
 

Guardar-se para a pessoa amada

ós cristãos, católicos e 
evangélicos, falamos sobre 
a responsabilidade na vida 

sexual. Nas nossas igrejas prega-
mos o amor responsável e maduro 
que é a base da família feliz. A 
Igreja, nossa Mãe, sem se cansar 
nos dizer que, a família é a espe-
rança da sociedade. E é uma ver-
dade que sempre devemos lem-
brar, porque nela o amor e a sexu-
alidade humana têm sua realiza-
ção mais profunda através da ma-
ternidade, paternidade, filiação e 
fraternidade. 
A família é o lugar seguro e apro-
priado onde devemos aprender, 
exercer e viver a nossa sexuali-
dade de maneira responsável. A 
solidez e autenticidade da vida fa-
miliar são a garantia da sexuali-
dade sadia dos filhos. As famílias 
desestruturadas ou pior, uniões 
afetivas entre pessoas do mesmo 
sexo, que o mundo também quer 
chamar de casamento ou família, 
não oferecem um ambiente seguro 
para que os filhos possam apren-
der a exercer a sua sexualidade de 
maneira sadia e responsável. 
Quando os nossos jovens come-
çam a namorar, a maioria cai na 
tentação e quer conquistar com 

seu corpo. Muitas moças para não 
perder o namorado, preferem ce-
der na parte sexual, mesmo contra 
sua convicção e vontade. O que 
prende um ao outro, é o amor. 
“Não faça de seu corpo uma arma, 
pois a vítima pode ser você”.   
O jeito de conquistar o seu namo-
rado com o seu corpo é muito ba-

rato, pois ele não consegue sus-
tentar um verdadeiro relaciona-
mento e não resiste às provas, às 
vezes difíceis, que o dia a dia traz. 
É preciso, sim, conquistar o outro, 
mas acima de tudo com aquilo que 
você é, sua formação, seu caráter, 
sua bondade, sua fidelidade, sua 
perseverança, suas atividades. 
Isto, sim, permanece e convence. 
O dogma do mundo moderno é ser 
feliz a qualquer preço, a atividade 
sexual não deve despertar mais re-
calques e remorsos, por isso - o 

mundo prega para nossos jovens - 
viver a sua sexualidade na hora 
que você quiser, com a pessoa que 
você quiser, do jeito que você qui-
ser e no lugar que você quiser. As 
consequências dessa filosofia de 
vida podemos ver: o sexo – dom de 
Deus – foi pornografado, vulgari-
zado, animalizado, comercializado, 
desfigurado, despojado do amor e 
da responsabilidade deixando 
muita gente infeliz e traumatizada. 
A Igreja, com toda sua sabedoria e 
experiência nos diz: meu filho e mi-
nha filha, guarde-se para a pessoa 
amada, vive a sua sexualidade na 
hora certa, com pessoa certa, no 
lugar certo e do jeito certo. Só as-
sim serás feliz na sua vida sexual. 
A sua intimidade não deve virar pu-
blicidade, apenas para um gineco-
logista e bom psiquiatra é que você 
pode falar o que faz na cama. 
O Criador que nos programou, não 
nos faz exigências absurdas, mas 
sensatas. Guardar-se para a pes-
soa amada é a prudência e sabe-
doria. Os namorados que vivem 
esse ideal antes do casamento, 
também após a união são fiéis um 
ao outro. 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac

Quaresma – Papa Francisco

oje, Quarta-Feira de Cin-
zas, iniciamos o caminho 
quaresmal, caminho de 

quarenta dias para a Páscoa, para 
o coração do ano litúrgico e da fé. 
É um caminho que segue aquele 
de Jesus, que no início do seu mi-
nistério se retirou por quarenta dias 

para rezar e jejuar, tentado pelo di-
abo, no deserto. Propriamente do 
significado espiritual do deserto 
gostaria de falar a vocês hoje. O 
que significa espiritualmente o de-
serto para todos nós, também nós 
que vivemos na cidade, o que sig-
nifica o deserto. Imaginemos estar 

em um deserto. A primeira sensa-
ção seria aquela de nos encontrar-
mos envolvidos por um grande si-
lêncio: nada de rumores, à parte o 
vento e a nossa respiração. Bem, o 
deserto é o lugar do distancia-
mento do barulho que nos rodeia. 
É ausência de palavras para dar 
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espaço a uma outra Palavra, a Pa-
lavra de Deus, que como brisa leve 
nos acaricia o coração (cfr 1 Re 19, 
12). O deserto é o lugar da Palavra, 
com maiúscula. Na Bíblia, de fato, 
o Senhor ama nos falar no deserto. 
No deserto entrega a Moisés as 
“dez palavras”, os dez mandamen-
tos. E quando o povo se afasta 
Dele, como uma esposa infiel, 
Deus diz: “Por isso a atrairei, con-
duzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei 
ao coração. Aí ela se tornará como 
no tempo de sua juventude” (Os 2, 
16-17). No deserto se escuta a Pa-
lavra de Deus, que é como um som 
leve. O Livro do Rei diz que a Pa-
lavra de Deus é como um fio de si-
lêncio sonoro. No deserto se reen-
contra a intimidade com Deus, o 
amor do Senhor. Jesus gostava 
muito de retirar-se todos os dias 
em lugares desertos para rezar 
(cfr Lc 5, 16). Ensinou-nos como 
procurar o Pai, que nos fala no si-
lêncio. E não é fácil fazer silêncio 
no coração, porque nós procura-
mos sempre falar um pouco, estar 
com os outros. A Quaresma é o 
tempo propício para dar espaço à 
Palavra de Deus. É o tempo para 
desligar a televisão e abrir a Bíblia. 
É o tempo para nos desconectar-
mos do celular e nos conectarmos 
ao Evangelho. Quando eu era cri-
ança não havia televisão, mas ha-
via o hábito de não ouvir o rádio. A 
Quaresma é o deserto, é o tempo 
para renunciar, para nos distanci-
armos do celular e nos conectar-
mos ao Evangelho. É o tempo para 
renunciar a palavras inúteis, fofo-
cas, conversinhas, mexericos e fa-
lar e dar do “tu” ao Senhor. É o 
tempo para dedicar-se a uma sã 
ecologia do coração, fazer limpeza 

ali. Vivemos em um ambiente polu-
ído por muita violência verbal, por 
tantas palavras ofensivas e noci-
vas, que a rede amplifica. Hoje se 
insulta como se se dissesse: “Bom 
dia”. Estamos submergidos de pa-
lavras vazias, de publicidade, de 
anúncios falsos. Estamos habitua-
dos a ouvir de tudo sobre todos e 
arriscamos cair em uma mundani-
dade que nos atrofia o coração. 
Custamos para distinguir a voz do 
Senhor que nos fala, a voz da 
consciência, a voz do bem. Jesus, 
chamando-nos no deserto, nos 
convida a ouvir aquilo que conta, o 
importante, o essencial. Ao diabo, 
que o tentava, responde: “Não só 
de pão vive o homem, mas de toda 

palavra que sai da boca de Deus” 
(Mt 4, 4). Como o pão, mais que o 
pão nos ocorre a Palavra de Deus, 
nos serve falar com Deus: nos 
serve rezar. Porque somente di-
ante de Deus vêm à luz as inclina-
ções do coração e caem as duplici-
dades da alma. Eis o deserto, lugar 
de vida, não de morte, porque dia-
logar no silêncio com o Senhor nos 
traz de volta a vida. 
Vamos de novo pensar em um de-
serto. O deserto é o lugar do es-
sencial. Olhemos as nossas vidas: 
quantas coisas inúteis nos ro-
deiam! Perseguimos milhares de 
coisas que parecem necessárias e 
na realidade não o são. Quanto 
nos faria bem nos libertarmos de 
tantas realidades supérfluas para 

redescobrir aquilo que conta, para 
reencontrar as faces de quem está 
próximo a nós! Também sobre isso 
Jesus nos dá o exemplo, jejuando. 
Jejuar é saber renunciar às coisas 
vãs, ao supérfluo, para ir ao essen-
cial. Jejuar não é somente para 
emagrecer, jejuar é ir propriamente 
ao essencial, é buscar a beleza de 
uma vida mais simples. O deserto, 
enfim, é o lugar da solidão. Tam-
bém hoje, próximo a nós, há tantos 
desertos. São as pessoas sozinhas 
e abandonadas. Quantos pobres e 
idosos estão próximos a nós e vi-
vem no silêncio, sem fazer clamor, 
marginalizados e descartados! Fa-
lar deles não dá audiência. Mas o 
deserto nos conduz a eles, a quan-
tos, silenciados, pedem em silên-
cio a nossa ajuda. Tantos olhares 
silenciosos que pedem a nossa 
ajuda. O caminho no deserto qua-
resmal é um caminho de caridade 
em direção a quem é mais frágil. 
Oração, jejum, obras de miseri-
córdia: eis o caminho no deserto 

quaresmal. 
Queridos irmãos e irmãs, com a 
voz do profeta Isaías, Deus fez 
esta promessa: “Eis que faço uma 
coisa nova, abrirei no deserto uma 
estrada” (Is 43, 19). No deserto se 
abre a estrada que nos leva da 
morte à vida. Entremos no deserto 
com Jesus, sairemos saboreando 
a Páscoa, o poder do amor de 
Deus que renova a vida. Aconte-
cerá conosco como aqueles de-
serto que na primavera florescem, 
fazendo germinar de improviso, “do 
nada”, sementes e plantas. Cora-
gem, entremos neste deserto da 
Quaresma, sigamos Jesus no de-
serto: com Ele os nossos desertos 
florescerão. 

  Nesta Quaresma faça jejum...   

De palavras negativas (e diga palavras positivas), 
Do descontentamento (e enche o seu coração de gratidão), 
Da raiva (e cultive a tolerância e a paciência), 
Do pessimismo (e encha o coração de esperança e otimismo), 
Das preocupações (e confie mais em Deus), 
Das queixas (e viva as coisas simples da vida), 
De tensões (e confie no poder da fé e reze), 
Da amargura e da tristeza (e enche o seu coração de alegria), 
Do egoísmo (e alimente em si a compaixão pelos outros), 

Da falta de perdão (e cultive a reconciliação), 
De palavras (e dê mais importância ao silêncio e aprenda a ouvir os outros). 



Santo do Mês – Nossa Senhora de Lourdes – 11 de fevereiro

o ano de 1858, a Imaculada Virgem Maria apa-
receu a Bernadete Soubirous nas cercanias de 
Lourdes (França), na gruta de Massabielle. Por 

meio desta humilde jovem, Maria convida os pecado-
res à conversão, suscitando na Igreja grande zelo pela 
oração e pela caridade, sobretudo 
no que diz respeito ao serviço dos 
pobres e dos doentes. Eis o relato 
sobre a aparição, da própria vi-
dente, Santa Bernadete Soubirous:  
A Senhora falou comigo 
Certo dia, fui com duas meninas às 
margens do rio Gave buscar lenha. 
Ouvi um barulho, voltei-me para o 
prado, mas não vi movimento nas 
árvores. Levantei a cabeça e olhei 
para a gruta. Vi, então, uma Se-
nhora vestida de branco; tinha um 
vestido alvo, com uma faixa azul 
celeste à cintura, e uma rosa de 
ouro em cada pé, da cor do rosário 
que trazia. 
Ao vê-la, esfreguei os olhos, jul-
gando estar sonhando. Enfiei a 
mão no bolso de meu vestido onde 
encontrei o rosário. Quis ainda fa-
zer o sinal da cruz, porém, não con-
segui levar a mão à testa. Entre-
tanto, quando aquela Senhora fez 
o sinal da cruz, tentei fazê-lo tam-
bém; a mão tremia, mas consegui. 
Comecei a rezar o rosário; a Se-
nhora igualmente ia passando as contas de seu rosá-
rio, embora não movesse os lábios. Quando terminei, 
a visão logo desapareceu. 
Perguntei às duas meninas se tinham visto alguma 
coisa; disseram que não, e quiseram saber o que eu 
tinha para lhes contar. Garanti-lhes que vira uma Se-
nhora vestida de branco, mas não sabia quem era, e 
pedi-lhes que não contassem a ninguém. Elas então 
me aconselharam a não voltar mais àquele lugar, po-
rém não concordei.  Voltei, pois no domingo, porque 
me sentia interiormente chamada... 
Somente na terceira vez, a Senhora me falou e per-
guntou-me se queria voltar ali durante quinze dias. 

Respondi-lhe que sim. Mandou-me dizer aos sacerdo-
tes que construíssem uma capela naquele lugar. Em 
seguida, ordenou-me que bebesse da fonte. 
Como não vi fonte alguma, dirigi-me ao rio Gave. Ela 
disse-me que não era lá, e fez-me um sinal com o 

dedo, indicando-me o lugar onde 
estava a fonte. Dirigi-me para lá, 
mas só vi um pouco de água la-
macenta; quis encher a mão para 
beber, mas não consegui nada. 
Comecei a cavar, e logo pude ti-
rar um pouco de água. Joguei-a 
fora por três vezes, até que na 
quarta pude beber. Em seguida, a 
visão desapareceu e fui-me em-
bora. 
Durante quinze dias, lá voltei e a 
Senhora apareceu-me todos os 
dias, com exceção de uma se-
gunda e de uma sexta-feira. Re-
petiu-me várias vezes que dis-
sesse aos sacerdotes para cons-
truírem ali uma capela. Mandava 
que fosse à fonte para lavar-me e 
que rezasse pela conversão dos 
pecadores. Muitas e muitas ve-
zes, perguntei-lhe quem era, mas 
apenas sorria com bondade. Fi-
nalmente, com braços e olhos er-
guidos para o céu, disse-me que 
era a Imaculada Conceição. Du-
rante esses quinze dias, também 

me revelou três segredos, proibindo-me de dizê-los a 
quem quer que fosse; até o presente os tenho guar-
dado com toda a fidelidade.

N 

Oração 

Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fra-

queza para que ao celebramos a memória da 

Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, 

por sua intercessão, ressurgir de nossos peca-

dos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-

lho, na unidade do Espírito Santo. Amém! 

Inscrições para a catequese infantil, dos adultos e crisma 

As inscrições para a catequese infantil, dos adultos e crisma estão abertas. Podendo ser feitas na Secretaria Paro-

quial. Deverão matricular-se as crianças de 6 anos para pré-catequese, as crianças de 8 anos para o 1º Período, 

os jovens e adultos, a partir de 15 anos, que ainda não foram catequizados ou batizados, para catequese dos 

adultos e os jovens, a partir de 15 anos para Crisma. 

Obs. Os catequisandos que foram batizados, devem apresentar, no ato da inscrição, Lembrança do Batismo. 



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

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

02 – Rosilda Fernandes do Rosário 09 – Celia Francisca de Souza 24 – Humberlina F. C. de Souza 
04 – Herciliana Maria Ferreira Ribeiro 10 – Maria Avelino da Cruz 26 – Luis Carlos Matias da Silva 
04 – Edilene Maria Pinheiro de Lima 14 – Marinalva Pereira da Silva 26 – Claudia dos Santos Lopes 
04 – Rodolfo Siqueira Xavier 14 – Maria do Socorro Medeiros 27 – Carlos Roberto da Silva 
05 – Eloir Cristina de A. da Penha 16 – Avani Albino das Neves 27 – Maria do Céo 
05 – Ana Cláudia da Silva Ferreira 22 – Alaerte Oliveira do Nascimento 28 – Carlos Augusto 
07 – Valdemar Diogo Ximenes 23 – Marinalva Medeiros da Cunha 28 – Edileusa Bermino R. Sobrinho 
07 – Joana D’Arc Gomes Moreno 24 – Severina Silva Ribeiro 28 – Natanael José de Souza 

 

Via Sacra 

No tempo da Quaresma somos convidados a refletir sobre a Paixão e a Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas 

sextas-feiras, às 19h30 na Matriz, durante a Quaresma, temos a Via Sacra. 

Catequese da Crisma 

O primeiro encontro da Catequese da Crisma será dia 

07 de março (domingo), às 10h, depois da Missa das 

09h. 

Perseverança 

Os encontros da Perseverança retornarão dia 06 de março (sábado), às 17h00 Convidamos os pré-adolescentes 

que terminaram a catequese da 1ª Comunhão e adolescentes até 14 anos, para fazerem parte da pastoral. 

Catequese para os Adultos 

O primeiro encontro da catequese para os adultos tere-

mos dia 07 de março (domingo), às 10h, depois da 

Missa das 09h. 

Escola da Fé 

A partir do dia 12 de março retornaremos com os en-

contros da Escola da Fé. Toda sexta-feira às 20h. 

Quarta –feira de Cinzas 

Na Quarta-feira de Cinzas, dia 17 de fevereiro, teremos 

duas Missas: as 09h e 19h 

Reunião com os pais dos catequisandos 

Dia 27 de fevereiro (sábado), às 16h no Salão Paroquial haverá reunião dos pais das crianças inscritas para cate-

quese. O objetivo da reunião será o possível retorno da catequese a partir de março. 

Reunião com os catequistas 

Dia 21 de fevereiro (domingo), após a Missa das 09h teremos reunião com os catequistas.  

Pauta: Planejamento anual da Catequese. 

Agradecimento pela doação em ocasião da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes 

Agradecemos ao restaurante Carne de Sol do Capitão, toda ajuda concedida ao nosso almoço em homenagem a 

nossa Padroeira. Que Nossa Senhora dos Navegantes interceda pela vida e pelo empreendimento de vocês. 


