
 

  Aprenda de nós e valorize-nos!     
Não conheço o autor, mas o texto é excelente!

erto dia, um filho perguntou 
ao seu pai: “Como o Senhor 
vivia antigamente sem ter 

acesso à tecnologia, sem internet, 
sem computador, sem televisão, 
sem ar condicionado, sem celular, 
sem Facebook, sem Twitter, sem 
Instagram, sem Chat, sem video-
games?”  
O pai respondeu: “Assim como 
vive hoje a sua geração: sem ora-
ção, sem compaixão, sem honra, 
sem respeito, sem vergonha, sem 
pudor, sem leitura...” 
A nossa geração, nascida nos 
anos de 1939 a 1985, é abençoada 
e a nossa vida é a prova cabal 
disso. Brincando e andando de bi-
cicleta, nunca usávamos capace-
tes, não tínhamos medo de ir à es-
cola sozinhos desde o primeiro dia. 
Depois das aulas, brincávamos até 
o pôr do sol. Nunca assistíamos à 
televisão até ao meio-dia, brincá-
vamos com os verdadeiros amigos 
e não com os da Internet.  
Quando sentíamos sede, bebía-
mos água da torneira e não da gar-
rafa. Raramente ficávamos doen-
tes, embora tivéssemos bebido o 

suco do mesmo copo. Nunca en-
gordávamos, embora tivéssemos 
comido muito pão e batata todos os 
dias. Éramos acostumados a fazer 
e a brincar com os nossos brinque-
dos, partilhávamos os nossos li-
vros e brinquedos. 

Nossos pais não eram ricos e nem 
doutores, porém, deram para nós o 
seu amor, ensinaram-nos a valori-
zar a espiritualidade, mostraram-
nos o valor das verdadeiras virtu-
des humanas (honestidade, fideli-
dade, respeito, duro trabalho...). 
Não tínhamos celulares, DVD, 
Playstation, Xbox, videogames, 
Laptop, Chat, mas tínhamos verda-
deiros amigos. 

Visitávamos a casa do amigo, sem 
convite, éramos acolhidos com a 
simples comida. 
Nossas lembranças eram grava-
das nas fotografias em preto e 
branco, mas para nós eram claras, 
vivas e coloridas. Com prazer, fo-
lheávamos os álbuns de fotografias 
e com respeito guardávamos os re-
tratos dos nossos antepassados. 
Não jogávamos os livros no lixo, 
pois para comprá-los era necessá-
rio ficar na fila. Não fazíamos a pu-
blicidade de nossa vida particular e 
íntima, também não comentáva-
mos com delírio a vida dos outros, 
assim como você faz publicando a 
sua vida no Instagram, Twitter, Fa-
cebook, contando os seus segre-
dos para mundo inteiro. 
Somos uma singular e mais com-
preensível geração, pois somos a 
última geração que obedecia aos 
seus pais e aos seus mestres e a 
primeira geração que obedece aos 
seus filhos. Sim, somos uma edi-
ção limitada. Aprenda de nós! Valo-
rize-nos! 
 

Tradução Pe. Paulo Kowalczyk,sac. 

Catequese do Papa Francisco - Bem aventurados os misericordiosos  

quinta bem-aventurança, 
diz: “Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque 

encontrarão misericórdia” (Mt 
5,7). Nesta bem-aventurança há 
uma particularidade: é a única em 
que coincidem a causa e o fruto da 
felicidade, a misericórdia. Aqueles 

que exercitam misericórdia encon-
trarão misericórdia, serão 
“misericordiosos”. 
Este tema da reciprocidade do per-
dão não está presente apenas 
nesta bem-aventurança, mas é re-
corrente no Evangelho. E como po-
deria ser de outra maneira? A mi-
sericórdia é o próprio coração de 

Deus! Jesus diz: “Não julgueis e 
não sereis julgado; não conde-
neis e não sereis condenado; 
perdoai e sereis perdoados (Lc 
6,37)¨. Sempre a mesma reciproci-
dade. E a Carta de Tiago 2,13 
afirma que “a misericórdia triunfa 
sobre o julgamento.” 
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Mas é sobretudo no Pai Nosso que 
rezamos: “Perdoai-nos as nos-
sas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem 
ofendido” (Mt 6,12); e esta ques-
tão é a única retomada no final: 
“Se de fato você perdoa os peca-
dos dos outros, seu Pai do céu 
também vos perdoará; mas se 
você não perdoa aos outros, seu 
Pai também não perdoará seus 
pecados” (Mt 6: 14-15) 
Há duas coisas que não podem ser 
separadas: perdão dado e perdão 
recebido. Mas muitas pessoas sen-
tem dificuldade, elas não conse-
guem perdoar. Tantas vezes o mal 
recebido é tão grande que ser ca-
paz de perdoar assemelha subir 
uma montanha muito alta: um es-
forço enorme; e pensa-se: não 
pode ser feito, isto não pode ser 
feito. Esse fato de reciprocidade de 
misericórdia indica que precisamos 
reverter a perspectiva.  
Sozinho não podemos, é preciso a 
graça de Deus, devemos pedi-la. 
De fato, se a quinta bem-aventu-
rança promete a misericórdia e, no 
Pai Nosso, pedimos a remissão 
das ofensas, isso significa que so-
mos essencialmente devedores e 
precisamos encontrar misericórdia! 
Estamos todos em dívida. Todos. 
Diante de Deus, que é tão gene-
roso, e diante dos irmãos. Cada 
pessoa sabe que não é o pai ou a 

mãe que deveria ser, o noivo ou a 
noiva, o irmão ou a irmã que deve-
ria ser.  
Estamos todos “em déficit” na vida. 
E precisamos de misericórdia. Sa-
bemos que também fizemos o mal, 
sempre falta algo do bem que de-
veríamos ter feito, mas precisa-
mente essa nossa pobreza se 
torna a força para perdoar!  

Somos devedores e, como ouvi-
mos no início, seremos medidos 
pela medida com a qual medimos 
os outros, então devemos ampliar 
a medida e perdoar as ofensas. To-
dos devem se lembrar de que pre-
cisam perdoar, precisam de per-
dão, precisam de paciência; este é 
o segredo da misericórdia: ao per-
doar, se é perdoado.  
Portanto, Deus nos precede e nos 
perdoa primeiro. Ao receber seu 
perdão, nós, por sua vez, nos tor-
namos capazes de perdoar. 
Assim, a própria miséria e falta de 
justiça tornam-se uma oportuni-
dade de se abrir para o reino dos 

céus, em maior medida, a medida 
de Deus, que é misericórdia. 
De onde vem nossa misericórdia? 
Jesus nos disse: “Sejais miseri-
cordiosos, como vosso Pai é mi-
sericordioso”. (Lc 6:36) Quanto 
mais você acolhe o amor do Pai, 
mais você ama. A misericórdia não 
é uma dimensão entre outras, mas 
é o centro da vida cristã: não há 
cristianismo sem misericórdia. Se 
todo o nosso cristianismo não nos 
leva à misericórdia, seguimos o ca-
minho errado, porque a misericór-
dia é o único objetivo verdadeiro de 
todo caminho espiritual. É um dos 
mais belos frutos da caridade. 
Lembro que esse tema foi esco-
lhido desde o primeiro Angelus que 
eu tive que rezar como Papa: a mi-
sericórdia. E isso permaneceu 
muito impresso em mim, como 
uma mensagem que, como Papa, 
eu deverei sempre transmitir, uma 
mensagem que deve ser cotidiana: 
misericórdia. (...). 
A misericórdia de Deus é nossa li-
bertação e a nossa felicidade. Vi-
vemos de misericórdia e não pode-
mos nos permitir estar sem miseri-
córdia: é o ar para respirar. Somos 
pobres demais para estabelecer 
condições, precisamos perdoar, 
porque precisamos ser perdoados.  

Obrigado!

Certo dia a mentira e a verdade se encontraram... 
iz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a ver-
dade se encontraram. A mentira disse para a verdade: 
- Bom dia, dona Verdade. 
E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. 

Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros can-
tavam e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a 
mentira: 
- Bom dia, dona mentira. 
- Está muito calor hoje, disse a mentira. 
E a verdade vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A men-
tira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de 
suas vestes, pulou na água e disse: 
-Venha dona Verdade, a água está uma delícia. 
E assim que a verdade sem duvidar da mentira tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-
se com as roupas da verdade e foi embora.  
A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e por não ter do que se envergonhar, 
saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, 
do que a verdade nua e crua
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Dia dos Pais - O Rosto de meu Pai 
Meu velho pai, 97 anos! Partiu! Fi-
cou a saudade! 
Ainda o vejo sentado, repousando 
seus braços na velha cadeira,  
A cabeça pendendo sobre o livro, 
que as mãos seguravam. 
 

Não tivera estudo. Nem escola 
existia. Mas não era tolo. 
O que não sabia, adivinhava. A 
muita leitura fez dele um sábio. 
Aquela sabedoria que tem o sabor 
da terra, o perfume de fruta ma-
dura! 
 

Os cabelos brancos lhe davam 
uma doçura nova que não tinha an-
tes. 
A idade poliu as arestas mais sali-
entes que trazia, do tempo de jo-
vem. 

Tinha, agora, a serenidade dos 
grandes e velhos troncos da flo-
resta. 

Carregava, com dignidade e sem 
amargura, as marcas do tempo. 
Estava sempre me esperando para 
tirar comigo, um dedo de prosa. 

Sentia que me amava, naquele 
sorriso calmo, quando eu chegava. 
 

Era limpo o que dizia, sem orgulho: 
a paz em seu rosto irradiava. 
Como o entardecer que já não é 
mais dia, mas que ainda não é 
noite, 
Vivia impulsos juvenis, no encontro 
com velhos amigos da infância. 
 

Passava horas ao lado de minha 
mãe, com longas pausas de silên-
cio, 
Juntos, como pombinhos brancos, 
recordando tempos que passaram, 
Rezando salmos. Era a felicidade? 
E nem faltava nada para ser!

Santo do Mês – Santa Mônica – 27 de agosto 
“Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, foi ao longo dos séculos o tipo da mãe cristã; a mãe forte, que por 
sua resistência, suas lágrimas e orações conseguiu a conversão de um dos maiores pensadores e santos da 
Igreja e da humanidade. O próprio Santo Agostinho diz de sua mãe: “que pela carne, concebeu seu filho para 

a vida temporal mas pela fé e a oração, o fez nascer para a vida eterna”. 

anta Mônica nasceu em Ta-
gaste, norte da África, por 
volta de 332, de família cristã. 

Tendo chegado à idade própria 
para o casamento, foi dada pelos 
pais por esposa a um cidadão de 
Tagaste de nome Patrício, jovem 
pagão rude. O caráter indômito do 
marido foi para Mônica fonte de so-
frimentos e provações mais duras. 
Mônica sofreu tudo com a maior 
paciência e mansidão, encon-
trando consolação nas orações 
que, fervorosamente elevava ao 
céu pela conversão do esposo. 
Deus recompensou essa dedica-
ção e estas orações, podendo ela 
ver a conversão sincera do marido 
que recebeu o batismo. Do seu 
matrimônio, Mônica teve dois fi-
lhos, Agostinho e Navígio, e uma fi-
lha, Perpétua, que se tornou religi-
osa. O filho mais velho, Agostinho, 
foi sua grande preocupação, fonte 
de amarguras, motivo de lágrimas 
amargas.  

Embora não lhe deixasse faltar 
bons conselhos e o educasse nos 
princípios da religião cristã, a viva-
cidade, a inconstância, o espírito 
de insubordinação de Agostinho in-
duziram a mãe Mônica a protelar -
lhe o batismo, com receio que fi-
casse uma graça profunda.  

De fato, Agostinho, morto o pai, 
aos dezessete anos, afastou-se de 
casa por motivos de estudos, to-
mando o caminho dos vícios. O co-
ração de Mônica sofreu terrivel-
mente com as notícias dos des-
mandos do filho; redobrou suas 
orações, e certo dia, pedindo con-
selho e consolação junto a um 
bispo, este a animou dizendo: 

“Continue a rezar, pois é impossí-
vel que se perca um filho de tantas 
lágrimas”. Agostinho tornou-se um 
brilhante professor de retórica em 
Cartago. Mas, espírito irrequieto, 
se afilhou à seita herpética dos ma-
niqueus.  
Procurando fugir das instâncias da 
mãe aflita, às escondidas, toma o 
navio rumando para Roma, e de 
Roma para Milão, onde consegue 
o honroso cargo de professor ofi-
cial de retórica (arte de bem falar). 
Mônica em seu afeto de mãe, e 
mãe cristã, que deseja a todo custo 
recuperar o filho, viaja da África 
para Itália à procura do filho. En-
contrando-o em Milão, onde, aos 
poucos, termina seu sofrimento. 
De fato, em Milão, Agostinho, inici-
almente por curiosidade retórica, 
depois por interesse espiritual, ti-
nha-se tornado frequentador dos 
magníficos sermões do santo bispo 
Ambrósio. Aí se deu sua conver-
são: recebeu o batismo com seu fi-
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lho Adeodato e o amigo insepará-
vel, Alípio. Mônica colhia os frutos 
de sua oração e de suas lágrimas. 
Mãe e filho decidiram voltar para a 
terra natal, a África, mas, che-
gando ao porto de Óstia, perto de 
Roma, Mônica adoeceu e veio a fa-
lecer. Agostinho imortalizou estes 
últimos momentos, escrevendo: 
“Próximo já do dia em que ela ia 
sair desta vida, sucedeu que nos 
encontrássemos sozinhos ela e 

eu, apoiados a uma janela, cuja 
vista dava para o jardim interior 
da casa. Era em Óstia, onde 
apartados da multidão, após o 
cansaço de uma longa viagem, 
retemperávamos as forças para 
embarcarmos. Falávamos a sós, 
muito docemente esquecendo o 
passado e ocupando-nos do fu-
turo, qual seria a vida eterna dos 
santos, que nunca os olhos vi-
ram, nunca o ouvido ouviu, nem 

o coração do homem imaginou. 
Nossos corações abriram-se an-
siosos para a corrente celeste da 
fonte da vida divina”.  
Naquele momento, Mônica entre-
gou sua bela alma a Deus. Corria o 
ano 387. Ela contava 56 anos de 
idade. Seu corpo atualmente se 
conserva na Igreja de Santo Agos-
tinho em Roma.  

 

Ato de Consagração do mundo à Divina Misericórdia 
Deus, Pai misericordioso que, revelaste o Teu amor no Teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre 
nós no Espirito Santo, Consolador, confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Inclina-
te sobre nós pecadores, cura a nossa debilidade, vence o mal, faz com que todos os habitantes da 

terra conheçam a tua misericórdia para que em Ti, Deus Uno e Trino encontrem sempre a espe-
rança. Pai eterno pela dolorosa Paixão e Ressurreição do teu Filho tem misericórdia se nós e do 

mundo inteiro. Amém! 

Dizimistas aniversariantes do mês de agosto 
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! 
03 – Norma Maria Campos 12 – Maria Cleide da Silva 23 – Carlos Henrique Félix de Lima 
05 – Edmila Fernandes B. Santos 14 – Letícia das Mercês Silva 23 – Iracy Maria da Silva Soares 
06 – Maria Marciano da Silva Souza 14 – Antonio de Souza Silva 24 – Cícera Almeida 
07 – Josefa Nicaula de Aquilo Lira 14 – Isher Kour 25 – Pedro José Santos Soares 
08 – Lúcia Júlia Cruz da Conceição 15 – Neuza de Oliveira Nogueira 27 – Vera Lucia J.B. Matos 
09 – Maria de Barros Vasconcelos 15 – Helio Ezequiel de Lima 28 – Lúcia de Fátima da Silva 
10 – Ederaldo O. Santos 17 – Maria Augusta de Souza 30 – Antonia Felipe de S. Rodrigues 
10 – Maurício A. dos Santos 19 – Tarcísio Lopes Pinto 31 – Noilde Alves da Paixão 
11 – Ednalva Pereira da Silva 19 – Rodrigo Silva Magalhães 31 – Maria Idelfonso A. Izidro 
11 – Francisca Lúcia de Alencar 21 – Antonia Alexandra T. de Souza  
12 – Severino Salustiano da Silva 22 – Vitória M. J. do Nascimento  
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 Convite!  

Dia 07 de setembro – (segunda-feira), às 17h, teremos o 1ᵒ Encontro de Formação para 

os novos Leitores. Quem gostaria de fazer parte do Ministério dos Leitores, compareça no 

Encontro. 

Atenção! 

Enquanto perdurar a pandemia e para evi-
tar as aglomerações, teremos nos Domin-
gos quatro Missas:  

07h, 09h, 17h e 19h. 

  Escola da Fé   

A partir do dia 05 de setembro retor-

naremos com os encontros da Escola 

da Fé.   

Todos sábados às 17h. 


