Senhor Jesus Cristo, como foi a 
de João Batista que “estremeceu de ale-
gria” no ventre de Isabel, quando esta foi 
visitada pela mãe do seu Senhor, a Virgem 
Maria (cf. Lc 1,44).

Embora haja uma riqueza infinita 
presente em todas as leituras da liturgia 
dominical, riqueza essa que brota do pró-
prio fato de não serem leituras comuns ou 
apenas santas, mas serem “Palavra de Deus” 
para nós, poderíamos nos deter em nossa 
reflexão de hoje mais especificamente no 
relato evangélico, coração de toda a liturgia 
da Palavra.

Neste ano A que estamos celebrando, o 
quinto e o sexto domingos da Páscoa nos 
trazem trechos dos assim chamados “dis-
cursos de despedida” de Jesus.1

Depois de consolar o coração dos dis-

cípulos com a promessa de retornar para 
buscá-los e de preparar para eles uma 
morada na casa do Pai (cf. Jo 14,1-4) e de se 
apresentar aos mesmos discípulos como o 
“caminho, a verdade e a vida” (cf. Jo 14, 6) 
e como o “sacramento primordial do Pai”, 
porque quem o vê, vê também o Pai (cf. Jo 
14,9), neste domingo, na continuação deste 
cap. 14 de João, Jesus apresenta a promessa 
do “outro Paráclito”, que Ele enviará de 
junto do Pai.

Este trecho de Jo 14,15-21 vem emol-
durado pelo tema da obediência à Palavra 
de Cristo. Poderíamos estabelecer, para o 
texto, a seguinte estrutura:
n v. 15: Guardar os mandamentos de Cristo 

– sinal do amor do discípulo;
n vv. 16-17: A vinda do Paráclito;
n vv. 18-20: A vinda do Filho;
n v. 21: Acolher os mandamentos e obser-

vá-los.

Trata-se de uma estrutura muito sumá-
ria, somente para facilitar nossa leitura do 
texto. Chama-nos a atenção o fato de que 
Jesus comece e termine esse texto convidan-
do-nos à escuta, à obediência à sua Palavra. 
O que está em jogo é a manifestação do 
amor do discípulo para com o Cristo.

No v. 15 o Senhor afirma: “Se me amais, 
guardareis os meus mandamentos”. O verbo 
grego que aqui traduzimos por “guardar”2 
aparece nos caps. 14 e 15 de João sempre re-
lacionado com a Palavra: trata-se de “guar-
dar a Palavra de Cristo” (Cf. Jo 14,15.21.23.24 
e Jo 15, 10.20). Em Jo 17,11.12.15, por sua vez, 

o mesmo verbo se refere aos discípulos. 
Em 17,11 Jesus pede ao Pai que os “guarde 
em seu nome”; em 17,12 Jesus afirma que 
antes, ele mesmo “guardava os discípulos” 
no nome do Pai; em 17,15 Jesus pede ao Pai 
que “guarde do maligno” os seus discípulos. 
Trata-se de um duplo movimento: Jesus, 
em primeiro lugar, nos “guarda”, como sinal 
do seu amor e como manifestação do amor 
do Pai por nós; nós, uma vez “guardados 
pelo Cristo”, devemos agora “guardar a sua 
Palavra”, os seus mandamentos, “observá-
-los”, “colocá-los em prática”. Esse é o sinal 
distintivo do discípulo. O discípulo é aquele 
que ouve a palavra, a medita em seu coração 
e se esforça por colocá-la em prática na sua 
vida, uma vez que a Palavra de Deus não é 
mera fonte de meditação, mas sim regra de 
vida para nós.

No centro desse convite à escuta e à 
obediência temos a dupla promessa: a da 
vinda do “outro Paráclito” e a da vinda do 
próprio Cristo.

Cristo promete um “outro Paráclito”. É 
interessante notar aqui a terminologia 

utilizada pelo evangelista. Ele uti-
liza o termo grego Allós. Tanto o 

termo Allós, quanto o termo 
Héteros podem significar 

“outro”, “um outro”, contu-
do, héteros pode indicar 
um oposto, um total-
mente diferente, como 
temos nas palavras em 
português heterodoxia, 
heterossexual, hetero-
nomia (a lei de um ou-
tro), por exemplo. Isso 
não acontece com allós; 

allós designa um “outro”, 
porque de fato Jesus e o 

Espírito são duas pesso-
as distintas da Santíssima 

Trindade, contudo não estão 
em oposição entre si, porque o 

Espírito Santo vem para continuar 
a obra do Cristo e torná-Lo continu-

amente presente no meio da sua Igreja.3

Segundo a promessa de Jesus neste 
evangelho, o Espírito Santo estará “dentro” 
dos discípulos, guiando-os como um mes-
tre de vida interior. De fato, tal promessa se 
realizou para os apóstolos em Pentecostes 
e se realizou para nós no dia do nosso Ba-
tismo, que foi nosso Pentecostes pessoal, 
assim como os outros sacramentos que 
recebemos. 

A promessa da vinda do próprio Cristo 
nos vv. 18-20, que será para os discípulos 
um sinal de sua unidade com o Pai, está 
estreitamente unida à promessa da vinda 
do Paráclito. Cristo ressuscitou e apareceu 
aos seus discípulos durante 40 dias. Ele 
virá no final dos tempos e Se manifestará a 

“O Pai vos dará um outro Paráclito”

todos os homens. Contudo, na 
força do Espírito Santo invoca-
do continuamente pela Igreja, 
o Ressuscitado sempre se faz 
presente. 

Cristo nunca deixou sozi-
nhos os discípulos. Eles nunca 
ficaram órfãos (cf. Jo 14,18). 
Jesus está sempre presente 
com a sua Igreja na força do seu 
Espírito. Em cada sacramento 
o Espírito Santo é invocado 
(epiclese) e o Cristo se torna 
presente. Toda vez que nos reu-
nimos em seu nome, ele se faz 
presente do meio de nós. Não 
existe um só momento da nossa 
vida que o Ressuscitado não 
esteja conosco. E no momento 
mais sombrio de nossa existên-
cia, o momento da nossa morte, 
será somente Ele que estará lá, 
com o Pai e o Espírito, para nos 
levar para a morada eterna que 
Ele nos preparou.

A alegria pascal é a alegria 
de saber que não somos e nem 
estamos órfãos, porque Cristo 
está conosco, na força do seu 
Espírito. Que esta alegria nos 
renove interiormente e que 
anunciemos a todos que en-
contrarmos esta grande alegria: 
Cristo Ressuscitou, vive para 
sempre e está no meio de nós. 
Aleluia!

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 Alguns autores apresentam o longo 
trecho que vai de Jo 13,33 a Jo 17,26 
como sendo um conjunto de textos 

denominados “discursos de despedida” 
ou “discursos de adeus” de Jesus. Assim 
Léon-Dufour: Cf. LÉON-DUFOUR, Xavier. 
Leitura do Evangelho Segundo São João. 
São Paulo: Loyola. Vols. I-IV (V. III). 1996.

2 Trata-se do verbo tereo (τηρέω). 
3 Cf. SANTANA, Luiz Fernando 

Ribeiro. Liturgia no Espírito. Rio de 
Janeiro: Edipuc, 2015, pp. 146-151 

(particularmente p. 149).

DIVULGAÇÃO
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Livros do Novo Testamento (11)
REPRODUÇÃO: PLENO.NEWS

Neste artigo prossegue-se na bus-
ca dos elementos que caracterizam 
a compreensão dos Escritos do Novo 
Testamento. Estes elementos coincidem 
com a Formação da Fé cristã, pautada 
na Revelação dos Evangelhos. Mas, esse 
contexto é uma precisa decisão da Igreja 
Apostólica, que nos comunicou as pági-
nas do Novo Testamento.

1. CRISTOLOGIA E DIVERSIDADE DE 
FORMAS DO NOVO TESTAMENTO

Diversos elementos internos e ex-
ternos, desde as raízes no judaísmo até 
a inculturação missionária no mundo 
greco-helenístico, contribuíram para a 
forma deste amplo espectro do cristia-
nismo, que vemos refletido literária e 
teologicamente nos escritos do NT.  

Uma conclusão obrigatória se im-
põe nestes termos, quando pensamos 
a realidade da Fé Apostólica no Cristo 
distribuída ao longo dos tão diversos 
textos que compõem o Cânon do Novo 
Testamento. 

A saber que em resumo, se a dis-
tinta linha unificadora que atravessa o 
Novo Testamento e o cristianismo do 
primeiro século é estreita, a diversidade 
circundante é ampla e suas margens 
externas nem sempre são prontamente 

discerníveis. Uma unidade identificável, 
sim: mas ortodoxia, seja no conceito ou 
na realidade, não.

2. AS DIVERSAS VISÕES 
CRISTOLÓGICAS NO NOVO 
TESTAMENTO

Diversos exegetas e teólogos bíblicos, 
católicos e protestantes disputam ao lon-
go desse século passado (séc. XX) uma 
visão ortodoxa acerca da identidade da 
Fé Cristológica, isto é, dos ‘credos’ em 
Cristo que fundam as bases dos Escritos 
inspirados do Novo Testamento.

Passaremos em resenha algumas 
destas visões e interpretações:

1. A Visão de R. Schnackenburg: 
A Cristologia do NT e a Questão do 
Método Crítico:

O percurso da ‘História da Cristo-
logia do NT’ levou o teólogo católico 
R.Schnackenburg (2005) à constatação 
que apesar de todo escritor do Novo Tes-
tamento, necessariamente ter seu pró-
prio modo de falar, cunhando expressões 
e pontos de vista peculiares, eles estavam 
comprometidos com a Tradição à sua 
frente e com a confissão da comunidade.

Através do método histórico-crítico1, 
o texto vem compreendido a partir dos 

dados que ele mesmo oferece, desde uma 
perspectiva de crítica interna e externa 
ao texto.   

A questão de fundo que emerge pois 
com tal variedade, em um processo de 
evolução e de desenvolvimento pro-
gressivo e flutuante, coloca a seguinte 
questão: poder-se-ia falar de fato acerca 
de uma cristologia neotestamentária 
homogênea? 

Do ponto de vista de um histórico-
-crítico não se pode conceber uma ou a 
cristologia do NT.  

E se, no entanto, na medida em que 
se quer falar de unidade da cristologia do 
NT não se pode como método encontrá-
-la na superfície dos textos, ao contrário, 
deve-se através de uma indagação que 
encontre os fundamentos mesmos sobre 
os quais repousam as afirmações cristo-
lógicas, e que as relacionam, permitindo 
assim, uma verdadeira coleta.

A Formulação das Cristologias do NT: 
Diversas Propostas:

R. Schnackenburg passa em revista 
cinco autores, com diversas propostas 
de formulação e solução para a proble-
mática da unidade das cristologias no 
NT, buscando aos mesmos avaliar seus 
resultados.

R. P. Cassey (1958)
O artigo de Cassey se dirige contra 

a tese de J.A.T. Robinson, segundo o 
qual em At 3,20s existiria a mais antiga 
Cristologia do NT.  

Arrependei-vos, portanto, e con-
vertei-vos, para serem apagados os 
vossos pecados. Virão, assim, da parte 
do Senhor os tempos de refrigério, e Ele 
enviará aqu’Ele que vos é destinado: Cris-
to Jesus. É necessário, porém, que o céu 
o receba até os tempos da restauração 
universal, da qual falou Deus, outrora, 
pela boca dos seus santos profetas (At 
3, 19-21).

Não se encontraria neste contexto 
uma correlação entre o Messias e sua 
Parusia.  Ele, no entanto, quer demons-
trar, sobretudo através do título “Cristo 
Senhor” que o desenvolvimento da 
cristologia é profundamente variado, e 
que não existe por detrás da doutrina 
cristológica uma “teologia bíblica”. 

A crítica de Schnackenburg a Casey 
consiste na pretensão deste de querer 
remontar à vida mesma de Jesus, através 
das ‘chaves’ que serviriam de elementos 
de interpretação da pessoa de Jesus.  

A formação kerigmática dos evange-
lhos, que representa já uma interpreta-
ção, não vem suficientemente considera-
da por Casey. Não vem reconhecido por 
estes autor um dado fundamental, isto 
é, que no evento da Ressurreição reside 
o ponto de partida de 
toda a cristologia da 
Igreja Primitiva.

PADRE PEDRO PAULO A. 
SANTOS

DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA
pedosantos@gmail.com

1‘O método histórico-crítico é o método 
indispensável para o estudo científico do 

sentido dos textos antigos. Como a Santa 
Escritura, enquanto ‘Palavra de Deus 
em linguagem humana’, foi composta 

por autores humanos em todas as suas 
partes e todas as suas fontes, sua justa 

compreensão não só admite como legítimo, 
mas pede a utilização deste método’ (A 

INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA NA IGREJA, 
1993). http://www.vatican.va/roman_curia/

congregations/cfaith/pcb_documents/rc_
con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_

po.html
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AMIGOS

 17 DE MAIO
São Pascal Bailão
• Adail Compans Fchmied
• Aldeir Guerreiro de Farias
• Alex Sandro da Silva Patrocinio
• Alice Soares Marques
• Ana Lucia Oliveira dos Reis
• Antonio da Costa Lima
• Arlindo Leopoldino da Silva
• Aroldo Souza da Silva
• Benedicta Jorge da Cunha
• Celia Maria Alves da Silva
• Dalila Mendes Russo
• Deize Lucia Cabral Vasconcelos
• Erika Gonçalves de Lima Sodre
• Eumice Felix Marques
• Francisco José Drumond Alegria
• Geny Romualdo de Souza
• Gerson Oliveira dos Anjos
• Giuseppe Luigi Maiolino
• Hercilia Maria Pacheco Carneiro
• Iraci Celestino Mota dos Santos
• Jovita da Silva Barros
• Laudeci Nunes Ferreira
• Leda Maria Santos Cunha
• Lenilda Moraes das Chagas
• Lucilene Monsores da Costa
• Luiz Sergio Silva de Macedo
• Maria das D. Oliveira Fortunato
• Maria de Lourdes B. Cardoso
• Maria de Nazare Gomes da Silva 
• Maria do C. G. Pinheiro Costa
• Maria Eduarda Araujo Silva
• Maria Luisa R. Oliveira Ribeiro
• Maria Nadalete L. Santos Silva
• Maria Santos dos Santos
• Maria Zélia Durado Dias da Silva
• Marilda Maria Coelho
• Marilza Rocha Vieira
• Marina Leticia do Carmo Caxito
• Marta Silva Melo
• Orlando de Melo Moura
• Paulo Pires de Almeida
• Raimundo Antonio de Medeiros
• Roberto Pedro de Brito
• Rosa Maria 
• Rousemeri Salete Vieira Cruz
• Sebastiana Gomes Coelho
• Sebastiao Ferreira
• Solange Rocha da Silva
• Tuane Rodrigues Amaro
• Valdice Pio da Cruz Silva
• Valéria Ribeiro Montenegro
• Vanessa Beatriz T. de Oliveira
• Vera Lucia Alves de Aguiar
• Vera Lucia da Silva Vasconcellos
• Yolanda S. Santos Prado

18 DE MAIO
São João I
• Adir Chaves Macedo
• Aline Leal Mota
• Angela Maria da Rocha Neto
• Dalva de Azevedo Eira
• Edmilson Pereira da Silva
• Etelvina Costa Soares
• Fernando Ribeiro da Silva
• Ieda G. Freitas Araujo Pedreira
• Janice de Oliveira da Silva
• João Adelson da Silva 
• Leandro França Amaro

• Ligia Alves dos Santos Souza
• Maria Angélica Claudio Araujo
• Maria Aparecida Santos
• Maria da Silva Rodrigues
• Maria de F. Souza Ferreira
• Maria de Fátima Gouvea Poubel
• Maria Eduarda Garcia Fernandes
• Maria Rosete Soares da Silva
• Marinete Soares de Oliveira
• Marlene Pereira de Melo
• Nicínia Costa Brandão
• Rafaela Nascimento Bertuano
• Robson de Negreiros Martins
• Robson Waldhelm
• Ronaldo Silva Leite Pires
• Rosa Chaves do Nascimento
• Rosa da Glória da Costa Peixoto
• Shirley Santana Barbosa
• Terezinha de J. Oliveira Silva
• Umberto Bastos Baptista 
• Vanessa Fideles Duran
• Vilma Moreira Gomes
• Walfrido Ferreira 
• Washington L. Jesus Santana

19 DE MAIO
São Celestino V
• Alessandra Branco de Oliveira
• Ana Cristina Xavier Pereira
• Auristea M. Siqueira Mello
• Aurora da Luz Kretzer
• Belmira dos Santos Martins
• Claudia H. Silva Santos Vieira
• Deolinda Oliveira Borges
• Deolinda Selem Kamel
• Duana S. Pinto B. dos Santos
• Elizabethe Ferreira de Franca
• Fernando Carlos Araujo Ribeiro
• Gilda M. Sá e Silva Rodrigues
• Gleyci da Conceição Miranda
• Isabel Barros Trindade
• Isadora da Sylveira Miranda
• Jacira Maria de Melo
• José Gonçalves do Canto
• Katia Faria de Oliveira
• Lucia Helena Arruda Lima Melo
• Luiz Alberto Timotheo da Rocha
• Marcia Cristina Leal Caldas
• Marcia Maria da Silva Oliveira
• Margarida Vaz
• Maria Ângela Schiller de Faria
• Maria Cristina E. Ramos Barbosa
• Maria da Graça Santos Terra
• Maria da Penha T. Santos
• Maria das Graças Custodio Rios
• Maria do Carmo S. Andrade
• Maria T. Silva Vasconcelos
• Maria Tereza M. Pereira da Silva
• Maria Trindade da Silva
• Mario Augusto N. da Cruz
• Marisa Batista de Paula
• Mirian da Silva Valverde
• Monica de Queiroz Lima
• Onelia Lima dos Santos Flores
• Patricia da Silva de Oliveira
• Renata Lucia Barros Amorim
• Sonia de Oliveira Gonçalves
• Sonia Gonçalves de Lima
• Teresinha de F. F. dos Santos
• Vania Cristina Raffaelli
• Vera Lucia de Carvalho Nardi
• Vera Lucia de C. Nascimento
• Walmir Adversi Gonçalves

20 DE MAIO
São Bernardino de Sena
• Adervani Alves Carneiro
• Alzelinda Fernandes Gonçalves
• Audina Leon Machado
• Carlos Alberto Souza de Oliveira
• Carlos R. Nascimento Pinto
• Cesar Jesus dos Santos
• Edlene Maria Moraes da Silva
• Elias Pereira da Silva
• Eulalia Maria Fonseca
• Eunice Pereira de Matos
• Genesio José dos Santos
• Giselia Borges da Silva
• Ilsa Carla Gomes Mateus
• Iris Milan Lopes
• Irli Tomazinho
• Ivoneide A. Pinheiro Rodrigues
• Izis Tomazinho
• José Santos de Oliveira
• Jurema Ferreira Tostes
• Lizete Nolasco Teixeira
• Luzia Ferreira Campos
• Maria Aparecida da Silva Costa
• Maria da C. Rodrigues Balbino
• Maria da P. Oliveira da Silva
• Maria de Lourdes da Consolação
• Maria do C. Nascimento Santos
• Maria do Rosário Gomes Pereira
• Maria Lúcia Andrade Cabral
• Maria Lucia Musse Alves
• Marilia Batista Gonçalves
• Moacyr Rodrigues dos Santos
• Monica da Silva Gomes
• Nadir do Nascimento Machado
• Nilsa Carolina Neves Rodrigues
• Odília de Carvalho da Silva
• Raimunda M. Nascimento 
• Regina Coeli P. Paulo e Silva
• Regina Maria Martins da Cunha
• Rimond Chamound Barreto Luz
• Rita de C. Nascimento Gonçalves
• Sergio Augusto Libanio da Silva
• Severino Lucindo Costa
• Sonia Regina da Silva Inez
• Suilandra Maria Roque Alves
• Tatiane Maria Matias de Oliveira
• Teresinha da Silva Nascimento
• Valdira Maria Rodrigues
• Vera Maria R. Nascimento
• Vicentina de Azevedo Barros
• Wandette de Oliveira Lima
• Wilma da Fonseca Bastos

21 DE MAIO
São Goderico
• Alberto Jorge Pinheiro Pedrosa
• Alvina Gardioli dos Reis
• Alzira Maria de Queiroz Alves
• Ana Cristina da Silva Wergles
• Ana Lucia da Silva Mendonça
• Angiolina Pugliese Frega
• Antonio da Silva
• Claudia Carriço Dias Correia
• Claudio França dos Santos
• Daniel Gonçalves da Silva
• Denilda dos Santos Lopes
• Denise Beck Pereira
• Dercy Nunes da Lapa
• Dulcimar de Moraes Brito
• Elisabethe Batista 
• Enicea de Oliveira Frazão
• Geraldina de Lima
• Helia Mendes Alves
• Izolina Weber de Castro
• Janaina Vitor Leite Castro

• João Antunes
• João Batista Fagundes
• João Carmo de Almeida Neto
• José Ferreira Duque Estrada
• Julia Gomes Silva
• Liberaci Maria dos S. Rodrigues
• Luzia Monteiro Araujo
• Marcia Cristina A. Almeida
• Marcos Vinicius Silva M. Gomes
• Maria da Graça Martins Santos
• Maria do Carmo Barcellos
• Maria do Socorro D. da Silva
• Maria Francisca da Silva Dias
• Maria Goretti Alves dos Santos
• Maria Helena Silva Barros
• Maria Isabel Bezerra de Carvalho
• Maria Izabel Lucena de Farias
• Maria José Bezerra
• Maria Tereza de Souza
• Marilda Maria da Silva
• Monica Salem D. H. de Zayas 
• Moriza Maria Monnerat
• Niva Elizeu Santa Rosa
• Norma Pereira de Souza
• Odila Luzia D. Santos
• Odília Pereira de Araujo
• Regina Maria da Conceição
• Rita de Cássia Guerra dos Reis   
• Sandra Maria P. Salles Abreu 
• Selma Fernandes da Silva
• Sidinei da Silva Arruda
• Sonia Jesuina Sarube
• Valdelice A. Henrique Ronquette
• Valdir Moraes dos Santos
• Viviany Barreto Nogueira Borges
• Waldir da Fonseca Serrano
• Wanda Lygia da Silva

22 DE MAIO
Santa Rita de Cássia
• Afonso Caetano de Matos
• Alaides T. Cardoso Vituriano
• Alcemira Correa da Silva
• Aldeci Batista da Silva
• Ana Cristina de F. Wanderley
• Antônio Carlos G. Miranda
• Arinda Cordeiro Nogueira
• Cassia E. A. Teixeira dos Santos
• Cristiano de Oliveira Ribeiro
• Cristina Neves Pereira da Silva
• Darcy Alves Gonçalves
• Edilma de Oliveira Marins
• Edna Lima Pinheiro Oliveira
• Ester Borges de F. Silva
• Georgina Marcelino Martins
• Helena da Silva Santos
• Heloisa M. Ferreira da Costa
• Iracema Cavalcante de Lima
• Iracilda M. Palma Soares
• Ivoneti E. Conceição Crisanto 
• João Alves Ferreira
• Jorgina Machado da Cunha
• Josefa Alves de Araujo
• Karla Monica A. Mendonça
• Leda Maria Reis S. Rodrigues 
• Leni Maria da Silva
• Leonardo Vieira Pereira
• Luci de Oliveira Lago
• Manoel Onofre da Silva
• Maria A. Neves Nogueira
• Maria da Penha Linhares
• Maria das Graças Silva
• Maria de Fátima Correa da Cruz
• Maria de F. Santos Bustamante
• Maria Helena N. Santos Silva
• Maria Selma Gomes Santos

• Marleide Josefa da Silva Oliveira
• Marlene Dias Ferreira
• Marly de Toledo Pereira
• Mauri Januário de Assis
• Moacyr Reginaldo de Souza
• Neusa de Oliveira Elias
• Neyde Zefiro de Oliveira
• Neyder Maria Ledo Torres
• Regina Alves Diamantino
• Rimsky Fanticeli Baptista
• Rita de Cassia do Amaral
• Rita de Cassia do Cabo Ribeiro
• Rita de Cássia Ferraz Guerino
• Rita de Cassia Jesus dos Santos
• Rita de C. Silva de Jesus Alves
• Rita Maria Cornelio
• Rita Medeiros de Oliveira
• Rita Rosa da Silva Pinto
• Rosa Maria Dantas
• Rozany Mattos de Andrade
• Silvia Maria Freitas de Oliveira
• Sueli de Almeida Osório
• Tania Mara Santos de Jesus
• Tania Maria Silva Caus
• Teresinha Inês B. Sá Freire

23 DE MAIO
São João Batista de Rossi
• Adenir Soares Araujo
• Agostinha de Jesus de Souza
• Anna Maria de Paula Cavalcanti 

de Lemos
• Benearle de França Conceição
• Bruno de Souza Afonso
• Cassia Aparecida M. Silva
• Celia Maria da Silva
• Dilce Maria Fernandes
• Dorvalina Alves Rodrigues
• Elizabete Otavio de Carvalho
• Elza Barros da Silva Costa
• Elza Santos da Silva
• Felipe Moutinho Gonçalves
• Ilson de Oliveira Pio
• Izabel Cristina Menezes Oliveira
• Jaine de Sousa C. Santos
• Janaina Ribeiro de Sales Vieira
• Januária Queiroz Lima
• Joaquim Pinto
• Jorge Moraes Barreto
• Jorge Pereira dos Santos Filho
• José Luiz Campos Branco
• Lucia Helena Araujo Barros
• Maria Auxiliadora Murray
• Maria Helena Costa da Silva
• Maria José Heringer
• Maria José Maia Rodrigues
• Marina de Lourdes Borges
• Marinomar da Costa Penha
• Marisa Barbosa da Silva
• Mauricio do C. Couto Raposo
• Nadia dos Santos
• Odise Paes de Barros Fonseca
• Patrícia Fernandes Rei Muzzi
• Paulo Roberto Quintanilha
• Regina Celia de Oliveira Freitas
• Renilda Borges dos Santos
• Rita de Cacia dos Santos
• Roberto José Franca Nunes
• Rosa Antunes Fernandes
• Rosa Maria E. Queirod
• Rozana Chaia Cabral de Oliveira
• Severina da Silva Freire
• Teresa Martiniano da Silva
• Vera Lucia Cardoso
• Veronica Pereira
• Waldea Rosa Lopes



Senhor Jesus, quereis que o Evangelho
seja levado a todos os povos;

nós Vos pedimos que olheis benigno
para os Benfeitores e Amigos da 

Rádio Catedral
e lhes deis a graça de colaborar convosco

na obra da Redenção e merecer
a recompensa do servo bom e fiel.
Abençoai também seus familiares,

a fim de que cada lar desses irmãos
seja uma igreja doméstica como desejais, Vós,

que viveis e reinais com o Pai e o 
Espírito Santo

pelos séculos sem fim. 

Amém.
www.radiocatedral.com.br

Oração dos Amigos da Rádio

Rogai por nós

Agência 3370 
Conta 13000390-1

Agência 1327
conta 511-3 / operação 003


