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

DIA 18
• Pe. José Luciano J. Penido, CSSR

DIA 19
• Pe. Adilson José de Andrade
• Pe. Luiz Carlos de Oliveira, AA

DIA 20
• Pe. Matheus Muniz de Aquino
• Pe. Roberto Barros Dias, SJ
• Pe. Rogério Heleno Pereira Félix

DIA 21
• Pe. Frei Carlos A. B. Araújo, OFM
• Pe. Paulo Roberto T. Abreu, SSCC

DIA 22
• Pe. Koodathinal Joseph Thomas

DIA 23
• Pe. Flávio Vieira Jacques
• Pe. Ilario Augusto Mazzarolo, 

NDS
• Pe. Wagner Toledo Moreira
• Diác. Gilmar Alexandre da Silva
• Diác. José Pereira Lopes

DIA 24
• Pe. Marcos Paulo T. Oliveira
• Pe. Rafael Azanza Pellejero, 

SSCC
• Diác. Manoel M. Silva Filho

ORDENAÇÃO

DIA 23
• Pe. Frei Jorge L. Oliveira, OFMCap

• Pe. Cláudio M. Luiz de Santana
• Pe. Daniel da Silva
• Pe. Diogo dos Santos Espagolla
• Pe. Felipe Xavier de Moraes
• Pe. João Jefferson Chagas
• Pe. Thiago Faria Cardoso
• Pe. Thiago Lemos dos Santos
• Pe. Thiago Sardinha de Jesus
• Pe. Vitor Gino Finelon
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As irmandades, confrarias, ordens 
terceiras e devoções têm uma antiquís-
sima importância na Igreja e, ainda hoje, 
constituem uma das realidades de maior 
relevo na vida eclesial. Nestes anos pós 
Concílio Vaticano II, em que tanto se tem 
falado do protagonismo do laicato na 
vida e atividade da Igreja, é preciso reco-
nhecer que estas associações públicas de 
fiéis se destacam pelo seu protagonismo 
religioso e social em terras brasileiras, 
desde o século XVI. Em momentos crí-
ticos de nossa história religiosa, quando 
o número de sacerdotes era gravemente 
reduzido, foram exatamente as irman-
dades, confrarias, ordens terceiras e 
devoções que promoveram o exercício 
da caridade, fomentaram as devoções, 
incrementaram o culto público e cons-
truíram templos, desde os mais simples 
aos mais suntuosos.

As irmandades, desde os primórdios 
do Rio de Janeiro, têm contribuído 
muito para o florescimento da vida 
cristã entre nós. Ao longo de nossa his-
tória, estas associações religiosas muito 
contribuíram para a fé e para a própria 
identidade religiosa do povo carioca, 
de modo que a história da Igreja no Rio 
não se pode contar sem referência obri-
gatória ao trabalho que durante séculos 
vieram realizando não só no âmbito 
religioso, mas também como instituições 
agregadoras das diversas identidades e 
peculiaridades do nosso tecido social.

As tarefas realizadas pelas irman-
dades hoje se inserem em um contexto 
eclesial diferente do período em que fo-
ram fundadas. A Igreja celebrou o Concí-
lio Vaticano II, que deu orientações para 
renovar e atualizar estas associações, 
como as demais instituições eclesiais. 
Porém, encontramos neste início do 
século XXI realidades bastante díspares, 
em que muitas irmandades gozam de 

uma forte ascensão e outras tantas pas-
sam por tremendas dificuldades de todas 
as ordens, que vão desde as dificuldades 
financeiras – não conseguindo sequer 
manter seus templos seculares, muitos 
dos quais verdadeiros monumentos 
artísticos e de grande importância para 
a história da arte e da própria sociedade 
brasileira – até o número reduzido de 
irmãos e falta de interesse dos católicos 
em se associarem, e até mesmo falta de 
interesse dos já associados em partici-
par das atividades e assumir o governo 
destas associações, visto ser tal governo 
uma atividade não remunerada, haja 
vista serem as irmandades associações 
de fiéis sem fins lucrativos.   A despeito 
de projeções ou dificuldades que têm 
experimentado as irmandades, em meio 
ao atual contexto cultural pós-moderno 
e descristianizado, estas associações 
são hoje chamadas a serem instituições 
humanizadoras, fomentando a fraterni-
dade, a participação mais ativa na vida da 
Igreja e inseridas na pastoral, cumprindo 
aquilo que compete, sobretudo, aos 
leigos de serem fermento e sal da terra.

O Concílio Vaticano II, através do 
decreto Apostolicam Actuositatem, so-
bre o apostolado dos leigos, reconhece 
o direito dos leigos fundarem grupos 
e dirigi-los, bem como inscreverem-se 
naqueles já existentes, salva, porém, a 
devida relação com a autoridade ecle-
siástica. 

As irmandades, confrarias, ordens 
terceiras e devoções são, antes de tudo, 
associações de fiéis da Igreja Católica 
com uma finalidade bem definida, a 
saber: o culto, a caridade e o testemu-
nho cristão. Neste sentido, dentro de 
uma eclesiologia de comunhão e como 
membros do corpo da Igreja Católica 
Apostólica Romana, a Igreja reconhece 
as irmandades como associações pú-

blicas de fiéis, confere-lhes personali-
dade jurídica eclesiástica, aprova seus 
estatutos e suas respectivas revisões ou 
atualizações e aprecia seus fins e suas 
atividades de culto. No entanto lhes pede 
que, evitando toda forma de isolamento, 
estejam integradas de maneira adequada 
à vida paroquial e diocesana.

Recentemente, para ser mais preciso, 
em 2001, a Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacramentos 
publicou um Diretório sobre a Pieda-
de Popular e Liturgia, em que afirma 
o seguinte sobre as confrarias e outras 
pias associações de fiéis, ou seja, irman-
dades, ordens terceiras, devoções etc.: 
“são sujeitos importantes de piedade 
popular. Entre seus objetivos institu-
cionais, além do exercício da caridade e 
do compromisso social, está a promoção 
do culto cristão (...). A Igreja reconhece 
as confrarias e confere a elas persona-
lidade jurídica, aprova seus estatutos e 
tem apreço pelas suas finalidades e pela 
sua atividade cultual. Entretanto requer 
que estas, evitando qualquer forma de 
contraposição ou isolamento, sejam sa-
biamente inseridas na vida paroquial e 
diocesana”. E é exatamente isto o que tem 
buscado fazer a nossa Arquidiocese do 
Rio, primeiro com a criação da Comissão 
Arquidiocesana para as Irmandades e, 
depois, com a sua elevação à categoria de 
Vicariato Episcopal para as Irmandades. 
Com tais ações de governo, quis o nosso 
bispo diocesano, Cardeal Tempesta, in-
serir ainda mais as irmandades na vida 
arquidiocesana, ajudando estas associa-
ções a serem verdadeiras casas ou escolas 
de comunhão. Este é o grande desafio 
que temos diante de nós para correspon-
dermos ao profundo desejo do coração 
de Jesus, isto é: “que todos sejam um”; 
mas também para correspondermos aos 
mais profundos anseios de fraternidade 

As irmandades hoje

e unidade, que se encontram pulsantes 
no coração de cada ser humano. 

Como acima posto, constatamos que 
vivemos hoje em uma sociedade cada vez 
mais descristianizada. Neste contexto 
de crise da própria fé, em que urge uma 
nova evangelização, as irmandades e de-
mais associações afins devem ser eficazes 
e adequados instrumentos de renovação 
da Igreja e da própria sociedade. Contu-
do, para que este objetivo seja atingido 
é também mister a renovação destas 
próprias associações, especialmente 
naquilo que tange a sua forma de pre-
sença na vida eclesial e na vida social do 
povo. E o caminho para esta renovação 
parte da assimilação e conhecimento 
dos compromissos cristãos e sociais que 
constituem a própria razão de ser destas 
associações e garantem a sua existência e 
perpetuação num futuro que nos parece 
cada vez mais incerto ou ao menos cheio 
de incertezas.  

Por fim, movido por verdadeiro zelo 
pastoral para com as irmandades e que-
rendo sempre mais fortalecer a unidade 
arquidiocesana, quer este arcebispado 
do Rio de Janeiro proporcionar os meios 
e apoios necessários a estas associações 
para que possam atingir os fins para que 
foram fundadas e melhor contribuir para 
o crescimento espiritual, social e cultural 
do Povo de Deus.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.

“As irmandades, 
confrarias, ordens terceiras 
e devoções são, antes de 
tudo, associações de fiéis 
da Igreja Católica com uma 
finalidade bem definida, a 
saber: o culto, a caridade e 
o testemunho cristão”
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AGENDA DO ARCEBISPO

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

DIA 18
10h30 - Missa na Paróquia São 
João Paulo II, no Caju

DIA 19
17h - Missa na casa das Irmãs da 
Fraternidade O Caminho, na Glória

DIA 22
17h - Abertura do VII Seminário de Co-
municação “Mídia e religião: as novas 
concepções de relação com o sagrado”
19h - Missa de encerramento do 
ano jubilar do centenário da Igreja 
São Sebastião, em Campinho

DIA 23
19h30 - Missa de dez anos de 
ordenação do padre Thiago Sardi-
nha, na Basílica Santuário Nossa 
Senhora da Penha, na Penha

DIA 24
9h - Missa “O Rio Celebra” na 
Paróquia São Judas Tadeu, no 
IAPI, Penha
11h40 - Encerramento do VII 
Seminário de Comunicação 
“Mídia e religião: as novas 

concepções de relação com o 
sagrado”
17h - Missa de abertura do Dia 
Nacional da Juventude (DNJ), na 
Casa de Retiros São Francisco 
de Sales, no Riachelo

Recordamos, no dia 15 de outubro, o 
Dia do Professor, uma profissão que, em 
seu exercício, é elevada por um propó-
sito que vai além. Uma missão que nos 
prepara para o futuro. Ao falarmos de 
professor estamos nos referindo também 
à educação. É um dos segredos de um 
país. Um povo que tem uma educação 
de qualidade faz toda a diferença. E para 
isso necessitamos de mestres que sejam 
bem recompensados e respeitados. Em 
nossa arquidiocese criamos o Vicariato 
para a Educação justamente para ser o 
nosso interlocutor com essa vasta área do 
conhecimento e para apoiar aqueles que 
necessitam de dar passos importantes.

Para que o professor seja valorizado 
como merece nos dias de hoje, seria ne-
cessário pagar um salário melhor. Muitos 
professores, infelizmente, não são retri-
buídos de acordo com o que trabalham. 
Em segundo lugar deveria ter mais re-
cursos, ou seja, instrumentos de trabalho 
para que o professor possa lecionar com 
mais recursos. E, em terceiro lugar, ser 
valorizado pelos alunos. Hoje em dia se 
perdeu o respeito dos alunos para com os 
professores. Em muitas escolas os estu-
dantes chegam a agredir os professores, 
que acabam tendo de se desdobrar para 
conseguir ministrar a sua aula. 

Sobretudo agora, nesse tempo de 
pandemia da Covid-19, muitos profes-
sores fizeram um excelente trabalho, 
preparando aulas on-line, se desdobran-
do para levar o melhor aos seus alunos, 
tendo reinventado a sua pedagogia de 
uma hora para outra. Tanto os profes-

sores quanto os estudantes tiveram que 
viver um “novo normal” nesse período 
de distanciamento social. Os alunos sem 
o contato físico com seus professores 
para tirarem as dúvidas sobre a aula e os 
professores sem poderem estar perto de 
seus estudantes para ajudá-los. 

Podemos pensar nesse momento em 
muitos profissionais espalhados pelo 
interior do nosso Brasil que, em tempos 
normais, precisam andar quilômetros 
para lecionar — e pensar em tantas 
escolas sem condições precárias para 
ensinar. E muitos alunos que sofrem ao 
longo do caminho para chegar nessas 
escolas. Muitos têm vontade de aprender 
e adquirir conhecimento sobre o que o 
professor ensina. 

Para ser professor é preciso ter vo-
cação e preparar-se para tal. É um dom 
especial que deve ser trabalhado para 
poder servir aos alunos com o carisma 
próprio. Precisa ter paciência e vontade 
para ensinar, e coragem para enfrentar 
algumas situações adversas. É aceitar 
o desafio.

É preciso recuperar a imagem do pro-
fessor como mestre. Aquele que ensina, 
educa os alunos no caminho do bem e 
os dirige para que eles possam ter uma 
vida digna, e saber fazer escolhas inte-
ligentes e sábias para a vida e trabalho 
futuros. Por isso, nesse Dia do Professor, 
recordamos de tantos educadores que 
tivemos em nossa vida, e reconheçamos 
que, se somos o que somos hoje, também 
é graças a eles. Os pais devem ensinar 
os seus filhos a serem agradecidos aos 

seus professores e a respeitá-los como 
seus mestres. 

Devemos sempre lembrar dessa data 
e valorizar cada gesto – por vezes esque-
cemos de lembrar dos nossos professo-
res; e nossos filhos na escola também 
fazem o mesmo ao não parabenizarem 
esses mestres. Essa data, além de come-
morar o Dia do Professor, é um momento 
de, acima de tudo, agradecer a presença 
desses mestres na nossa vida. É preciso ir 
além: o reconhecimento aos professores 
passa por gestos e palavras. 

Um presente que podemos dar aos 
professores nesse dia é a nossa lem-
brança, acompanhada de uma especial 
oração de gratidão e de ação de graças 
pelos conhecimentos recebidos deles, e 
um sincero agradecimento ao ensino que 
eles nos transmitiram. E, sobretudo, um 
pedido especial para que essa profissão 
seja considerada uma das mais impor-
tantes e reconhecidas em nosso país.

Que a nossa oração por eles nesse dia 
seja também por aqueles que já estão 
junto de Deus – tanto aos que foram 
nossos quanto os que exercem essa mis-
são de educar. 

Quantos professores se aposentaram 
depois de anos se dedicando ao ensino e 
hoje não são sequer lembrados, até por 
aqueles que foram seus alunos. Que te-
nham o reconhecimento com um salário 
digno de suas vidas como aposentados. 
Temos também os professores que 
continuam o exercício de sua profissão 
porque simplesmente não conseguem 
parar – querem lecionar até o fim de 

suas vidas. É uma vocação que querem 
continuar servindo.

No Dia do Professor lembremos o 
dia de uma grande Santa da Igreja, a 
Santa Teresa D’Ávila, Doutora da Igreja, 
que é comemorada neste dia, que como 
mestra nos deixou grandes ensinamen-
tos escritos e trabalhou, juntamente 
com São João da Cruz, na reforma do 
Carmelo, recuperando o Espírito inicial 
dos carmelitas. 

Peçamos a intercessão dessa grande 
santa por todos os professores, e que 
ela sirva de inspiração em seus ensina-
mentos e escritos. Que ela lhes inspire 
sabedoria para enfrentar os momentos 
difíceis e que possam ministrar suas 
aulas com êxito. Que o Divino Espírito 
Santo esteja com todos os professores, 
lhes inspirando sabedoria na tarefa de 
ensinar.

Dia do Professor
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“Queremos empenhar-
nos corajosamente a 
dar vida a um projeto 

educativo, investindo as nossas 
melhores energias e iniciando 
também processos criativos e 
transformadores em colaboração 
com a sociedade civil”. Este é 
o convite relançado pelo Papa 
Francisco por um novo Pacto 
Educativo Global.

Para 2020, eram aguardados 
dois grandes eventos convocados 
pelo Papa Francisco: um sobre 
a economia e outro sobre a 
educação. Ambos foram adiados 
devido à pandemia, mas não é 
possível mais esperar.

Por isso, virtualmente 
através de uma videomensagem 
divulgada num evento 
organizado na Pontifícia 
Universidade Lateranense, em 
Roma, o Pontífice atualizou o 
convite feito a toda a sociedade 
civil em 12 de setembro de 2019 
para “dar vida a um projeto 
educativo, investindo as nossas 
melhores energias”.

CATÁSTROFE EDUCATIVA
O próprio Papa revela que 

quando idealizou este novo 
projeto, nunca lhe “passou 
pela cabeça” a situação que 
viria a se criar com a Covid-19. 
O coronavírus acentuou a 
disparidade de oportunidades 
educacionais e tecnológicas, 
a ponto de constituir-se uma 
“catástrofe educativa”.

Talvez a expressão seja 
forte, afirma ele, mas se fala 
de catástrofe porque cerca 
de dez milhões de crianças 
poderiam ser obrigadas 
a abandonar a escola por 
causa da crise econômica 
gerada pelo coronavírus. 
A crise, portanto, é muito 
mais profunda, é geral: está 

em crise “a nossa forma de 
compreender a realidade e de 
nos relacionarmos entre nós”.

Eis então que entra em jogo 
o “poder transformador da 
educação”: “educar é sempre 
um ato de esperança que 
convida à coparticipação, 
transformando a lógica estéril 
e paralisadora da indiferença 
numa lógica diferente, capaz 
de acolher a nossa pertença 
comum”.

Educar é um ato de amor
Para o Papa Francisco, é 

necessário renovar o percurso 
formativo para construir 
novos paradigmas, capazes 
de responder aos desafios e 
emergências do mundo atual, 
pois a educação – diz ainda 
o Papa – “é um dos caminhos 
mais eficazes para humanizar o 
mundo e a história”.

“A educação é, sobretudo, 
uma questão de amor e 
responsabilidade que se 
transmite, ao longo do 
tempo, de geração em 
geração. Por conseguinte, a 
educação apresenta-se como 
o antídoto natural à cultura 
individualista.”

O nosso futuro, prossegue 
o Santo Padre, não pode ser a 
divisão, o empobrecimento das 
faculdades de pensamento e 
imaginação, de escuta, diálogo 
e compreensão mútua.

Tampouco nosso futuro 
pode favorecer “graves 
injustiças sociais, violações dos 
direitos, pobrezas profundas 
e descartes humanos”. O 
futuro também não pode ser 
feito de jovens que sofram de 
depressão, toxicodependências, 
de meninas-noivas e 
de crianças-soldado ou 
de menores vendidos e 
escravizados

“PARA E COM” AS GERAÇÕES 
DE JOVENS

Portanto, quando fala de 
um novo Pacto Educativo 
Global, o Papa tem em mente 
um projeto  “para e com as 
gerações jovens, que empenhe 
as famílias, as comunidades, 
as escolas e universidades, as 
instituições, as religiões, os 
governantes, Humanidade 
inteira na formação de pessoas 
maduras”.

Isso requer audácia, 
afirmou o Pontífice, citando 
um trecho de sua nova 
Encíclica: “Sejamos parte 
ativa na reabilitação e apoio 
das sociedades feridas. Hoje, 

temos à nossa frente a grande 
ocasião de expressar o nosso 
ser irmãos, de ser outros bons 
samaritanos que tomam sobre 
si a dor dos fracassos, em vez de 
fomentar ódios e ressentimentos” 
(Fratelli tutti, 77). Em síntese: 
precisamos da capacidade de 
criar harmonia.

Investir nossas melhores 
energias com coragem

Na sequência, Francisco faz a 
proclamação em sete pontos dos 
compromissos a assumir para 
quem adere ao novo Pacto, como: 
colocar a pessoa em primeiro 
lugar, ouvir a voz das crianças, 
dos jovens e da família, investir 
na educação das meninas, educar 
ao acolhimento, encontrar 
novas formas de compreender 
a economia e a política, assim 
como guardar e cultivar a casa 
comum.

“Enfim, queridos irmãos e 
irmãs, queremos empenhar-nos 
corajosamente a dar vida, nos 
nossos países de origem, a um 
projeto educativo, investindo 
as nossas melhores energias e 
também iniciando processos 
criativos e transformadores em 
colaboração com a sociedade civil.”

Neste processo, o Papa 
Francisco aponta a Doutrina 
Social da Igreja como ponto de 
referência, recordando que as 
grandes transformações não se 
constroem à mesa, mas com a 
contribuição de todos.

“É tempo de olhar em frente 
com coragem e esperança. 
Que, para isso, nos sustente 
a convicção de que habita 
na educação a semente da 
esperança: uma esperança de 
paz e justiça; uma esperança 
de beleza, de bondade; uma 
esperança de harmonia social!”

VATICAN NEWS

Na educação habita a semente da esperança.
Papa conclama a um novo Pacto Educativo Global

DIVULGAÇÃO
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Na Solenidade de Nossa Se-
nhora Aparecida, 12 de outubro, 
o arcebispo do Rio de Janeiro, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
presidiu, no Corcovado, missa 
em ação de graças pelos 89 anos 
da inauguração do monumento 
do Cristo Redentor. A celebra-
ção eucarística, organizada 
pelo reitor do Santuário Cristo 
Redentor, padre Omar Raposo, 
fez parte da programação das 
comemorações do monumento, 
que tem sido preparado para o 
seu aniversário de 90 anos. 

O primeiro santuário a céu 
aberto do mundo, inaugurado 
em 12 de outubro de 1931, pelo 
Cardeal Sebastião Leme, teve 
um dia de aniversário repleto 
de atividades. Após missa, 
antecedida por vigília, seguiu 
com oração do Rosário, bênção 

aos turistas, shows e concertos 
musicais, além de uma projeção 
no Cristo Redentor, no final da 
noite, que revelou em imagens 
as atividades e campanhas 
apoiadas pelo santuário duran-
te o ano de 2020.

“De qualquer lugar no mun-
do, quem vê a imagem do Cristo 
Redentor, no alto do Corcovado, 
logo identifica o nosso país. O 
monumento, que é um dom 
da Igreja, presente em nossa 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
tem muitos simbolismos, e um 
deles é o mosaico de pedras-
-sabão que revestem o seu 
corpo. Atrás de cada uma delas, 
estão os nomes das pessoas que 
ajudaram a construir o monu-
mento. Quando nos revesti-
mos de Jesus Cristo por meio 
da unidade e da comunhão, 

podemos construir mais que 
um monumento. O Redentor, 
de braços abertos, nos ensina 
que podemos ter um mundo de 
irmãos”, disse o arcebispo.

Na única Casa Comum para 
todos, Dom Orani apontou a 
necessidade do diálogo e da 
comunhão para se viver como 
irmãos. Ao destacar a nova 
Encíclica do Papa Francisco, 
“Fratelli tutti”, assinada no dia 
3 de outubro, no túmulo de 
São Francisco, em Assis, ele 
convidou os cristãos e todas 
as pessoas de boa vontade a 
viverem como filhos e filhas de 
um mesmo Pai que quer o bem 
de todos.

“Nestes tempos, em mudan-
ça de época, vemos o crescimen-
to de ideologias e intolerâncias 
que dividem e dificultam a vida 

Cristo Redentor comemora 89 anos 
com as bênçãos da padroeira do Brasil

das pessoas. Há necessidade 
de uma convergência para vi-
ver como irmãos, de braços 
abertos. Somos chamados a 
construirmos juntos um mundo 
onde as pessoas possam con-
viver na fraternidade, respei-
tando a diversidade de ideias, 
soluções e pensamentos”, disse. 

Na reflexão da Palavra de 
Deus, Dom Orani destacou 
que os cristãos, inspirados na 
missão de Maria, devem anun-
ciar e apresentar Jesus Cristo, o 
Redentor, como a única solução 
para um mundo de irmãos. 
Disse que, assim como a rai-
nha Ester pediu pela vida do 
seu povo, Maria continua hoje, 
como fez nas Bodas de Caná, a 
interceder pelas necessidades 
dos filhos de Deus.

“A missão de Maria é de 
apresentar seu filho, Jesus Cris-
to, ao mundo. No episódio em 
Caná, não se trata simplesmen-
te de uma festa de casamento 
que faltou vinho. Falta o ne-
cessário para que as pessoas 
possam viver na alegria como 
irmãs, filhas de Deus”, frisou.

“Maria é aquela que está 
atenta e intercede por nossas 
necessidades. Ao mesmo tem-
po, ela nos orienta para que a 
água se transforme em vinho, 
para que as coisas aconteçam 
e se transformem. ‘Fazei tudo 
o que Ele vos disser’, disse ela. 
Que do alto do Corcovado nós 
possamos também escutar a voz 
de Cristo, aqu’Ele que realiza 
maravilhas e transforma nossos 
corações, e que Ele nos inspire 
em ajudar e a querer o bem às 
pessoas”, disse o arcebispo.

Dom Orani destacou que o 
Brasil nasceu cristão e que Ma-
ria, há 303 anos, continua sua 
missão de mostrar o Redentor 
ao mundo, e que no Corcovado, 
de braços abertos, representa a 
abertura e acolhimento do povo 

brasileiro. Missão que desem-
penha por meio da pequena 
imagem que foi encontrada 
por pescadores no fundo do Rio 
Paraíba do Sul, num episódio 
cheio de simbolismos. 

“A missão de Maria é anun-
ciar Jesus Cristo para todas 
as pessoas que necessitam de 
uma nova vida. A pesca, as 
redes, os peixes, são símbolos 
da evangelização, e a água 
sinal do batismo. De maneira 
especial, a imagem que aparece 
é enegrecida, se identifica com 
os escravos, as pessoas mais 
excluídas da época”, disse.

“A imagem, a que invocamos 
como Nossa Senhora Apare-
cida, estava quebrada em dois 
pedaços, e, mais tarde, já no 
século XX, foi despedaçada por 
um fanático em centenas de pe-
daços. Porém, a imagem sempre 
foi reconstruída, lembrando 
que é possível reconstruir a co-
munhão, a unidade e o respeito 
às diversidades, para o bem de 
todos”, frisou.

Na conclusão, Dom Orani 
convidou os fiéis, do alto do 
Corcovado, a elevarem preces a 
Deus por intercessão de Maria, 
para que os cristãos possam 
fazer a sua parte, na busca de 
novos caminhos para a trans-
formação dos corações e por 
um mundo onde todos vivam 
como irmãos.

“Devemos continuar a con-
fiar na intercessão de Maria e 
seguir em frente, mesmo com 
as investidas dos dragões e das 
serpentes, pois sabemos que os 
valores cristãos podem trans-
formar a sociedade. Seguir em 
frente, como Igreja que somos, 
por um diálogo com os demais 
cristãos, as religiões, a cultura, 
e que tudo possa convergir para 
o bem, a fraternidade e a paz”.

CARLOS MOIOLI

Dom Orani abre as festividades dos 90 anos do Cristo Redentor

‘A missão de 
Maria é anunciar 
Jesus Cristo 
para todas as 
pessoas que 
necessitam de 
uma nova vida’

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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Para os montes levanto os 
olhos: de onde me virá socorro? 
O meu socorro virá do Senhor, 
criador do céu e da terra (Sl 
120,1-2). Desde o início dos tem-
pos, as montanhas exercem um 
enorme poder de fascinação 
sobre o ser humano. Em quase 
todas as crenças e culturas a 
montanha adquire uma cono-
tação sagrada, representando 
a ligação entre a terra e o céu. 
Neste sentido, são dois os 
movimentos simbolizados na 
verticalidade das montanhas: o 
de Deus, que desce ao encontro 
da sua criação, eo do homem, 
que sobe ao encontro do seu 
criador. Para o ser humano, a 
montanha é o sinal de uma vida 
que tem segurança e sentido, 
pois sabemos de onde viemos 
e para onde vamos: fomos 
criados por Deus e para Deus. 
Porque é n’Ele que temos a vida, 
o movimento e o ser (At 17,27). 
Ao olhar para o alto ou ao subir 
uma montanha, o ser humano 
se recorda de que sua vida é um 
caminho de ascensão orienta-
do para Deus e para o céu. Se, 
portanto, ressuscitastes com 
Cristo, buscai as coisas lá do 
alto, onde Cristo está sentado 
à direita de Deus (Cl 3,1).

A tradição judaico-cristã 
atesta o valor sagrado das mon-
tanhas, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento. Monta-
nhas e montes são citados mais 
de 500 vezes nas Sagradas Es-
crituras. Neste sentido bíblico, 
o cume da montanha é um lugar 
sagrado onde Deus se manifes-
ta. Vinde, dirão eles, subamos à 
montanha do Senhor, à casa do 
Deus de Jacó: ele nos ensinará 
seus caminhos, e nós trilhare-
mos as suas veredas (Is 2,3). No 
Antigo Testamento, Deus se 
manifestou a Abraão no Monte 
Moriá, lhe fazendo a promessa 
de uma grande posteridade (cf. 
Gn 22, 17-18). Depois, Deus se 
manifestou a Moisés no Monte 
Sinai, lhe entregando as tábuas 
da Lei (cf. Ex 34, 4-5). As subidas 
ao Monte Ebal e ao Monte Ga-
rizim também precederam a 
entrada do povo hebreu na terra 
prometida (cf. Dt 27, 12-13). Mais 
tarde, a subida do profeta Elias 
ao Monte Carmelo restabeleceu 
o verdadeiro culto a Deus (cf. 1 
Rs 18,19-20). E o Monte Sião, for-
taleza de Davi, em Jerusalém, 
representa todo o povo judeu 

Monte Corcovado: o simbolismo da 
Montanha de Deus

(cf. 2 Sm 5,7). No Novo Testamen-
to, Jesus segue indicando o alto 
das montanhas como lugares de 
espiritualidade, para onde ele se 
retirava para orar, como antes 
da escolha dos seus 12 apóstolos 
(cf. Lc 6,12). Numa montanha 
Jesus vence as tentações do de-
mônio (cf. Mt 4,8). No Monte das 
Bem-Aventuranças ele prega 
o Sermão da Montanha (cf. Mt  
5,1-12). No Monte Tabor Jesus 
aparece transfigurado em sua 
glória aos seus discípulos (cf. 
Mt17,1-9). No alto de uma mon-
tanha o Senhor também realiza 
diversas curas (cf. Mt 15,29-31). No 
Monte das Oliveiras Jesus pediu 
forças ao Pai para completar 
sua missão (cf. Lc22,39-46). Fi-
nalmente, no Monte Calvário, 
Jesus foi crucificado (cf. Lc 23,33) 
e foi sepultado, mas depois apa-
receu ressuscitado, pregando 
um novo sermão no alto de 
uma montanha, conclamando 
os discípulos a anunciar a boa 
notícia a todos os povos (cf. Mt 
28,19-20).

No Rio de Janeiro, o Monte 

Corcovado sempre exerceu um 
enorme poder de atração sobre 
as pessoas, representando um 
verdadeiro convite de Deus 
para a comunhão consigo. Des-
de a chegada dos navegadores 
portugueses, a montanha era 
o marco geográfico para repre-
sentar nos mapas a localização 
da cidade. Os pintores do Bra-
sil colonial retrataram em suas 
telas a beleza e a suntuosidade 
do Monte Corcovado. Obser-
vado à distância, as formas do 
Maciço da Tijuca assumem a 
forma de um homem deita-
do. É o ‘gigante adormecido 
do Rio de Janeiro’, que surge 
imponente nas linhas combi-
nadas da Pedra da Gávea, da 
Pedra Bonita, do Morro Dois 
Irmãos, do Monte Corcovado 
e do Pão de Açúcar. O próprio 
Monte Corcovado, observado 
da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
lembra a forma de um gigante 
adormecido. Inspirado nas 
montanhas do Rio de Janeiro, 
então capital do Brasil, Gon-
çalves Dias escreveu o poema 

“Gigante de Pedra”. A letra do 
Hino Nacional, de Joaquim 
Osório Duque Estrada, segue 
esta mesma inspiração, per-
mitindo que todo o país seja 
representado pelas montanhas 
cariocas: Gigante pela própria 
natureza, és belo, és forte, im-
pávido colosso, e o teu futuro 
espelha essa grandeza. Terra 
adorada, entre outras mil, és 
tu Brasil, ó pátria amada! Dos 
filhos deste solo és mãe gentil, 
pátria amada, Brasil!

O Santuário Cristo Reden-
tor, erigido em outubro de 
2006, nos recorda que o topo 
do Monte Corcovado é um lugar 
sagrado, onde podemos estar 
em comunhão com o criador e 
com toda a criação, diante da 
estátua de Jesus ressuscitado. 
As peregrinações ao monu-
mento são gratuitas. Esta bela 
montanha, desbravada por 
tantos homens e mulheres, é 
um convite para que façamos de 
nossa vida uma autêntica pere-
grinação rumo ao céu. A Igreja 
Católica se faz presente no 

Monte Corcovado, celebrando a 
eucaristia neste altar do Brasil, 
cujo povo é consagrado ao Co-
ração de Jesus. No ensinamento 
da Encíclica Laudato Si’, o Papa 
Francisco nos recorda que o 
simbolismo das montanhas do 
Rio de Janeiro, às vezes cercado 
por tantas interpretações esoté-
ricas, na verdade nos fala sobre 
o infinito amor de Deus: A his-
tória da própria amizade com 
Deus desenrola-se sempre num 
espaço geográfico que se torna 
um sinal muito pessoal, e cada 
um de nós guarda na memória 
lugares cuja lembrança nos 
faz muito bem. Quem cresceu 
no meio de montes, quem na 
infância se sentava junto do 
riacho a beber, ou quem joga-
va numa praça do seu bairro, 
quando volta a esses lugares 
sente-se chamado 
a recuperar a sua 
própria identidade 
(Laudato Si’ n.84).

SEMINARISTA 
ALEXANDRE PINHEIRO

O Santuário Cristo Redentor, nos recorda que o Corcovado é um lugar sagrado, onde podemos estar em comunhão com o criador e com toda a criação

CARLOS MOIOLI
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“Nos últimos tempos, assis-
timos os homens preocupados 
em desenvolver armas químicas 
mais potentes do que bomba 
atômica para matar os homens 
e destruir nações. Também 
há os que dizem: ‘se temos a 
medicina, porque Deus?’ Entre-
tanto, o inimigo – a pandemia da 
Covid-19 – chegou e encontrou 
a humanidade desarmada. E 
agora?”, interrogou o capelão do 
Hospital Federal de Bonsucesso, 
padre Vicente Freitas da Silva.

Desde o início da pandemia, 
padre Vicente acompanha o es-
forço e as dificuldades dos pro-
fissionais da saúde que sofrem 
com a incerteza e a impotência 
diante dessa situação. Contou 
que eles se esforçam para ver 
os pacientes curados, mas nem 
tudo podem fazer. Apenas cui-
dam, e isso fazem muito bem. 

“Muitos deles, até do pesso-
al de apoio, chegaram a perder 
a vida no exercício da missão. 
Os pacientes, embora bem 
cuidados, são medicados com 
remédios paliativos porque ain-
da não existe uma vacina 
contra o vírus. Eles 
são internados, 
muitos entuba-
dos, e quando 
f i cam bons, 
recebem alta, 
mas muitas ve-
zes os médicos 
não sabem como 
foram curados”, 
disse.

‘O exercício da missão num hospital é semelhante 
a uma escola, cada dia com seu aprendizado’

Padre Vicente, que começou 
a exercer o ministério ainda 
como diácono permanente 
na Capela Nossa Senhora das 
Graças, situada no complexo do 
próprio hospital, na zona norte 
da cidade, contou que no tempo 
crítico da pandemia acom-
panhou não os profissionais 
de saúde, inclusive médicos, 
mas também o sofrimento das 
famílias que tinham pacientes 
internados. 

“Meu campo de missão ficou 
restrito. Também fui impedido 

de fazer visitas nos leitos, de 
acordo com os protocolos de 
segurança, assim como os 34 
agentes da Pastoral da Saúde 
que fazem parte da minha 
equipe. Porém, com todas 
as precauções, não deixei de 
celebrar nem um só dia, de 
fazer atendimento pessoal e de 
ouvir confissões. Acompanhei 
a aflição das famílias pela falta 
de contato com os familiares 
internados”, disse.

Todas as dependências 
do hospital foram fechadas, 
e com muito mais restrições 
de acesso a ala dos contami-
nados pelo vírus. As famí-
lias só tinham informações 
por telefone e em horário 
especificado. Mas, a capela 
permaneceu aberta das 6h às 
17h, e, às 18h, com as portas 
fechadas, conforme deter-
minação da Arquidiocese do 
Rio, concluía o plantão com 

a celebração eucarística.
Padre Vicente disse 

de sua alegria pela mis-
são, que não tem uma 
co- m u n i d a d e 

paroquial, 
mas o que 
n ã o  l h e 

falta é uma 
comunidade de 

f iéis. Des-
tacou a fé 
do povo, 
que é aco-
lhido por 
pacientes 

d e  t o d a s 
as religiões. 
“Todos me 
ace i tam”. 
E chegou 
até a mi-
nistrar, 
a pedi-

do, o Sacra-
mento da 
Unção dos 
Enfermos 
para evan-
gélicos. 

“A pan-
d e m i a , 

m a i s 
q u e 
ter me 
p r o -

porcionado o aumento 
da minha fé, confirmou 
o que sempre acreditei 
e esperei de Deus. Te-
nho visto a sede que 
o povo tem de Deus. 
Uma fé fervorosa. No 

dia a dia, vejo a ação de Deus 
permanente no meio de nós, e 
tudo isso é muito importante 
para fortalecer a nossa fé e 
confirmar nosso chamado para 
o sacerdócio”, salientou.

Padre Vicente acrescentou 
que o “exercício da missão 
num hospital é semelhante a 
uma escola, cada dia com seu 
aprendizado. É um seminário 
permanente. Cada pessoa é 
diferente uma da outro, e cada 

uma tem a sua necessidade”. 
Destacou que não tem como 
se preparar, de pensar em falar 
isso ou aquilo, mas primeiro 
que é preciso ouvir para de-
pois ajustar o que dizer para 
cada situação. “Mas todas as 
respostas eu encontro diante 
do Santíssimo Sacramento, 
nas vigílias que faço de manhã 
e à noite”, concluiu.

CARLOS MOIOLI

Padre Vicente e agentes da Pastoral da Saúde

Capela Nossa Senhora das Graças, em Bonsucesso
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Quem já entrou no Santuá-
rio de São Judas Tadeu, no Cos-
me Velho, pode perceber, à es-
querda da imagem do padroeiro 
principal, uma bela imagem 
de São Lucas com a inscrição: 
“São Lucas Evangelista, padro-
eiro dos médicos, 2º titular do 
Cosme Velho”. O que poucos 
sabem é que aquela imagem já 
se encontrava naquele mesmo 
endereço pelo menos 12 anos 
antes da fundação da Paróquia 
de São Judas Tadeu. Sua história 
tem íntima relação com os mé-
dicos do Rio de Janeiro.

Tudo começou, em 25 de 
novembro de 1927, com a fun-
dação do Syndicato Médico 
Brasileiro, atual Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro 
(Sinmed-Rio). Este sindicato 
tinha entre seus objetivos fun-
dar a “Casa do Médico”, que 
seria um local de acolhida de 
médicos pobres, velhos ou in-
válidos e poderia ainda servir 
como local de férias, repouso e 
convalescença de membros do 
sindicato.

São Lucas e o Cosme Velho

Missa na Capela São Lucas, no aniversário de 10 anos do Syndicato Médico do Brasil. Foto Revista da Semana, edição 52, de 4/12/1937

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL

O médico Luiz Felicio dos 
Santos Torres, médico sanita-
rista formado pela Universida-
de de Louvain, na Bélgica, foi 
um dos grandes entusiastas 
deste projeto, sendo nomeado 
para primeira comissão dire-
tora responsável pela criação 
e implantação da “Casa do 
Médico”. Além de membro 
fundador do Syndicato Médico 
Brasileiro, Felicio Torres tam-
bém foi membro fundador da 
Sociedade Médica de São Lucas 
do Rio de Janeiro, em 18 de ou-
tubro de 1923. Seu avô, o médi-
co Antonio Felicio dos Santos, 
fora um dos fundadores da So-

ciedade Médica de São Rafael 
e São Lucas (1904-1906), e foi 
nomeado presidente de honra 
da Sociedade Médica de São 
Lucas no biênio de 1923/1924.

Infelizmente, Felicio Torres 
faleceu prematuramente em 
11 setembro de 1928, solteiro, 
sem deixar filhos. Após sua 
morte, sua mãe, Maria Felicio 
dos Santos, decidiu doar para o 
sindicato um terreno que fazia 
parte do espólio do filho, para 
concretizar o seu sonho de ver 
instalada a “Casa do Médico”. 
O terreno estava localizado na 
Rua Cosme Velho, número 136, 
e tinha 45x100m.

A doação foi concretizada 
em 15 de janeiro de 1930. Maria 
Felicio dos Santos fez constar 
no termo de doação do terreno 
o compromisso do sindicato 
em edificar, junto à “Casa do 
Médico”, uma capela, e fez uma 
doação generosa, em espécie, 
para construção da mesma. O 
projeto da capela foi elaborado 
no mesmo ano pelo engenheiro 
Ranulpho dos Santos Neves com 
uma planta de 10x7m. Em 1931, 
a patrona fez ainda a doação de 
uma imagem de São Lucas e 
outra de Sede Sapientiae (Nossa 
Senhora Sede da Sabedoria), 
importadas da Europa.

A pedra fundamental da 
construção da “Casa do Médi-
co” foi colocada em 21 de maio 
1933 em cerimônia marcada 
pela presença de inúmeras 
autoridades civis e represen-
tantes das sociedades mé-
dicas. Na mesma cerimônia 
Dom Joaquim Mamede, bispo 
auxiliar do Rio de Janeiro, 
abençoou o local onde seria 
erigida a capela. Foram pa-
raninfos da cerimônia Maria 
Felicio dos Santos, doadora 
do terreno, e o professor 
Henrique Tanner, presidente 
da Sociedade Médica de São 
Lucas.

 Ângela Lage (Pastoral da Saúde São Judas), Pedro 
Spineti, Ana Maria, Leonardo Lora, Renata Medina, 
Fátima Laureano e Thabata

18 de outubro - Festa de São Lucas e Dia do Médico
Desde o ano de 2014, os médicos da 

arquidiocese se reúnem para celebrar seu 
padroeiro no Santuário de São Judas Tadeu, no 
Cosme Velho, quando renovam as promessas 

do médico católico.  O Santuário de Judas 
Tadeu tem São Lucas como seu copadroeiro. 
A igreja atual foi construída em um terreno 

adquirido do Sindicato dos Médicos do Brasil. 
Neste terreno existia um asilo conhecido como 
“Casa do Médico” e uma capela dedicada a São 

Lucas e Nossa Senhora da Sabedoria. Após 
a demolição da capela, as imagens originais 
foram entronizadas na nova igreja, onde são 

veneradas até hoje. Membros da Associação dos Médicos Católicos do Rio de Janeiro

Luiz Felicio Torres
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“Lucas, um sírio de Antioquia, 
médico de profissão, discípulo dos 
apóstolos, mais tarde seguiu Paulo 
até seu martírio. Serviu sem res-
trições o Senhor, nunca se casou, 
nem teve filhos. Morreu em Beócia, 
repleto do Espírito Santo.” (prólogo 
antimarcionita do Ev. De Lucas – 
século II).

A figura de São Lucas nos é apre-
sentada em três notas das Cartas de 
São Paulo. Estas notas descrevem 
Lucas como um companheiro fiel de 
Paulo e nos revelam sua profissão: 
médico. Através do seu evangelho 
percebemos, ainda, a sensibilidade 
de Lucas que nos mostrou, como 
nenhum outro evangelista, a fi-
sionomia humana de Cristo e sua 
atenção pelos menos favorecidos: 
órfãos, viúvas, prostitutas, despre-
zados, pecadores.

Em seu evangelho encontramos 

ainda uma riqueza de detalhes 
sobre a anunciação e a natividade, 
que nos levam a acreditar que ele 
tenha conhecido pessoalmente 
Maria Santíssima. No prólogo de seu 
evangelho, ele mesmo nos revela 
que fez uma acurada investigação 
antes de escrevê-lo.

Sua imagem é representada 
com um touro em seus pés, pois 
no livro de Ezequiel 1, 10-11 e em 
Apocalipse 4,2-7 temos a descrição 
de quatro seres animados, movidos 
pelo Espírito do Senhor, que estão 
sempre junto ao trono do Altíssimo. 
Segundo alguns exegetas, os quatro 
seres animados representam toda a 
Criação nos seus expoentes máxi-
mos. Lucas começa e termina o seu 
evangelho no Templo, onde eram 
imolados os touros dos sacrifícios, 
substituídos por Jesus, o único e 
eterno sacrifício, daí a figura do 

touro. Santo Irineu apropriou essas 
figuras aos quatro evangelistas, 
criando, assim, um simbolismo tra-
dicionalmente aceito.

1936 - 9º Aniversário do Syndicato Médico Brasileiro

A Sociedade Médica São Lucas e a 
Sociedade de Medicina e Cirurgia se 
uniram ao Syndicato Médico Brasileiro 
nas campanhas de arrecadação de mate-

riais e donativos para construção 
da capela. Foram doados ainda 
vasos sagrados, alfaias e paramen-
tos para celebração, além de um 
Harmonium e Pia para sacristia.

Em 22 de outubro do mesmo 
ano, Dom Joaquim Mamede re-
tornaria ao local para dar a bênção 
à Capela da “Casa do Médico”, que 
foi dedicada à Sede Sapientiae e 
São Lucas. No mesmo dia, foi ce-
lebrada a primeira missa no local. 
Na véspera de Natal de 1933, tive-
ram início as missas dominicais 
na capela, sempre às 10h, abertas 
ao público.

As obras só seriam concluídas 
seis anos após, sob supervisão do 
arquiteto Freitas Pereira. Padre 
Goés de Campos foi o capelão 

durante todo o período de construção. A 
missa de ação de graças pela conclusão 
das obras foi celebrada por Dom Mame-
de, em 22 de outubro de 1939.

A capela da “Casa do Médico” se 
tornaria, nos anos seguintes, local 
de reunião dos médicos para celebra-
ção de datas comemorativas, como 
aniversários de formatura e festas do 
sindicato.

Em 1º de janeiro de 1945, o Cardeal 
Jaime de Barros Câmara fundou 25 no-
vas paróquias na Arquidiocese do Rio 
de Janeiro para celebrar o seu jubileu 
de prata sacerdotal. Entre estas estava 
a Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme 
Velho. Padre Góes foi nomeado seu vi-
gário. A nova paróquia não tinha sede e 
as celebrações passaram a ser realizadas 
na capela da “Casa do Médico”.

Com o tempo, a comunidade pa-
roquial angariou fundos e comprou o 
terreno onde se encontrava a capela 
para a construção do novo templo de-
dicado a São Judas Tadeu. A “Casa do 
Médico” foi transferida pelo sindicato 
para um novo endereço, na Rua Joaquim 
Meyer, 882, em Lins de Vasconcellos, 

em 29 de novembro 1947. A nova casa 
foi batizada como “Solar Luiz Felicio 
Torres”. A capela de Sede Sapientiae e 
São Lucas permaneceu no Cosme Ve-
lho e conviveu lado a lado com o novo 
templo em construção por alguns anos, 
até sua demolição para construção do 
prédio pastoral.

As imagens históricas de São Lucas 
e Nossa Senhora da Sabedoria, que se 
encontravam na capela, foram transla-
dadas para o interior do novo templo, 
e São Lucas foi elevado à categoria de 
2º titular do Cosme Velho. Em 2014, 
os médicos da Associação de Médicos 
Católicos da Arquidiocese de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro redescobriram a 
história da antiga imagem guardada na 
Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme 
Velho, e elegeram, o agora santuário, 
como local para celebrar a memória de 
seu excelso padroeiro.

PEDRO PIMENTA DE MELLO SPINETI

Antiga Capela da Casa do Médico, no Cosme Velho

São Lucas, padroeiro 
dos médicos

“São Lucas, cujo nome 
significa ‘portador de luz’, 
educado na literatura e 
na medicina, é o autor 
de um dos evangelhos 
e também dos Atos dos 
Apóstolos, primeiro livro 
sobre a história da Igreja. 
No Evangelho, ele traz 
detalhes da anunciação, 
da visitação e do Natal, 
dando a entender 
que tenha conhecido 
pessoalmente a Virgem 
Maria”

REPRODUÇÃO
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“O termo missão é bem 
amplo. Não se limita em sair 
de uma terra e evangelizar uma 
outra. É bem mais que isso. 
Missão é estar aberto e dispo-
nível a tudo e qualquer desafio 
que venha aparecer no caminho 
do sacerdote diante do seu 
pastoreio”, disse o padre Nilton 
Maria, atualmente exercendo 
o ministério como missioná-
rio da Arquidiocese do Rio na 
diocese-irmã de Primavera do 
Leste-Paranatinga, no Estado 
do Mato Grosso.

Ainda como seminarista, 
nos tempos de estudo no Se-
minário São José, padre Nilton 
Maria já tinha feito missão além 
fronteiras da arquidiocese. No 
final do ano passado, após a 
ordenação sacerdotal, ocorrida 
no dia 7 de dezembro de 2019, 
padre Nilton Maria foi em mis-
são para a região do Xingu, no 
Estado do Pará.

“O período de missão no 
Xingu foi uma espécie de pre-
paração para a atual missão. 
Na companhia de mais oito 
seminaristas, seis da Arquidio-
cese do Rio e dois da Diocese de 
Campos, passamos o tempo do 
Natal e do Ano Novo junto às 
comunidades ribeirinhas”, disse.

Ao chegar no Mato Grosso, 
no dia 27 de fevereiro deste ano, 
um dia após a Quarta-Feira de 
Cinzas, padre Nilton Maria se 
apresentou ao bispo diocesano 
Dom Derek John Christopher 
Byrne, e, inicialmente, perma-
neceu trabalhando na cidade de 
Primavera do Leste até ser de-
signado, no início de setembro, 
para a Chapada dos Guimarães.

“Eu sempre quando vou 
fazer uma missão gosto de es-
tudar um pouco sobre a região. 
Quando o missionário se deixa 
levar pelo impulso da missão, 
isso é, mergulhando de cabe-
ça na proposta, sem inventar 
desculpas e condições, ele se 
adapta rápido a realidade e, 
consequentemente, poderá 
oferecer o seu melhor para 
aquela pequena parcela do 
povo de Deus, que Ele mesmo 
o confiou”, disse.

O Santuário de Sant’Ana do 
Sacramento, onde atualmente 
padre Nilton Maria está resi-
dindo e trabalhando, tem 241 
anos de construção e fica no 
centro da cidade da Chapada 
dos Guimarães. O santuário é 
considerado pelo IPHAN como 
um exemplo raro de igreja bar-
roca no Estado de Mato Grosso. 

O povo de Deus, em qualquer lugar, quer que 
seus pastores sejam santos e próximos dele

Visita a paroquianos na 
zona rural

Santuário de Sant’Ana do Sacramento, no centro da cidade de Chapada dos Guimarães

Administrando a Unção do Enfermos a uma paroquiana internada

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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“O santuário é responsável 
por 44 capelas, das quais nove 
ficam na cidade e 35 na região 
rural. Anexa à matriz, existe 
um museu de arte sacra com 
mais de 200 peças catalogadas, 
datadas do século XVIII ao XX”, 
contou.

Segundo padre Nilton Ma-
ria, a Chapada dos Guimarães, 
por ser uma cidade turística, 
torna se um desafio, assim 
como as paróquias do Rio de 
Janeiro que ficam próximas às 
regiões que recebem turistas, 
de pessoas que estão de pas-
sagem.  

“Nossa missão é o anúncio 
do Evangelho, e isso tem que 
ser feito de acordo com as 
novas diretrizes da ação evan-
gelizadora proposta pela Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e da própria 
diocese, conservando a rica 
cultura local e adaptando-se 
aos novos desafios pastorais 
que não são tão diferentes 
quanto a Arquidiocese do Rio”, 
disse.

Cada região e cada paróquia, 
seja ela do Rio, da Chapada dos 
Guimarães, elas possuem suas 
peculiaridades, destacou padre 
Nilton Maria. 

“Em todos os lugares te-
remos desafios quase que se-
melhantes, pois lidamos com 
pessoas, e elas não são tão 
diferentes, independente do 
lugar. Muda-se a região e os 
costumes, mas as dificuldades 
e as desigualdades sociais me 
parecem ser as mesmas. O 
povo de Deus, em qualquer 
lugar, quer que seus pastores, 
nós os padres, sejam santos 
e próximos deles. E no dizer 

do Servo de Deus padre Júlio 
Maria de Lombaerde, da qual 
sou devoto, ‘o padre deve ser 
visto no altar, no púlpito, no 
confessionário e na cabeceira 
dos doentes’”, disse.

Padre Nilton Maria está 
desempenhando sua missão 
num tempo diferente, cheio de 
limitações por causa da pan-
demia do coronavírus, porém, 
ele destacou que “não adianta 
arrumar desculpas para ficar 
estacionado no comodismo. É o 
tempo da figura do pastor agir, 
trabalhar, motivando e exor-
tando os fiéis para caminhar e 
fortalecer a fé”.

“Na minha visão de sacer-
dote novo, vejo que a missão, 
quando é aceita como um man-
dato de Cristo, se torna um forte 
combustível para a vocação, 
para o exercício do ministério 
sacerdotal”, disse.

MISSÃO: MANDATO DE JESUS
Segundo padre Nilton Ma-

ria, cuja paróquia de origem 
é a Sagrada Família, em Nova 
Holanda, na Maré, a missão tem 
seu fundamento nas palavras 
de Jesus antes de sua ascensão: 
“Ide por todo o mundo, pregai 
o Evangelho a toda criatura” 
(Mc 16,15). 

“Essa frase é um ultimato 
de Jesus a todos aqueles que 
são batizados, para que os que 
não O conhecem, passam a 
conhecê-lo e entre para o seu 
redil. Todas as criaturas têm o 
direito de conhecer aqu’Ele que 
as libertou do pecado e passem 
a louvar a Deus por isso”. 

Ele acrescentou que o sen-
tido da missão é fazer com que 
Jesus seja conhecido. “Para isso, 

é preciso levantar a flâmula da 
missão e partir em marcha, le-
vando dentro de nós a alegria de 
sermos cristãos e a esperança de 
dar o nosso testemunho, fazer 
com que os outros tenham um 
encontro com nosso amado, o 

Senhor Jesus Cristo. 
Ele nos manda em 
missão, porque tem 
sede de almas, quer 
congregar a todos, 
deseja e até ora ao 
Pai para que todos 
nós sejamos um 
n’Ele”. 

Padre Ni l ton 
Maria disse que a 
missão o ajudou a 
discernir melhor a 
sua vocação, e des-
tacou a experiência 
que teve em Xingu, 
onde teve a oportu-
nidade de conhecer 
comunidades fer-
vorosas que mesmo 
tendo a carência de 
padres, mantinham sua con-
fiança em Deus. 

“Não encontramos somente 
famílias católicas e receptivas, 
mas também famílias inteiras 
de evangélicos que nos abriram 
a porta de suas casas para po-
dermos falar do amor de Jesus. 
E como foi bom, pois vimos 
que esses mostravam respeito 
por nós e nos falavam de suas 
dificuldades e anseios. Poder-
mos dizer que tivemos nosso 

momento de ecumenismo prá-
tico”, disse.

“Bendigo a Deus por isso. 
Quando saímos em missão, 
pensamos que nós que levarí-
amos o Cristo, mas acabamos 
notando que Ele já se encontra-
va lá na vida daquelas pessoas, 
que também pelo testemunho 
delas nos edificaram. Deus seja 
louvado”, concluiu.

CARLOS MOIOLI

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Bênção da lavoura de algodão no período das festividade de São Cristóvão, padroeiro paroquial, em Primavera do Leste

Celebração na comunidade rural de João Carro, no dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida 

Visita e bênção na zona rural

Visita a uma paroquiana
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Caros irmãos, na sequência de 
estudos sobre os profetas bíblicos 
encontramos, na edição desta se-
mana, Malaquias. Seu livro encerra 
o rolo dos 12 profetas menores, tanto 
no Cânon judaico quanto no cristão.

A tradição judaica ensina que, 
após a morte de Malaquias, o espírito 
profético cessou em Israel. De Ma-
laquias, cujo significado do nome é 
mensageiro do Senhor, não sabemos 
praticamente nada. Alguns estudio-
sos creem que se trata de um profeta 
surgido depois do exílio. Seu escrito 
data do período compreendido entre 
os anos 515 a 458 a.C., pouco antes da 
reforma realizada pelo governador 
Neemias e pelo sacerdote e escriba 
Esdras. A redação final do livro, po-
rém, só foi realizada na época grega.

De orientação pastoral, o livro 
tem seis seções, estruturadas de 
modo idêntico, feitas em um gênero 
literário similar ao da diatriba, ou 
seja, baseado em diálogos. Desse 
modo, o livro apresenta primeira-
mente o Senhor ou o profeta, to-
mando a palavra e apresentando sua 
tese, que em seguida é contestada 
e rebatida pelo auditório, formado 
por sacerdotes e pelo povo em geral. 
A essas críticas segue-se um breve 
desenvolvimento da tese inicial 
apresentada. 

O livro de Malaquias fala da 
Aliança, da retribuição e da dou-
trina a respeito do Messias. Esses 
temas  serão expostos no livro de 
acordo com a seguinte estrutura: 
na primeira seção (1,2-5), intitulada 
“O amor do Senhor por Israel”, o 
profeta se dirige à comunidade que 
ao voltar do exílio está perdendo a 
fé, pois compara o prometido pelos 
profetas à realidade encontrada. 
A esse sentimento generalizado o 
Senhor responde pelo profeta que 
amou o Seu povo e o escolheu, 
realizando a sua restauração – 
episódio da derrota dos edomitas, 
mediante a invasão dos nabateus. 
Na segunda seção (1,6–2,9), cujo 
nome é “Pecados dos Sacerdotes”, o 

profeta denuncia o falso culto dos 
sacerdotes, que haviam desonrado 
e menosprezado o nome do Senhor, 
violando as leis do culto no tocante 
à pureza das vítimas. Dessa forma, 
a Aliança e o ofício de ensinar a 
Lei são também violados, com o 
consequente extravio do povo. Esse 
oráculo é seguido por outro, com 
um chamado divino à conversão, 
no qualse faz menção a um sacri-
fício puro e universal, que se dará 
entre os pagãos. Esse texto sempre 
foi interpretado como figura da 
Eucaristia! Na terceira seção (2,10-
16), sob o título “Condenação dos 
matrimônios mistos e do divórcio”, 
é  denunciada a união com mulheres 
que não eram do povo, evento que, 
junto com o divórcio, segundo a 
visão da época, era considerado per-
versão do matrimônio e, portanto, 
profanava ainda mais o santuário. 
Na quarta seção (2,17–3,5), chamada 
“O Dia do Senhor”, o povo interroga 
o profeta a respeito da retribuição 
divina,  já que não consegue per-
ceber a justiça de Deus em meio à 
prosperidade dos homens maus. À 
essa objeção, o profeta responde 
que a justiça divina se realizará no 
Dia do Senhor, que virá para julgar 
e purificar primeiramente aos sacer-
dotes e depois a todo o povo. Nesse 
Dia final, o Senhor será precedido 
por um mensageiro, que virá à sua 
frente preparando o caminho, tal 
como era feito com os reis da épo-
ca. Esse oráculo termina com uma 
série de condenações à magia, ao 
adultério, ao perjúrio, aos pecados 
sociais contra a justiça e a todo tipo 
de opressão (Ml 3,5). Na quinta seção 
(3,6-12), “Desprezo dos dízimos do 
Templo”, é denunciada a violação 
da lei e dos dízimos do Templo. 
Recorda-se a ruptura da Aliança 
como causa da miséria e da escassez, 
de modo que somente a obediên-
cia e a conversão poderão garantir 
ao povo a prosperidade. Na sexta 
(3,13-21), “O juízo de Deus”, fala-se 
novamente sobre o tema da retribui-

ção, dando voz aos justos do povo, 
que não conseguem compreender 
o seu escasso triunfo, em meio ao 
aparente progresso material dos 
homens maus. Aqui, novamente se 
afirma que no Dia do Senhor a justi-
ça será realizada. Para Malaquias, a 
justiça divina terá um cumprimento 
escatológico, consideração essa que 
representa um grande passo na 
direção do ensinamento do Novo 
Testamento.

O livro do profeta Malaquias é 
muito usado no N.T. para fazer refe-
rência ao mensageiro, identificado 
na tradição como o profeta Elias (Ml 
3,1.23), mostrando-se assim como a 
eleição divina precede os méritos 
humanos. A aparição de Elias como 
mensageiro misterioso era uma cren-
ça muito arraigada no tempo de Jesus, 
tal como se vê no relato da trans-
figuração (Mt 17,1-13). A partir dela, 
Jesus ensinará que somente n’Ele se 
cumprem as promessas de Malaquias 
e, que, portanto, a missão de preceder 
o Messias, que seria desempenhada 
pelo profeta Elias, foi realizada por 
João Batista. Em João, se unem os dois 
testamentos, uma vez que ele, em sua 
pessoa e missão, personifica o Antigo, 
ao nascer de pais idosos, e anuncia o 
Novo, sendo declarado profeta ainda 
no seio de sua mãe. No Evangelho de 
Mateus, por exemplo, essa tradição 
fica bem evidente, quando Jesus diz a 
respeito de João, que ele é o Elias que 
devia vir (Mt 11,14; 17,10-11). São Lucas 
identifica João como o mensageiro 
que deveria preceder a vinda do Se-
nhor (Lc 7,24-30; Ml 3,1). Em outros 
momentos, a profecia de Malaquias é 
usada para referenciar circunstâncias 
pontuais, tal como o faz São Paulo em 
Rm 9,13 citando “amei a Jacó e odiei a 
Esaú” (Ml 1,2-3). 

Caros irmãos, aproximando-nos 
do fim do Tempo Comum, e prestes 
a começar um novo ciclo da nossa 
vida com Deus no Advento litúrgico 
que virá, renovemos, por meio de 
uma viva participação na Eucaristia, 
a nossa Aliança de amor com o Se-

O mensageiro do Senhor: 
Malaquias, Elias e João Batista

nhor. Ele, em quem se cumprem todas as profecias 
antigas, está sempre nos convidando à conversão e 
esperando de nós uma resposta de fidelidade. Hoje, 
nossa resposta ao Senhor poderá ser como a de João 
Batista, que foi à sua frente, para preparar sua che-
gada em muitos corações, que nunca o conheceram. 
Façamos isso e manteremos sempre 
viva a chama da Aliança do amor de 
Deus em nós.

PADRE IGOR ANTÔNIO CALGARO
VIGÁRIO PAROQUIAL DA PARÓQUIA SANTA 

TERESINHA, EM BOTAFOGO PENSEDIREITO.INFO

O Profeta Malaquias, pintura O Profeta Malaquias, pintura 
de Duccio di Buoninsegna, c. de Duccio di Buoninsegna, c. 
1310-1311 - Museu da Ópera do 1310-1311 - Museu da Ópera do 
Duomo, Catedral de SienaDuomo, Catedral de Siena
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Ricardo de São Vítor e a violenta caridade
 “Tu feriste o meu coração”, 

“Vulnerasti cor meum” é a ver-
são que a Vulgata nos dá do 
início do versículo 9 do livro dos 
Cânticos dos Cânticos 4. Uma 
das passagens mais eloquentes 
sobre o amor humano em que 
um noivo manifesta à sua noiva 
como ele está marcado por seu 
amor. O livro dos Cânticos foi 
base para múltiplos comentá-
rios dos padres da Igreja sobre 
a caridade cristã. Vejamos o que 
nos diz São Gregório Magno: 
“A Sagrada Escritura é uma 
espécie de montanha de onde 
vem o Senhor aos nossos cora-
ções para nos dar inteligência” 
(Comentário ao Cântico dos 
Cânticos I, 5). Ao comentar 
o valor das alegorias nas Es-
crituras, de modo especial a 
alegoria do amor entre o esposo 
e a esposa, Gregório esclarece: 
“A alegoria, com efeito, oferece 
à alma distanciada de Deus 
um impulso que a faz elevar-
-se a Deus”(Comentário... I, 
2). Voltando, pois, ao tema do 
amor e à alegoria que lemos nos 
Cânticos dos Cânticos, gostaria 
de apresentar uma das novas 
interpretações desse livro que 
aparecem na Escolástica nas-
cente do século XII. 

O título do pequeno trata-
do que ora nos ocupamos, Os 
Quatro Graus da Violenta Ca-
ridade, apresenta um oximoro 
que precisa ser brevemente 
explicado, a violenta caridade. 
Não nos diria Paulo que a cari-
dade não é violenta? Por outro 
lado, existe amor que não seja 
arrebatador ou violento? Mas o 
termo violentus em latim pode 
ser tomado em múltiplos sen-
tidos. Esses sentidos admitem 
graus, que vão desde uma mera 
atração física até a caridade 
arrebatadora que provém de 
Deus. E é justamente nesse sen-
tido de violência como arreba-
tamento e sobre os graus desse 
amor que trata o nosso filósofo 
e teólogo Ricardo de São Vítor 
em sua obra latina De Quattuor 
Gradibus Violentae Caritatis.

Ricardo de São Vítor foi prior 
da abadia parisiense que lhe dá 
o sobrenome. Esta abadia foi 
uma das mais importantes ins-
tituições da então florescente 
Ordem dos Cônegos Regulares 
de Santo Agostinho. Formou-
-se aí uma das mais conhecidas 
escolas de teologia e humani-
dades de todo o pensamento 
cristão medieval. Contou com 
mestres como Guilherme de 
Champeaux e Hugo de São Ví-
tor. Ricardo é de origem escoce-

sa, nascido, provavelmente, em 
torno de 1110, vindo a falecer em 
1173. Consi-
derado um 
d o s  m a i s 
inf luentes 
teólogos e 
místicos do 
século XII, 
s o f re u  a s 
influências, 
sobretudo, 
d o  p e n -
s a m e n t o 
d e  S a n t o 
Agostinho 
e de Santo 
Anselmo de 
Cantuária. 
G r a ç a s  à 
teologia de 
A n s e l m o , 
Ricardo le-
vou adiante 
o  p ro j e to 
de fundar a 
teologia na 
especulação 
r a c i o n a l . 
Aplicou este 
princípio de 
modo perfeito a seu mais im-
portante tratado, intitulado 
Sobre a Trindade. 

O ideal da fé que busca 
entender desenvolveu-se na 
investigação das rationes ne-
cessariae, ou seja, das verdades 
de fé, as quais, embora certas 
para o crente, podem e devem 
ser conhecidas por ele por meio 
de todas as potências da alma 
humana, de modo a tornar 
sempre mais perfeito aquele 
que a investiga. Configura-se, 
assim, um novo modo de fazer 
teologia. Por outro lado, a ten-
dência mística do pensamento 
de Ricardo exigiu-lhe um ver-
dadeiro aprofundamento em 
questões relativas à afetividade 
humana. Vemo-lo em Os Qua-
tro Graus da Violenta Caridade 
(ou como aparece na tradução 
que frequentemente seguimos 
aqui: Tratado sobre os Qua-
tro Graus da Consumação da 
Caridade,disponível em http://
www.cristianismo.org.br/rsv-
-consumacao0.htm#sumario) e 
no Tratado dos Doze Patriarcas, 
entre outras. 

De um modo ou de outro, 
o tema do afeto e sua relação 
com o amor está presente em 
todas as obras de Ricardo. A 
obra referencial de Gervais 
Dumeige, “Ricardo de São Ví-
tor e a Ideia Cristã do Amor” 
revela isto neste termo: “Esta 
orientação religiosa explica 
o lugar que o amor ocupa em 

sua obra” (DUMEIGE, 1952, 
p. 156). O estudioso francês 

aponta como uma das razões 
para presença constante desse 
tema na obra de Ricardo, a 
própria fé cristã, que imprimiu 
na cultura ocidental o ideal do 
amor-caridade. O problema 
central de nossa investigação 
reside na definição do conceito 
de afeto e, como consequência, 
a identificação do amor como 
um dos tipos de afeto distinto 
do amor místico unitivo. O 
amor violento é o amor místico 
em seu mais alto grau e, neste 
sentido, estaria além da mera 
afetividade física. A mística 
não exclui a afetividade física, 
ao contrário, supõe-na, ao 
mesmo tempo que a eleva a 
um grau superior, “violento”. 
Ricardo oferece uma descrição 
curta e brilhante dos efeitos 
que o “amor violento” provoca 
na alma, que é o amor místico 
em seus mais altos graus, 
ainda que essa experiência 
seja oposta à do amor carnal, 
ao qual também dedica análise 
detalhada. Dada a vasta gama 
de elementos que constituem 
as teses de Ricardo a respeito 
da relação entre afeto e amor, é 
importante distinguir a origina-
lidade de Ricardo no tratamen-
to do amor afetivo e místico.

A obra Os Quatro Graus da 
Violenta Caridade nada mais 
é do que uma escalada para o 
amor, pois o amor admite graus: 
“Grande é a força do amor, ad-
mirável é a virtude da caridade. 

Nela há muitos graus, e neles há 
uma grande diferença. E quem 

os poderá 
dist inguir 
ou mesmo 
e n u m e rá -
- l o s  d i g -
n a m e n te ? 
Nela estão 
os afetos da 
conv ivên-
cia, da afi-
nidade, da 
consangui-
nidade e da 
fraternidade 
da Huma-
n idade ,  e 
neste mun-
do ainda há 
muitos ou-
tros. Acima 
d e  t o d o s 
estes graus 
d o  a m o r, 
porém, há 
aquele amor 
ardente e 
f e r vo r o s o 
que penetra 
o coração,  

inflama o afeto e transpassa a 
própria alma até a medula, de 
modo que possa verdadeira-
mente dizer: Ferida estou pela 
caridade” (RICARDO DE SÃO 
VÍTOR, Tratado sobre os Qua-
tro Graus..., I).

Vejamos, brevemente, es-
ses quatro graus ascendentes 
do amor: 1º) Trata-se do amor 
que fere, amor cuja violência 
sefundano afeto, na paixão. É 
antes de tudo um amor que dói 
e rasga o mundo. Se este amor 
for iluminado pelo quarto grau, 
no qual consiste propriamente a 
caridade, vive-se gosto ardente 
de Deus; 2º) Neste nível temos 
o amor que vincula, amarra os 
amantes. Este amor vinculativo, 
caso se dirija a Deus, atinge o 
grau da contemplação divina; 
3º) No terceiro grau vivemos 
o amor que liquefaz a alma, 
isto é, o amor que transforma 
a alma, o amante torna-se lân-
guido em Deus: “O amor, deste 
modo, sobe ao terceiro grau de 
violência quando exclui todo 
outro afeto, quando nada ama 
além de que uma só coisa ou por 
causa de uma só coisa. Neste 
terceiro grau da violenta cari-
dade nada pode satisfazer além 
de uma só coisa, assim como 
nada lhe pode causar sabor se-
não por causa de uma só coisa. 
Uma só coisa ama, uma só coisa 
anseia, uma só coisa cobiça. A 
esta anela, nesta suspira, por 
ela se abrasa, nela repousa. Um 

só é aquilo em que se refrigera, 
um só é aquilo em que se sacia. 
Nada lhe é doce, nada lhe é 
saboroso se não for temperado 
por esta única coisa. Qualquer 
coisa que se lhe ofereça além, 
tudo o que lhe ocorrer espon-
taneamente, é imediatamente 
rejeitado, prontamente é con-
culcado tudo o que não concor-
re para o seu afeto, ou que não 
sirva ao seu desejo” (RICARDO 
DE SÃO VÍTOR, Tratado sobre 
os Quatro Graus..., I). 4º) No 
último e quarto grau de amor, o 
amante desfalece em Deus para 
ressuscitar, para viver a caridade 
que promana da Ressurreição. 
Trata-se do amor consumado, 
ou seja, a caridade em sua ple-
nitude. A alma transformada e 
ressuscitada em Cristo vive de 
Deus e, por esse amor que nela 
habita, ela ama o próximo. 

A terminologia mística que 
marca as descrições dos graus 
de amor nesta obra de Ricardo 
não é desconhecida na tradição 
cristã, nem de seus contempo-
râneos. O fato é que nos séculos 
XI e XII, o amor e a amizade 
foram objeto de reflexão cons-
tante de monges, teólogos e 
filósofos. Merecem menção 
especial os monges Jean de 
Fécamp e Elredo de Rievaulx. 
Este lembrado em nosso Ofício 
das Leituras, o qual, na primei-
ra sexta-feira da Quaresma, 
nos propõe uma leitura tirada 
de seu Espelho da Caridade, 
onde fala do amor fraterno: 
“Para encontrar mais perfeito 
e suave repouso nas delícias 
da caridade fraterna, abrace 
também com verdadeiro amor 
os seus inimigos”.  O Espelho 
da Caridade de Elredo é outro 
tratado que prova o interesse 
medieval em aprofundar o sen-
tido cristão do amor, quase todo 
ele, remetendo-se ao Cântico 
dos Cânticos. Elredo, contudo, 
merece um artigo próprio.

Enfim, os quatro graus do 
amor que Ricardo nos apre-
senta pretendem mostrar que 
a alma, quando arrebatada pelo 
amor de Deus, ressuscitada em 
Cristo, vive todos os níveis de 
sua afetividade em íntima rela-
ção com a caridade. E é com um 
pequeno resumo desses quatro 
graus que Ricardo termina 
seu pequeno tratado: “... no 
primeiro grau, alma retorna a 
si; no segundo, é transportada 
[a Deus]; no terceiro, é trans-
figurada, no quarto, a alma 
ressuscita”.

CARLOS FREDERICO CALVET DA SILVEIRA
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No mês de outubro celebramos N. 
Sra. da Conceição Aparecida, Rainha e 
padroeira do Brasil, assim solenemente 
proclamada em 1930. Entretanto, nem 
sempre o dia 12 de outubro foi a data 
fixada para sua festa. Até o início do 
século XX, a pequena imagem achada 
no Rio Paraíba era celebrada em três 
datas: no dia 8 de dezembro, Festa da 
Imaculada Conceição da Santíssima 
Virgem, por ser a imagem uma imagem 
de N. Sra. da Conceição; no fim do 
mês de maio, tradicionalmente mês 
mariano; e no quinto domingo depois 
da páscoa. Em 1916, essas festas foram 
unificadas numa única data, 11 de maio. 
Na década de 40 a festa da agora padro-
eira do país passou a ser celebrada no 
Dia da Independência, 7 de setembro. 
Finalmente, em 1953, a CNBB fixou a 
data de 12 de outubro como a festa de 
N. Sra. Aparecida. 

Porém, ainda que a celebração da 
padroeira do Brasil em outubro seja re-
lativamente recente, o mês de outubro 
sempre foi mês festivo para a Igreja na 
nação brasileira. Isso porque em 19 de 
outubro a Igreja celebra São Pedro de 
Alcântara, que durante mais um século 
foi o padroeiro principal do Brasil.

Juan de Garabito y Vilela de Sana-
bria nasceu em 1499 em Alcântara, na 
Espanha. Nascido em família nobre, 
tudo abandonou para se fazer pobre de 
Cristo, ingressando na ordem francisca-
na aos 16 anos, adotando o nome de Frei 
Pedro de Alcântara. Ordenado sacer-
dote aos 25 anos, partiu para Portugal 
onde trabalhou incansavelmente pela 
reforma das províncias franciscanas na-
quele país, sendo muito apreciado pelo 
rei D. João III, de quem foi conselheiro. 

Já em vida a santidade de São Pedro 
de Alcântara era notória, principalmen-
te por sua intensa vida de penitência e 
oração, tendo escrito uma bela obra, 
o Tratado da oração e da meditação, 
muito apreciado por São Francisco de 
Sales. O mais belo testemunho de sua 
vida nos é dado por outra grande figura 
de santidade, Santa Teresa d’Ávila, de 
quem São Pedro de Alcântara foi diretor 
e confessor. Assim se refere ela ao santo 
franciscano no seu Livro da Vida: 

“E, que bom aquele que Deus nos 
levou agora no bendito Frei Pedro de 
Alcântara! (...) Parece-me que me dis-
se que em 40 anos só tinha dormido 
hora e meia entre noite e dia, e o maior 
trabalho de penitência que teve nos 

princípios foi o de vencer o sono, e para 
isto estava sempre de joelhos ou de pé. 
Só dormia sentado e a cabeça encostada 
a um madeirozito que tinha pregado à 
parede. (...) Comer de três em três dias 
era o mais normal, e perguntou-me 
porque me espantava, pois era muito 
possível a quem se acostumava a isso. 
Um seu companheiro disse-me que lhe 
acontecia estar oito dias sem comer. 
Devia ser estando em oração, porque 
tinha grandes arroubamentos e ímpe-
tos de amor de Deus, de que uma vez 
fui testemunha. (...) Já era muito velho 
quando o vim a conhecer, e tão extrema 
a sua fraqueza que não parecia senão 
feito de raízes de árvores. Com toda 
esta santidade era muito afável, embora 
de poucas palavras, a menos que fosse 
interrogado. Nestas era muito ameno, 
porque tinha um mui lindo entendi-
mento. Assim termino dizendo que foi 
o seu fim como a sua vida: pregando e 
admoestando os seus frades. Quando 
viu que já se acabava disse o Salmo: “La-
etatus sum in hisquaedicta sunt mihi” 
(“Que alegria quando ouvi que me 
disseram”); e, posto de joelhos, morreu. 
Depois tem sido o Senhor servido que 
eu tenha mais ajuda dele que em vida, 
aconselhando-me em muitas coisas. 
Tenho-o visto muitas vezes com gran-
díssima glória. Disse-me, a primeira vez 
em que me apareceu: bem-aventurada 
penitência que tanto prêmio lhe havia 
merecido.” (Santa Teresa, Livro da Vida, 
cap. 27).

São Pedro de Alcântara morreu em 
1562 e foi canonizado em 1669, encon-
trando grande devoção na península 
ibérica, onde nasceu, viveu e morreu. 
Mas afinal, qual sua relação com o 
Brasil?

São Pedro de Alcântara, por sua 
proximidade em vida com a família real 
portuguesa, encontrou nesta também 
grande veneração após a morte ao 
longo dos séculos. Assim, D. João VI 
(1767-1826), mantendo essa devoção, 
batizou seu filho primogênito como 
Pedro de Alcântara, em homenagem ao 
célebre santo. Esse Pedro de Alcântara 
seria ninguém menos que o primeiro 
Imperador do Brasil, D. Pedro I. Este 
deu também o nome do santo ao seu 
herdeiro nascido em 1825, o futuro 
Imperador D. Pedro IIe, em 1826, de 
quando da formalização das relações 
do nascente Império do Brasil com a 
Santa Sé, solicitou que São Pedro de 
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São Pedro de 
Alcântara:

Alcântara fosse proclamado padroeiro da 
jovem nação independente, solicitação 
atendida pelo Papa Leão XII em bula de 31 
de maio de 1826, concedendo que o novo 
padroeiro fosse celebrado “com Ofício e 
Missa sob rito duplo de primeira classe, 
com oitava”, ou seja, com toda a solenida-
de litúrgica segundo as rubricas da época. 

Com a Proclamação da República em 
1889, a associação de São Pedro de Alcân-
tara com o Império e a família imperial fez 
com que aos poucos sua devoção perdesse 
força popular, ganhando grande impulso 
a devoção a N. Sra. Aparecida, já incen-
tivada na época do Império pela princesa 
Isabel, que presenteou a imagem com a 
coroa de ouro com que foi coroada em 
1904 a mando de São Pio X.

Hoje, São Pedro de Alcântara já não é 
mais oficialmente o padroeiro do Brasil. 
De fato, em decreto da Sagrada Congre-
gação dos Ritos de 12 dezembro de 1962, 
sobre o calendário das celebrações pró-
prias do Brasil, lê-se: “A festa de São Pedro 
de Alcântara, Confessor, desde então, em 
todo o Brasil, deve ser celebrada com rito 
de III classe, porque este Santo Confessor 
não é mais o Patrono Principal de todo o 
Brasil”. Porém, alegrando-nos por ter com 
padroeira a excelsa Rainha dos Anjos, Mãe 

de Deus e Nossa, N. Sra. da Conceição 
Aparecida, seria bom nutrirmos ainda 
hoje por São Pedro de Alcântara terna 
devoção, tendo-o como especial protetor 
de nosso país. Na antiga oração a ele diri-
gida como padroeiro do Brasil se rezava: 
“À vossa poderosa proteção foi confiada a 
nossa querida Pátria brasileira com todos 
os seus habitantes. (...) Livrai o Brasil dos 
flagelos da peste, fome e guerra e de todo 
mal. Restituí à Terra de Santa Cruz a união 
da fé e o verdadeiro fervor nas práticas 
da religião.” Que essa ardente súplica 
possa ainda hoje sair de nossos corações 
e se dirigir àquele que por mais de um 
século foi especial intercessor do Brasil 
diante do trono do Altíssimo. E assim, se 
arvorando de ter como embaixadores no 
céu a Virgem Aparecida, Rainha do Céu, 
e o príncipe da penitência São Pedro de 
Alcântara, possa o Brasil, Terra de Santa 
Cruz, resplandecer em fé viva, esperança 
feliz e caridade abundante. Glorioso São 
Pedro de Alcântara, 
rogai por nós!

EDUARDO DOUGLAS 
SANTANA SILVA

SEMINARISTA DA ETAPA 
FORMATIVA DISCIPULADO III - 

3 º ANO DE FILOSOFIA

especial protetor 
do Brasil
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Queridos irmãos e irmãs!

Desejo manifestar a minha 
gratidão a Deus pelo empenho 
com que, em outubro passado, 
foi vivido o Mês Missionário 
Extraordinário em toda a Igreja. 
Estou convencido de que isso 
contribuiu para estimular a 
conversão missionária em mui-
tas comunidades, pela senda 
indicada no tema “Batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo em 
missão no mundo”.

Neste ano, marcado pelas 
tribulações e desafios causados 
pela pandemia da Covid-19, 
este caminho missionário de 
toda a Igreja continua à luz da 
palavra que encontramos na 
narração da vocação do profeta 
Isaías: “Eis-me aqui, envia-me” 
(Is 6, 8). É a resposta, sempre 
nova, à pergunta do Senhor: 
“Quem enviarei?” (Ibid.). Esta 
chamada provém do coração 
de Deus, da sua misericórdia, 
que interpela quer a Igreja, 
quer a Humanidade na crise 
mundial atual. “À semelhança 
dos discípulos do Evangelho, 
fomos surpreendidos por uma 
tempestade inesperada e furi-
bunda. Demo-nos conta de es-
tarmos no mesmo barco, todos 
frágeis e desorientados, mas, 
ao mesmo tempo, importantes 
e necessários: todos chamados 
a remar juntos, todos carecidos 
de mútuo encorajamento. E, 
neste barco, estamos todos. 
Tal como os discípulos que, 
falando a uma só voz, dizem 
angustiados “vamos perecer” 
(cf. Mc 4, 38), assim também nós 
nos apercebemos de que não 
podemos continuar na estrada 
cada qual por conta própria, 
mas só o conseguiremos juntos” 
(Francisco, Meditação na Pra-
ça de São Pedro, 27/3/2020). 
Estamos verdadeiramente as-
sustados, desorientados e te-
merosos. O sofrimento e a 
morte fazem-nos experimentar 
a nossa fragilidade humana, 
mas, ao mesmo tempo, todos 
nos reconhecemos participan-
tes de um forte desejo de vida 
e de libertação do mal. Neste 
contexto, a chamada à missão, 
o convite a sair de si mesmo 
por amor de Deus e do próximo 
aparece como oportunidade de 

partilha, serviço, intercessão. A 
missão que Deus confia a cada 
um faz passar do “eu” medroso 
e fechado ao “eu” resoluto e 
renovado pelo dom de si.

No sacrifício da cruz, no 
qual se realiza a missão de Jesus 
(cf. Jo 19, 28-30), Deus revela que o 
Seu amor é por todos e cada um 
(cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nos-
sa disponibilidade pessoal para 
sermos enviados, porque Ele é 
Amor em perene movimento de 
missão, sempre em saída de Si 
mesmo para dar vida. Por amor 
dos homens, Deus Pai enviou 
o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é 
o Missionário do 
Pai: a sua Pessoa e 
a sua obra são, in-
teiramente, obe-
diência à vontade 
do Pai (cf. Jo 4, 34; 
6, 38; 8, 12-30; Heb 
10, 5-10). Por sua 
vez, Jesus – cruci-
ficado e ressusci-
tado por nós –, no 
seu movimento 
de amor atrai-nos 
com o seu pró-
prio Espírito, que 
anima a Igreja, 
torna-nos discí-
pulos de Cristo 
e envia-nos em 
missão ao mundo 
e às nações.

“A missão, a 
“Igreja em saída”, 
não é um progra-
ma, um intuito 
concretizável por 
um esforço de 
vontade. É Cris-
to que faz sair a 
Igreja de si mes-
ma. Na missão de anunciar o 
Evangelho, moves-te porque 
o Espírito te impele e conduz 
(Francisco, Sem Ele nada pode-
mos fazer, 2019, 16-17). Deus é 
sempre o primeiro a amar-nos 
e, com este amor, vem ao nosso 
encontro e chama-nos. A nossa 
vocação pessoal provém do 
fato de sermos filhos e filhas 
de Deus na Igreja, sua família, 
irmãos e irmãs naquela carida-
de que Jesus nos testemunhou. 
Mas, todos têm uma dignidade 
humana fundada na vocação 
divina a ser filhos de Deus, a 
tornarem-se no Sacramento 

do Batismo e na liberdade da 
fé aquilo que são desde sempre 
no coração de Deus.

Já o fato de ter recebido gra-
tuitamente a vida constitui um 
convite implícito para entrar na 
dinâmica do dom de si mesmo: 
uma semente que, nos batiza-
dos, ganhará forma madura 
como resposta de amor no ma-
trimônio e na virgindade pelo 
Reino de Deus. A vida humana 
nasce do amor de Deus, cresce 
no amor e tende para o amor. 
Ninguém está excluído do amor 
de Deus e, no santo sacrifício de 
seu Filho Jesus na cruz, Deus 

venceu o pecado e a morte (cf. 
Rom 8, 31-39). Para Deus, o mal 
– incluindo o próprio pecado – 
torna-se um desafio para amar, 
e amar cada vez mais (cf. Mt 5, 
38-48; Lc 23, 33-34). Por isso, no 
Mistério Pascal, a misericórdia 
divina cura a ferida primordial 
da Humanidade e derrama-
-se sobre o universo inteiro. A 
Igreja, sacramento universal 
do amor de Deus pelo mundo, 
prolonga na história a missão 
de Jesus e envia-nos por toda a 
parte para que, através do nosso 
testemunho da fé e do anúncio 
do Evangelho, Deus continue a 

manifestar o seu amor e possa 
tocar e transformar corações, 
mentes, corpos, sociedades e 
culturas em todo o tempo e 
lugar.

A missão é resposta, livre e 
consciente, à chamada de Deus. 
Mas esta chamada só a pode-
mos sentir quando vivemos 
numa relação pessoal de amor 
com Jesus vivo na sua Igre-
ja. Perguntemo-nos: estamos 
prontos a acolher a presença do 
Espírito Santo na nossa vida, a 
ouvir a chamada à missão quer 
no caminho do matrimônio, 
quer no da virgindade consa-

grada ou do sacer-
dócio ordenado e, 
em todo o caso, na 
vida comum de 
todos os dias? Es-
tamos dispostos a 
sermos enviados 
para qualquer lu-
gar a fim de teste-
munhar a nossa 
fé em Deus Pai 
misericordioso, 
proclamar o Evan-
gelho da salvação 
de Jesus Cristo, 
partilhar a vida 
divina do Espírito 
Santo edificando 
a Igreja? Como 
Maria, a Mãe de 
Jesus, estamos 
prontos a perma-
necer sem reser-
vas ao serviço da 
vontade de Deus 
(cf. Lc 1, 38)? Esta 
disponibilidade 
interior é muito 
importante para 
se conseguir res-

ponder a Deus: Eis-me aqui, 
Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E 
isto respondido não em abs-
trato, mas no hoje da Igreja e 
da história.

A compreensão daquilo que 
Deus nos está a dizer nestes 
tempos de pandemia torna-
-se um desafio também para a 
missão da Igreja. Desafia-nos a 
doença, a tribulação, o medo, 
o isolamento. Interpela-nos 
a pobreza de quem morre 
sozinho, de quem está aban-
donado a si mesmo, de quem 
perde o emprego e o salário, de 
quem não tem abrigo e comida. 

Obrigados à distância física 
e a permanecer em casa, so-
mos convidados a redescobrir 
que precisamos das relações 
sociais e também da relação 
comunitária com Deus. Longe 
de aumentar a desconfiança e a 
indiferença, esta condição de-
veria tornar-nos mais atentos à 
nossa maneira de nos relacio-
narmos com os outros. E a ora-
ção, na qual Deus toca e move 
o nosso coração, abre-nos às 
carências de amor, dignidade 
e liberdade dos nossos irmãos, 
bem como ao cuidado por toda 
a criação. A impossibilidade 
de nos reunirmos como Igreja 
para celebrar a Eucaristia fez-
-nos partilhar a condição de 
muitas comunidades cristãs 
que não podem celebrar a 
missa todos os domingos. 
Neste contexto é-nos dirigida 
novamente a pergunta de Deus 
– “quem enviarei?” – e aguarda 
de nós uma resposta generosa e 
convicta: “Eis-me aqui, envia-
-me” (Is 6, 8). Deus continua a 
procurar pessoas para enviar 
ao mundo e às nações, a fim de 
testemunhar o seu amor, a sua 
salvação do pecado e da morte, 
a sua libertação do mal (cf. Mt 
9, 35-38; Lc 10, 1-11).

Celebrar o Dia Mundial 
das Missões significa também 
reiterar que a oração, a reflexão 
e a ajuda material das vossas 
ofertas são oportunidades para 
participar ativamente na mis-
são de Jesus na sua Igreja. A 
caridade manifestada nas co-
letas das celebrações litúrgicas 
do terceiro domingo de outubro 
tem por objetivo sustentar o 
trabalho missionário, realiza-
do em meu nome pelas Obras 
Missionárias Pontifícias, que 
acodem às necessidades espiri-
tuais e materiais dos povos e das 
Igrejas de todo o mundo para a 
salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, 
Estrela da Evangelização e Con-
soladora dos Aflitos, discípula 
missionária do seu Filho Jesus, 
continue a amparar-nos e a 
interceder por nós.

Roma, em São João de La-
trão, na Solenidade de Pente-
costes, 31 de maio de 2020.

PAPA FRANCISCO

Mensagem do Papa Francisco para o 
Dia Mundial das Missões de 2020

18 de outubro de 2020

“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
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1 - O que é dízimo?
O dízimo é sinal de gra-

tidão, devolução generosa, 
partilha consciente e contri-
buição responsável.

2 - Em que sentido pode-
mos afirmar que o dízimo é 
sinal de gratidão?

Podemos afirmar que o 
dízimo é sinal de gratidão 
quando fazemos dele uma 
expressão de reconhecimen-
to ao Deus que dá a vida e a 
mantém. O dízimo, quando 
oferecido de coração agrade-
cido, torna-se oração de ação 
de graça.

3 - Em que sentido pode-
mos afirmar que o dízimo é 
devolução?

Podemos afirmar que o 
dízimo é devolução quando 
fazemos dele uma das expres-
sões de nosso louvor ao Deus 
que é, em tudo, bondade e mi-
sericórdia. O dízimo, quando 
oferecido com generosidade, 
torna-se devolução a Deus do 
que a Deus pertence.

4 - Em que sentido pode-
mos afirmar que o dízimo é 
partilha?

Podemos afirmar que o 
dízimo é partilha quando fa-
zemos dele uma expressão de 
nossa comunhão com Deus e 
com a comunidade. O dízimo, 
quando oferecido com consci-
ência, torna-se partilha que 
gera fraternidade.

5 - Em que sentido pode-
mos afirmar que o dízimo é 
contribuição?

Podemos afirmar que o 
dízimo é contribuição quando 
fazemos dele uma expressão 
espontânea e responsável de 
nossa participação na vida 
de uma comunidade de fé. 
O dízimo, quando oferecido 
com fé, torna-se instrumento 
de construção da comunidade 
e, consequentemente, meio 
privilegiado de evangelização.

Dízimo sem fé não é dizi-
mo: é pagamento. E a Igre-
ja não é um supermercado 
de graças onde os cristãos 
negociam com Deus. Deus 
não vende nada: Ele oferece 
tudo gratuitamente. Dízimo 
e fé são inseparáveis. Quem 
“paga” o dízimo age como se 
Deus pudesse ser comprado; 
quem devolve o dízimo ofere-
ce a Deus um pouco do tudo 
que a Deus pertence.

O DÍZIMO E A COMUNIDADE

6 - Deus recebe o dízimo que 
oferecemos a Ele?

Sim. Deus recebe o dízimo 
através da comunidade. Tudo 
pertence a Ele. Ele é o dono; 
nós, os usuários. Ele não precisa 
de nada para Ele, mas precisa 
para a Sua comunidade (Igre-
ja). Todo dízimo oferecido à 
comunidade é dízimo oferecido 
a Deus.

7 - Quando falamos que o 
dízimo é oferecido a Deus por 
meio da comunidade, de que 
comunidade estamos falando?

Quando afirmamos que 
Deus recebe o dízimo através 
da Sua comunidade, estamos 
nos referindo à Igreja e, mais 
especificamente, à comunidade 
paroquial (matriz e capelas) 
e à comunidade diocesana 
(diocese).

8 - Como o dízimo contribui 
para que a diocese cumpra com 
as suas obrigações?

O dízimo, repassado pelas 
paróquias à diocese, permite 
que ela organize e faça acon-
tecer ação pastoral em nível 
diocesano. Da formação dos 
futuros presbíteros, passando 
pela capacitação dos cristãos 
leigos e leigas, até a manuten-
ção dos órgãos burocráticos, o 
dízimo possibilita que a diocese 
evangelize tanto organizando e 
administrando como formando 
e capacitando os cristãos.

9 - Como o dízimo contri-
bui para que a comunidade 
paroquial cumpra com as suas 
obrigações?

O dízimo permite que a co-
munidade paroquial exista, se 
mantenha e cumpra com aquela 
que é a sua tarefa prioritária: a 
evangelização. Sem o dízimo, a 
estrutura que possibilita a ação 
evangelizadora fica comprome-
tida, quando não seriamente 
danificada ou até mesmo im-
possibilitada de alcançar o seu 
objetivo.

10 - Quem é o responsável 
pela comunidade paroquial?

O responsável pela comu-
nidade paroquial é o bispo, que 
delega parte de seu poder (= 
autoridade = serviço) ao pároco. 
Eles – bispos e presbíteros – são 
os responsáveis e não os donos 
da comunidade. O dono é Je-
sus. A comunidade, porém, é 
formada por todos os batizados 

que estão em sua circunscrição 
(territorial ou pessoal). Ou seja, 
todos os membros (= batiza-
dos) de uma comunidade paro-
quial são responsáveis por ela, 
cabendo a cada um as funções 
às quais foi chamado por Deus 
e confirmado pela Igreja.

11 - A sustentação da co-
munidade é, portanto, respon-
sabilidade de todos os seus 
membros?

Sim. Todos os batizados são 
responsáveis pela sustentação 
e manutenção da comunidade 
à qual pertencem. Da Pastoral 
da Acolhida à Pastoral do Dízi-
mo tudo é responsabilidade de 
todos. Cada um deve fazer a sua 
parte de acordo com a vocação 
e os dons que recebeu de Deus. 
Ou seja, cada um deve fazer a 
sua parte sem perder de vista o 
todo, que é responsabilidade de 
toda a comunidade.

12 - A sustentação material 
de uma comunidade é, então, 
responsabilidade de cada um 
dos batizados que a ela per-
tencem?

Sim. Todos são responsáveis 
pela sustentação da comuni-
dade, e não apenas o pároco 
e os vigários paroquiais, ou a 
diretoria, ou ainda o conselho 
de assuntos econômicos. A 
comunidade é uma família, e 
os batizados os membros dessa 
família: por isso todos são res-
ponsáveis por ela, devendo cada 
um contribuir à medida de suas 
possibilidades.

13 - Que gastos tem uma 
comunidade paroquial?

Uma comunidade paroquial 
tem muitos gastos. Lembremos 
de alguns: as tarifas de água, luz 
e telefone; a manutenção da 
casa paroquial, do centro cate-
quético, do salão comunitário, 
da igreja etc. Além dos gastos, 
existem os investimentos com 
pessoas, visando a formação 
e a capacitação das mesmas: 
catequistas, líderes de grupos, 
membros de conselhos, minis-
tros, agentes de pastoral etc. 
Toda comunidade paroquial, 
por menor que seja, deve ter 
receita suficiente para cobrir os 
gastos e fazer os investimentos 
necessários.

14 - De onde a comunidade 
paroquial retira os recursos para 
suprir essas despesas?

É do dízimo e das ofertas 
(feitas durante as missas e 

cultos) que a comunidade pa-
roquial retira os recursos para 
fazer frente às despesas tidas 
como “ordinárias” (= de todos 
os dias). As despesas “extraor-
dinárias” (como, por exemplo, 
uma construção ou a aquisição 
de um veículo) podem ser rea-
lizadas pela junção do dízimo e 
de promoções (sorteios, festas, 
campanhas, coletas especiais). 
De uma ou de outra forma a res-
ponsabilidade pela sustentação 
da comunidade é de todos os 
batizados que a ela pertencem.

15 - O dízimo é, portanto, o 
meio ordinário de sustentação 
de uma comunidade?

Sim. O dízimo deveria su-
prir todos os gastos ordinários 
de uma comunidade. Por isso 
é essencial que a diretoria (ou 
conselho) não trabalhe isolada 
dos outros membros da comu-
nidade, mas esteja sempre em 
sintonia com eles, seja pres-
tando contas, seja levando ao 
conhecimento deles as neces-
sidades que tem a comunidade.

16 - E quando o dízimo não 
é suficiente para sustentar as 
despesas ordinárias da comu-
nidade?

Nesse caso convém fazer a 
seguinte reflexão: toda comuni-
dade, por mais pobre que seja, 
pode se sustentar com dignida-
de. Geralmente não são os re-
cursos que faltam: o que falta é 
a conscientização que leva à ge-
nerosidade. Daí a importância 
de: 1º) uma campanha de escla-
recimento; 2º) uma equipe que 
seja, ao mesmo tempo, criativa 
e competente; 3) um constante 
reavivamento da importância 
e do valor do dízimo e 4º) uma 
prestação de contas que mostre 
como o dízimo está sendo bem 
administrado e é necessário 
para a vida e a sobrevivência da 
comunidade.

17- E as capelas (comunida-
des que dependem da matriz) 
também devem implantar e 
organizar o dízimo?

Sim. Também elas devem 
tirar o seu sustento ordinário 
do dízimo. E por terem menos 
despesas têm a obrigação de 
contribuir com a matriz, de 
quem dependem administrati-
va e religiosamente.

18 - As ofertas são uma com-
plementação do dízimo?

Sim. As ofertas (= coleta 
feita nas missas e cultos) com-

plementam a receita ordinária 
da comunidade. O dízimo é 
compromisso estável; a ofer-
ta é doação espontânea, sem 
compromisso, fruto da gene-
rosidade e da disponibilidade 
econômica momentânea do 
ofertante.

19 - Eu, batizado e, portanto, 
membro de uma comunidade, 
sou responsável pela susten-
tação financeira da minha co-
munidade?

Sim! Você é responsável 
pela sua comunidade, mas não 
só você: todos os batizados o 
são. Se cada um dos membros 
fizer a sua parte, a comunidade 
atingirá aquela que é a sua meta 
prioritária: a evangelização de 
todos.

É fácil “lavar as mãos” ou 
“cruzar os braços” e deixar que 
os outros façam o que compete 
a eles e também o que compete 
a nós. São muitos os cristãos 
acomodados que vivem deita-
dos em “berço esplêndido” ven-
do e, quase sempre, criticando 
o trabalho que os outros reali-
zam. Não se deixe vencer pelo 
egoísmo nem pela preguiça: 
faça a sua parte, participando 
espiritual e financeiramente da 
vida da sua comunidade: ela é a 
sua segunda família.

O DÍZIMO, EXPRESSÃO DO 
AMOR

20 - Podemos afirmar que o 
dízimo é expressão de amor a 
Deus, à Igreja e ao próximo?

Sim! O dízimo é expressão e 
fruto de um coração que ama a 
Deus porque é grato para com 
Ele, que ama a Igreja porque 
reconhece nela o sacramento 
de Cristo, e que ama o próximo 
porque é solidário para com ele. 
Quem não ama não devolve o 
dízimo porque, não amando, 
não vê sentido em sair de si 
mesmo para partilhar. Quem 
ama partilha, e partilha com 
generosidade e alegria.

O amor faz do dízimo uma 
profunda experiência de ação 
de graças. Nós, cristãos, não 
“pagamos” o dízimo porque 
não temos nada para comprar 
de Deus: Ele já nos dá tudo, 
gratuitamente. Mas porque 
amamos queremos partilhar, 
colocando em comum o que, de 
direito, pertence a todos porque 
pertence a Deus.

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES 
FILHO

COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DO DÍZIMO

Dízimo - Expressão de fé e amor
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Irmã Maria Aparecida de São José
O Convento de Santa 

Teresa, no Rio de Janei-
ro, comunicou o faleci-
mento de Idnea Burla 
Alexandre, que ao fazer 
a profissão religiosa na 
Ordem da Bem-Aven-
turada Virgem Maria do 
Monte Carmelo, mais 
conhecida como Carme-
litas Descalças,  adotou 
o nome de irmã Maria 
Aparecida de São José. 

Filha dos imigrantes 
José Burla e Júlia Burla 
Alexandre, nasceu na 

cidade de Campos, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Ao desabrochar em 
seu coração o chamado 
divino, Idnea esteve al-
gum tempo na portaria 
do Carmelo de Jundiaí 
(SP), mas a Providência 
divina a encaminhou 
para o convento das car-
melitas, no Rio. Fez seu 
ingresso no dia 12 de 
janeiro de 1952, recebi-
da pela serva de Deus 
Madre Maria José de 
Jesus, hoje em processo 

de beatificação.
Como consagrada, 

soube tecer com fideli-
dade ao Espírito Santo 
o material de sua santi-
ficação. Alma simples, 
alegre, profundamente 
realista. Sua presença 
nos atos comunitários 
dava o toque de ale-
gria fraterna. Profun-
damente amada por seu 
testemunho serviçal e 
prático, socorria a todos, 
sempre e em todo tem-
po. Recebeu o hábito no 

dia 23 de janeiro de 1953, 
na antiga liturgia, data 
na qual celebrava-se os 
desposórios da Virgem 
Maria e São José. Emi-
tiu a profissão simples 
no dia 2 de fevereiro 
de 1954, e sua profissão 
solene aconteceu no dia 
2 de fevereiro de 1958, 
pelas   mãos da mesma 
Serva de Deus.

Como sinal de pre-
dileção da Virgem Mãe 
em sua vida, recebeu a 
unção dos enfermos no 

primeiro sábado, dedica-
do a Nossa Senhora, dia 3 
de outubro, e no dia 12 de 
outubro, na Solenidade 
de Nossa Senhora Apa-
recida, dia de seu ono-
mástico, partiu para a 
eternidade  para receber 
do esposo divino a coroa 
perene. Contava com 
96 anos de idade e, já 
rompidos todos os véus 
junto de Deus, intercede 
pelo povo de Deus.

DA REDAÇÃO

“Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida - eis o meu pedido!” (Est 7,3)

Argutas análises e 
reflexões sobre a obra e 
a trajetória de São João 
Paulo II integram a nova 
edição revista e atuali-
zada do livro “João Paulo 
II – O Cura da Aldeia Glo-
bal”, publicada pela Editora Ba-
tel, que integra a obra reunida do 
professor Tarcísio Padilha, um 
dos fundadores da Faculdade de 
Filosofia no Brasil e membro da 
Academia Brasileira de Letras.

Padilha foi amigo pessoal 
de São João Paulo II e, durante 
12 anos, representou, junto 
com sua esposa Ruth, a família 
brasileira perante o Vaticano. 
Isso significava viajar por conta 
própria duas a três vezes por 
ano para estar com o Pontífi-
ce, e conversar com ele sobre 

as questões da família 
contemporânea. 

O autor fala sobre 
sua amizade com o 
Papa: “Com João Paulo 
II sinto uma identidade 
muito grande. Não quero 

ser mal entendido ou sugerir 
que havia intimidade entre nós. 
Significa que eu me baseio nos 
pronunciamentos dele, em seus 
livros e também nos contatos 
que tive com ele, a dádiva de 
estar em sua presença. Ele gos-
tava de ouvir, dava liberdade aos 
outros para falar”, disse. 

O livro pode ser adquirido 
com Valéria Martins pelo telefo-
ne: 99804-9184 ou através do e-
-mail valeriaoasys@gmail.com.

DA REDAÇÃO

Livro sobre São 
João Paulo II

Círio na Tijuca homenageia a 
Virgem de Nazaré

O Santuário Basílica de São 
Sebastião, na Tijuca, dirigido 
pelos Frades Menores Capuchi-
nhos, promoveu, no dia 11 de ou-
tubro, mais uma edição do Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré, sem 
procissões e com a participação 
limitada de fiéis nas missas. 

Em consideração aos tem-
pos difíceis por que passa toda 
a Humanidade, por conta da 
pandemia da Covid-19, a progra-
mação foi elaborada com todas 
as recomendações feitas por 
autoridades sanitárias, seguindo 
todos os protocolos, mas “com 
toda devoção e piedade que 
Nossa Senhora merece”, disse 
o reitor e pároco, frei Jorge de 
Oliveira.

Neste ano, para celebrar o Cí-
rio, que teve como tema “Ave Ma-

ria, cheia de graça”, hou-
ve várias missas durante 
o dia. Às 10h, a berlinda 
com a imagem da Rai-
nha da Amazônia saiu 
liderando uma carreata 
pelas ruas do bairro. No 
retorno, o arcebispo do 
Rio de Janeiro, Cardeal 
Orani João Tempesta, 
recebeu a imagem e a 
colocou no altar, dando 
início à missa solene.

Mesmo sem as duas 
procissões – a luminosa, 
no sábado, e a grande 
procissão de domingo 
que tradicionalmente inunda 
de fiéis as ruas da Tijuca – e com 
a restrita participação dos fiéis 
que se inscreveram por aplicativo 
para as sete missas durante o dia, 

a festa foi emocionante. Houve 
transmissão ao vivo pelas redes 
sociais.

TEXTO E FOTO: EMILTON ROCHA / PASCOM
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Promoção:

na Rádio Catedral

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

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

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

Agência 0380
Conta 56478-1

Agência 3370
Conta 13000390-1

Agência 1327
conta 511-3
operação 003

3231-3560

Agência 0814-1
Conta 2106-7

Agência 0087-6
Conta 13953-x
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‘Só Deus 
Basta’

De 1 a 8 de dezembro acontecerá 
o congresso “Só Deus Basta”, que 
abordará a espiritualidade e oração 
nos caminhos dos santos do carmelo.  
O congresso faz parte das celebrações 
do Jubileu de 30 anos de fundação da 
Comunidade Católica Mar a Dentro. 
Para se inscrever, basta clicar no link 
‘congresso.maradentro.com.br1 e 
seguir todas as instruções. O evento é 
totalmente on-line e gratuito.

No dia 18 de outubro, das 15h às 18h, acontecerá o Congresso Arquidioce-
sano das Novas Comunidades, sendo transmitido via Youtube pelo canal da 
Comunidade Maria Serva da Trindade. O evento tem como tema “Amai-vos. 
Nisto reconhecerão que sois meus discípulos” (Jo 13,35), e contará com a 
presença do vigário episcopal para a Vida Consagrada, Dom Roberto Lopes.

Novas Comunidades
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1ª Leitura - Is 45,1.4-6
Salmo - 95

2ª Leitura - 1Ts 1,1-5b
Evangelho - Mt 22,15-21

SEGUNDA-FEIRA 
Dia 19 de outubro
1ª Leitura - Ef 2,1-10
Salmo - 99
Evangelho - Lc 12,13-21

TERÇA-FEIRA 
Dia 20 de outubro
1ª Leitura - Ef 2,12-22
Salmo - 84
Evangelho - Lc 12,35-38

QUARTA-FEIRA 
Dia 21 de outubro
1ª Leitura - Ef 3,2-12
Salmo - Is 12
Evangelho - Lc 12, 39-48

QUINTA-FEIRA 
Dia 22 de outubro 
1ª Leitura - Ef 3,14-21
Salmo - 32
Evangelho - Lc 12,49-53

SEXTA-FEIRA 
Dia 23 de outubro 
1ª Leitura - Ef 4,1-6
Salmo - 23
Evangelho - Lc 12,54-59

SÁBADO 
Dia 24 de outubro 
1ª Leitura - Ef 4,7-16
Salmo - 121
Evangelho - Lc 13,1-9

29º Domingo Do Tempo Comum - LiTurgia Diária - ano a
18 De ouTubro De 2020

O Evangelho de hoje nos coloca 
diante de uma sentença basilar de Jesus: 
“Dai, pois, a César o que é de César, e a 
Deus o que é de Deus” (cf. Mt 22,21). Os 
fariseus desejam armar uma “cilada” 
para Jesus. Mateus utiliza no v. 15 o 
verbo grego “pagideuo”, que aparece 
duas vezes no AT: em 1Sm 28,9, quan-
do a necromante de Endor pergunta 
sobre o porquê de Saul lhe “armar uma 
cilada” fazendo-a invocar o espírito de 
Samuel; e em Ecl 9,12, traduzido algu-
mas vezes como “enredar-se”, aqui com 
o sentido de que os homens, no tempo 
da desgraça, se enredam, caem como 
“pássaros numa armadilha”. Assim os 
fariseus desejam enredar Jesus, fazê-lo 
cair numa cilada. 

A armadilha já está claramente 
manifesta no tipo de embaixada que 
os fariseus enviam a Jesus: alguns dis-
cípulos dos próprios fariseus e alguns 
partidários de Herodes. Como vamos 
ver a seguir, diante da pergunta coloca-
da, qualquer resposta de Jesus suscitaria 
agitação, diante destes dois grupos bem 
distintos: uns nacionalistas e outros 
favoráveis ao poder estrangeiro.

Os interlocutores de Jesus começam 
sua fala com palavras doces. Comentan-
do esse texto, um autor italiano cha-
mado Enzo Bianchi, afirma que a esses 
interlocutores de Jesus bem se aplicam 
as palavras do Sl 55[54],221. O salmista, 

referindo-se aos seus inimigos, afirma: 
“Sua boca é mais lisa que o creme, mas 
no seu coração está a guerra; são suaves 
como óleo suas palavras, porém são 
espadas fora da bainha.”

Depois de algumas palavras doces, 
eles lançam, por fim, a pergunta: “É 
lícito ou não pagar imposto a César?” 
Como dizíamos acima, qualquer res-
posta de Jesus geraria uma situação de 
crise. Se Jesus se manifestasse como 
favorável ao imposto, os fariseus o apre-
sentariam como um inimigo do povo, 
e como um apoiador do dominador 
estrangeiro. Se, por outro lado, Jesus se 
colocasse diametralmente contrário ao 
pagamento do tributo, os herodianos 
o apresentariam como um agitador, 
inimigo do poder constituído, ainda 
que este fosse um poder opressor. A 
questão era muito séria. Prova disso é 
que em Lc 23,2 o Sinédrio acusará Jesus 
de ser um agitador do povo, impedindo 
este mesmo povo de pagar os impostos 
a César. Acusação claramente falsa, 
quando observamos as duas passagens 
em paralelo.

Jesus lhes reconhece a hipocrisia e 
desmonta a armadilha pedindo que lhe 
mostrem a moeda do tributo. E aqui en-
tramos no ponto alto de toda a perícope, 
os vv. 20-21. Ao contemplar a moeda 
do tributo Jesus pergunta: De quem é a 
figura e a inscrição desta moeda? Eles 

responderam: “De César. Jesus então 
lhes disse: Dai, pois, a César o que é de 
César, e a Deus o que é de Deus.”

Enzo Bianchi afirma que, por meio 
dessa resposta “Jesus não dá receitas 
sobre comportamento político, mas o 
transcende: não convida a rebelar-se 
contra os romanos, nem bendiz a estru-
tura existente, como se César fosse um 
ministro de Deus. Não! Afirma simples-
mente que se deve dar a César o que ele 
tem direito de exigir: o imposto. Depois 
Jesus acrescenta, sem que a pergunta 
colocada o exigisse: ‘Dai a Deus o que é 
de Deus!’ Ou seja, acima de César existe 
uma ordem mais elevada, aquela de 
Deus, a quem é necessário dar aquilo o 
que lhe pertence, isto é, tudo, sendo ‘sua 
a terra e tudo o que contém’ (cf. Sl 24,1): 
a Deus é necessário oferecer a própria 
pessoa (cf. Rm 12,1)!”2

Assim, Jesus nos mostra que há 
uma distinção, embora não uma ne-
cessária oposição, entre religião e 
política. O cristão é chamado a viver 
de acordo com as regras da sociedade 
em que se encontra e a obedecer às leis 
que lhe são impostas. Isto é afirmado 
pelo Catecismo da Igreja Católica nos 
nn. 2238-2240. Contudo, o mesmo 
Catecismo, reconhecendo que acima 
da obediência ao Estado está a obe-
diência a Deus, como Jesus preceitua 
no Evangelho, afirma no n. 2242: “O 

Dai a Deus o que é de Deus

REPRODUÇÃO: JW
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Que nossa vida seja uma oferta 
a Deus e aos irmãos, no amor. 
Assim estaremos dando a Deus o 
que é de Deus...

(Mt 22,21)

cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir 
as prescrições das autoridades civis, quando tais 
prescrições forem contrárias às exigências de ordem 
moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos 
ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediên-
cia às autoridades civis, quando as suas exigências 
forem contrárias às da reta consciência, tem a sua 
justificação na distinção entre o serviço de Deus e o 
serviço da comunidade política. ‘Dai a César o que é 
de César, e a Deus o que é de Deus’ (Mt 22, 21). ‘Deve 
obedecer-se antes a Deus que aos homens’ (At 5, 29).”

Israel conheceu na sua história momentos em 
que o poder político lhe era favorável e não lhes 
contrariava a prática da fé. Assim é que vemos, na 
primeira leitura, Ciro, um imperador pagão, ser 
chamado de “ungido”, “mashiah”, donde “Messias”, 
título muito caro ao povo de Israel e, mais tarde, 
empregado para se referir ao salvador que Deus de-
veria enviar para redimir o seu povo. Contudo, em 
outros momentos, Israel experimentou momentos 
de dura opressão e de ataques à sua fé por parte dos 
dominadores estrangeiros. Podemos ver bem claro 
isso nos livros dos Macabeus. Nesses momentos 
Israel não obedecia aos homens contrariando 
a vontade de Deus, mas justamente se rebelava 
contra aqueles que disseminavam a injustiça e lhes 
impediam de viver retamente a sua fé. A mesma 
regra se aplica a nós, cristãos, como vimos acima.

Poderíamos concluir nossa reflexão, aprofun-
dando um pouco o sentido da segunda parte da 
sentença de Jesus: Dai a Deus, o que é de Deus. 
Se a moeda do tributo trazia a imagem de César 
e, por isso, deveria ser dada a César, porque tra-
zendo a sua marca a ele pertencia, nós, por outro 
lado, possuímos uma imagem, uma marca, uma 
inscrição. Fomos feitos à imagem e semelhança 
de Deus (cf. Gn 1,26). Se trazemos em nós a imagem 
d’Ele é porque lhe pertencemos e, como bem di-
zia pouco acima, no texto citado, Enzo Bianchi, 
é necessário dar a Deus a própria pessoa. Nós 
precisamos nos oferecer a Deus, como “sacrifício 
vivo”, este é o nosso culto espiritual (cf. Rm 21,1).

Em cada Eucaristia Cristo se dá a nós. Dele nos 
alimentamos quer na Palavra, que nas espécies 
consagradas. Nós nos nutrimos d’Ele. Ele se dá 
todo inteiro a nós. Nos entreguemos a Ele, para 
que a nossa Comunhão com a sua entrega seja 
real. Que nossa vida seja uma oferta a Deus e aos 
irmãos, no amor. Assim estaremos dando a Deus 
o que é de Deus...

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 BIANCHI, Enzo. Gesú, Dio-com-noi, compimento dele Scritture. 

Milano: San Paolo, 2010, p. 172.
2 BIANCHI, Enzo. Gesú, Dio-com-noi, compimento dele Scritture. 

Milano: San Paolo, 2010, p. 173-174
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Livros do Novo Testamento (33)
Neste artigo encerramos algumas 

observações preliminares ao estudos 
pormenorizados de cada um dos 27 
livros do Cânon do Novo Testamento.

HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DOS LIVROS 
DO NT 

Como dissemos, os apóstolos em 
torno de suas Comunidades (Tradições 
eclesiais) de Jesus resolveram escrever 
a sua Mensagem (Mt 28,16-20). 

Além disso, a primeira geração cristã 
com uma percepção particular de um 
ambiente escatológico, entendeu como 
imediata a ‘Parusia’ de Jesus, glorioso, 
“sobre as nuvens do céu”, conforme a 
profecia de Daniel (Dn 7,13; Mt 26,64; Mc 
14,62; 1 Cor 16,22; 1 Ts 4,17; Ap 22,20). 

Esta visão, no entanto, não impediu 
São Paulo de escrever muitas Cartas 
Apostólicas às Igrejas da Ásia Menor.

Os primeiros escritos do cristianis-
mo sejam Cartas, destinadas a resolver 
problemas concretos de um determina-
do momento histórico das comunidades 
(1 Ts 4,13-18)

A força motriz para a formação 
independente da forma epistolar 
num meio de autocomunicação 
literária da cristandade foi a real 
necessidade da missão para a edi-
ficação e instrução, admoestação 
e trabalho pastoral, defesa contra 
ideias errôneas, e manutenção da 
ordem eclesial. A forma das epís-
tolas mais comuns contidas no NT 
não está diretamente relacionada 
com a epístola helenística ou com 
a epístola judeu-helenística (KUM-
MEL, 1983).

Mas não se pode entender correta-
mente as Cartas sem os Fundamentos 
dos Evangelhos que estariam plena-
mente publicados nos anos sucessivos 
às Cartas Paulinas, entre outras cartas.

A necessidade de escrever a mensa-
gem de Jesus veio do afastamento cada 
vez maior da sua fonte - o próprio Jesus 
de Nazaré (Lc 1,1-4; Jo 20,30-31)? 

Em parte sim, uma tradição ágrafa 
ou oral tem suas fragilidades. Mas esse 
não é o fundamento da escrituração dos 

evangelhos. ‘Dei Verbum 8 (Concílio 
Vaticano II) assim nos ensina sobre este 
argumento:

E assim, a pregação apostólica, 
que se exprime de modo espe-
cial nos livros inspirados, devia 
conservar-se, por uma sucessão 
contínua, até a consumação dos 
tempos. Por isso, os Apóstolos, 
transmitindo o que eles mesmos 
receberam, advertem os fiéis a que 
observem as tradições que tinham 
aprendido, quer por palavras, quer 
por escrito (cfr. 2 Tess. 2,15), e a que 
lutem pela fé recebida de uma vez 
para sempre (cfr. Jud. 3)(4). Ora, o 
que foi transmitido pelos Apósto-
los abrange tudo quanto contribui 
para a vida santa do Povo de Deus e 
para o aumento da sua fé; e assim 
a Igreja, na sua doutrina, vida e 
culto, perpetua e transmite a to-
das as gerações tudo aquilo que 
ela é e tudo quanto acredita. Esta 
tradição apostólica progride na 
Igreja sob a assistência do Espírito 
Santo(5). Com efeito, progride a 
percepção tanto das coisas como 
das palavras transmitidas, quer 
mercê da contemplação e estudo 
dos crentes, que as meditam no 
seu coração (cfr. Lc. 2, 19. 51), quer 
mercê da íntima inteligência que 
experimentam das coisas espi-
rituais, quer mercê da pregação 
daqueles que, com a sucessão do 
episcopado, receberam o carisma 
da verdade. Isto é, a Igreja, no de-
curso dos séculos, tende continua-
mente para a plenitude da verdade 
divina, até que nela se realizem as 
palavras de Deus. Afirmações dos 
santos padres testemunham a pre-
sença vivificadora desta Tradição, 
cujas riquezas entram na prática 
e na vida da Igreja crente e oran-
te. Mediante a mesma Tradição, 
conhece a Igreja o Cânon inteiro 
dos livros sagrados, e a própria 
Sagrada Escritura entende-se nela 
mais profundamente e torna-se 
incessantemente operante; e 
assim, Deus, que outrora falou, 

dialoga sem interrupção com a 
esposa do seu amado Filho; e o 
Espírito Santo - por quem ressoa 
a voz do Evangelho na Igreja e, 
pela Igreja, no mundo - introduz os 
crentes na verdade plena e faz com 
que a palavra de Cristo neles habite 
em toda a sua riqueza (Col. 3,16).

Esse distanciamento cronológico 
entre Jesus e as comunidades só poderia 
ser vencido pela palavra escrita. Diga-
-se, porém, de passagem, que a liturgia 
cristã, desde o início, marca a fixação 
oral e escrita dos evangelhos, então 
chamados ‘Memória dos Apóstolos’1. 
E assim se formaram as duas grandes 
coleções ou «corpus» das Cartas de São 
Paulo e dos evangelhos.

Para a escrita da mensagem de Jesus 
e para a formação destas coleções muito 
contribuiu a autoria dos Apóstolos, so-
bre os quais esses textos foram escritos. 
Aqui se faz-se mister recordar a origem 
apostólica dos textos bíblicos no Novo 
Testamento, como em toda a Bíblia, 
como afirma solenemente a Igreja no 
Concílio Vaticano II, na Constituição 
Dogmática ‘Dei Verbum’ (A Palavra de 
Deus), n. 7:

Deus dispôs amorosamente que 
permanecesse integro e fosse 
transmitido a todas as gerações 
tudo quanto tinha revelado para 
salvação de todos os povos. Por 
isso, Cristo Senhor, em quem toda 
a revelação do Deus altíssimo se 
consuma (2 Cor. 1,20; 3,16-4,6), man-
dou aos Apóstolos que pregassem a 
todos, como fonte de toda a verda-
de salutar e de toda a disciplina de 
costumes, o Evangelho prometido 
antes pelos profetas e por Ele cum-
prido e promulgado pessoalmente, 
comunicando-lhes assim os dons 
divinos. Isto foi realizado com fide-
lidade, tanto pelos Apóstolos que, 
na sua pregação oral, exemplos e 
instituições, transmitiram aquilo 
que tinham recebido dos lábios, 
trato e obras de Cristo, e o que ti-
nham aprendido por inspiração do 
Espírito Santo, como por aqueles 

Apóstolos e varões apostólicos que, 
sob a inspiração do mesmo Espíri-
to Santo, escreveram a mensagem 
da salvação(DV 8).

TRADIÇÃO APOSTÓLICA E O CÂNON DO 
NOVO TESTAMENTO

Porém, para que o Evangelho fosse 
perenemente conservado íntegro e vivo 
na Igreja, os Apóstolos deixaram os bis-
pos como seus sucessores, «entregando 
lhes o seu próprio ofício de magistério». 
(DV 7)

Portanto, a Sagrada Tradição e a 
Sagrada Escritura dos dois Testamentos 
são como um espelho no qual a Igreja 
peregrina na terra contempla a Deus, de 
quem tudo recebe, até ser conduzida a 
vê-lo face a face tal qual Ele é (1 Jo. 3,2).

Não podemos ignorar a relação in-
trínseca entre o Antigo e o Novo Testa-
mento, assim nos ensina a Constituição 
Dogmática do Concílio Vaticano II, ‘Dei 
Verbum’::

Foi por isso que Deus, inspirador 
e autor dos livros dos dois Testa-
mentos, dispôs tão sabiamente as 
coisas, que o Novo Testamento está 
latente no Antigo, e o Antigo está 
patente no Novo (2). Pois, apesar 
de Cristo ter alicerçado à nova 
Aliança no seu sangue (Lc. 22,20; 1 
Cor. 11,25), os livros do Antigo Tes-
tamento, ao serem integralmente 
assumidos na pregação evangé-
lica, adquirem e manifestam a 
sua plena significação no Novo 
Testamento (Mt. 5,17; Lc. 24,27; Rom. 
16, 25-26; 2 Cor. 3, 14.16), que por sua 
vez iluminam e explicam (DV 16).

PADRE PEDRO PAULO A. 
SANTOS

DOUTOR EM TEOLOGIA 
BÍBLICA

pedosantos@gmail.com
1Apologia I, sobre a 

Eucaristia e o Domingo, 
em torno de 150 d.C, 

assim se referia S. 
Justino sobre a leitura publica dos Evangelhos: 

‘Lêem-se as memórias dos apóstolos ou os 
escritos dos profetas, na medida em que o 

tempo permite. Terminada a leitura, aquele 
que preside toma a palavra para aconselhar e 

exortar os presentes à imitação de tão sublimes 
ensinamentos’
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ANIMADOR PAROQUIAL
20/10 - Valdenes Custodio Pereira

AMIGOS

18 DE OUTUBRO
São Lucas
• Adair Barbosa da Silva
• Bernadete Moraes dos Santos
• Carla Gabriele A. Galante Zarro
• Claudia Sousa do Amaral
• Cleonice Adelaide da Silva
• Cremilda Lopes Panza
• Creusa Campos de Souza
• Elcê Ferreira
• Emilson Souza Ramos
• Erneide Maria C. Silva Jerônimo
• Esmeralda Ribeiro de Souza
• Estela Mariza Rosa
• Euclides Amaral
• Fernando Sávio Fonseca de Melo
• Francisco R. Nascimento
• Girlene Maria de Souza Ramos
• Irene dos Santos de Castro
• Isa Marques Pereira
• Jaime Francisco de Souza
• Joana D’Arc de Carvalho Lins
• José Gustavo Feres
• José Luis Magdalena Carneiro
• Josefa Ferreira Alves
• Jussara Pereira Simas
• Laura de Jesus Silva
• Leonardo Vieira de Almeida
• Leticia N. T. Martins da Fonseca
• Ligia Xeixedo de Oliveira
• Lindalva P. Menezes Lemos
• Luana Zini Henriques
• Luci Rosana da Conceição Nunes
• Lucy Santiago de Andrada
• Marcia Vieira de Azevedo
• Maria Claudia Samico Vieira
• Maria da Conceição da Paz
• Maria da Penha Brandi
• Maria de Fatima S. Santos
• Maria de Jesus de Souza Silva
• Maria do S. L. Santos
• Maria Emília Viana de Aquino
• Maria Eunice de Souza
• Maria Margarida S. P. Cabral
• Maria Nazareth Sales Soares
• Maria Salete Silva
• Marines dos Santos Silva
• Mario Henrique de Andrade
• Myriam Brito Correa Nunes
• Regina Célia de Sousa Rosa
• Regina Maria Thome Guimarães
• Renato Lima de Mendonça
• Sandra Maria Couceiro Saverio
• Sonia Regina S. Nascimento
• Telma Seixas Nascimento
• Theresinha da Costa Santos
• Vera Lucia T. R. da Silva
• Verner Mello Dinesen Hansen
• Vicentina M. Santos Simon
• Violeta Batista Belém
• Virlandia Conceição Costa
• Wylma Figueiredo Dantas
• Zuleika de São Justo de Oliveira

19 DE OUTUBRO
 São Paulo da Cruz
• Adelia Andrade da Silva
• Alda Trindade de Paulo Rei
• Aluizio da Silva Gomes
• Américo Alfredo A. Gonçalves
• Ana Lucia de Jesus Silva

• Ana Maria de Araujo Silva
• Andrea M. Araujo Barbosa
• Aparecida de A. Morais Gomes
• Barbara Michelle C. Gonçalves
• Carmelita Basílio da Silva
• Claudia Fortes de Oliveira
• Cristiane Andrade de Brito
• Dalila de Almeida Magalhães
• David Garcia de Sousa
• Edison Dias da Silva
• Edson Jerônimo dos Santos
• Edson Luiz Cunha
• Efraim Dantas Cartonilho
• Eidina Correia Duarte Barreto
• Elzili Lopes de Castro
• Florentina dos Santos
• Gesilda Alves Lopes 
• Helena Liporage Teixeira
• Jandira Giordano Ferraço
• Josefa Soares dos Santos
• Leda Maria V. Assis Silva
• Liceia Rodrigues Ferreira
• Luiz Claudio Giorno Gomes
• Lusia de Queiroz Rebolças
• Marcia Valeria da Silva
• Maria Aparecida Dantas
• Maria Auxiliadora Chagas
• Maria Auxiliadora N. Vieira
• Maria de L. Couto Mendes
• Maria Francisca de Oliveira Silva
• Maria Isabel da Silva
• Maria Lucia Bandeira de Sousa
• Maria Lucia de Oliveira
• Maria Nalva de Lima
• Maria Regina Seixas Ribeiro
• Marieze Gois Teofilo 
• Marly de Andrade Costa
• Nadja do Nascimento Santos
• Nazareth Gomes P. Ventura
• Nice Cleia Barbosa Leão
• Patrícia Ferreira G. Rodrigues
• Pedro Almeida Silva
• Rita de Cassia França de Souza
• Sonia Regina Louzada Ferreira
• Sueli M. Almeida Nascimento
• Sueli Rodrigues de Abreu
• Virginia Rodrigues de Oliveira
• Zelina Belizário  da Silva
• Zuleide Alves de Souza

20 DE OUTUBRO
Santa Maria Bertilla
• Alcione de Souza Sobrinho
• Alires da Silva Goes
• Amara Maria da Silva Costa
• Ana Maria Brito de Almeida
• Arilda Vignoli Marins e Silva
• Artur Alves
• Aurea Marques dos Santos
• Cleia Lopes Soares Fernandes
• Cleoneide Cassemiro Cesar
• Diamantino Rodrigues da Costa
• Edilma Alves da Silva Carvalho
• Edna Cassundé dos Santos
• Eliana Regina da Costa Serra
• Elisa Kmita
• Emilia Lobo Couto Fernandes
• Eni Rodrigues Peixoto
• Ewaldo Luiz Dantas de Andrade
• Flávia Souza Ferreira Rosa
• Francisco Luiz Costa Lima
• Geraldo Viturino Ferreira
• Irene Guedes Pinto
• Iria Luiza Tonon Batista
• Isabel Cristina G. A. Fonseca
• Joanna Fonseca de Abreu Correa
• José Pierre Diniz

• Josimeri F. Oliveira Brant
• Laci José da Silva Mendes
• Luis Antonio Matias da Silva
• Luiz Valdener Ferreira
• Mailde de Albuquerque Silva
• Marcos Antonio Costa Peixoto
• Maria das G. Silva Cardoso
• Maria de Lourdes P. Roberto
• Maria Lucia Maurício Costa
• Maria Regina Santos Costa
• Maria Salete Paula
• Monica de Lima Souza
• Nadyr da Conceição Azevedo
• Nilsa Pinheiro da Silva
• Nilza Rosa de Oliveira Seco
• Norma Suely Braga de Assis
• Olgair Gomes Azevedo
• Ondina Pardal da Silva
• Raquel Rodrigues da Silva
• Regina Alves Pereira
• Regina Maria dos Santos Silva
• Rita Madalena dos Santos Costa
• Rita Valeria de Jesus Vargas
• Sandra de A. Rolon Rodrigues
• Sonia de Souza Santos
• Sonia Regina Fagundes Nunes
• Sylvio Murad C. Santos
• Tania dos Santos Barcelos
• Tereza Machado da Silva
• Tereza Maria Gouvea de Santana
• Vera Lucia Mendes
• Vilma Ferreira
• Waldemar dos Santos Neves

21 DE OUTUBRO
Santo Hilarião
• Adaci Isabel Oliveira dos Santos
• Alone Solutions
• Celia Correia Gomes da Silva
• Celina Alves Farias
• Celina Araujo Cardoso
• Claudia Ferreira Marmelo
• Clemilda Paixão Silva
• Denise Puppin
• Edilce Maria G. Santos
• Edilene Maria M. Correa Maia
• Eliana Martins da Silveira
• Erivaldo da Silva Miranda
• Fabiola da Silva Ventura Ferreira
• Ione Monteiro Lins
• Jailton F. Silva Guimarães
• João Amâncio da Silva
• Jorge Rafael Sperandio Coelho
• José Carlos Dias Barroso
• José Jeronimo Valdevino
• Kátia Regina Bento da Silva
• Lea de Oliveira Dourado Lopes
• Lenyr de Assis Nunes
• Lisandra Dias Mimim Nunes
• Lucia Souza Julião
• Luiz Carlos Moreira Fontaina
• Marcello Vergueiro Pardal
• Marco Antonio da Silva
• Maria Angela da Silva Leal
• Maria da Conceição Ferreira
• Maria de Fátima R. Meneses
• Maria do Socorro Sena
• Maria José Santos
• Maria Marinho da Costa
• Marilda F. Lucas Pinto
• Marluce Aranha Gomes
• Matheus Evangelista
• Nestor Fernando Brum da Silva
• Patrocinia B. Q. M. de Souza
• Rosemary Rodrigues Pereira
• Sandra Maria de Souza Silva
• Selma da Silva Baptista

• Sibilia Ryficki Stevanato
• Teresinha de Andrade Santos
• Vilma Aparecida Candido
• Zuleide Souza da Silva

22 DE OUTUBRO
São Contardo Ferrini
•  Monica Magalhães B. Santos
• Aladia Ribeiro da Conceição
• Alexandre Francisco de Oliveira
• Altamira da Silva Teixeira
• Ana Maria dos Santos Silva
• Ana Rita Benate Souza
• Antonia de S. Nascimento
• Carlos Eduardo Alves de Mello
• Clarice de Souza Ramos
• Clizeide Calegario Torres
• Deise Martins Pereira 
• Denilce Ferreira da Rocha
• Deolinda de Matos e Sousa 
• Dilva Maria de Souza
• Elizabeth Negreiros do Rosário
• Ivanete Maria da Costa
• José dos Santos Pinto
• José Rogerio Justin
• Julio de Oliveira Chaves Neto
• Lea de Souza Fonseca
• Lidiane da Silva Erves
• Lucilia Faria Abreu
• Lucilia Maria de O. Santos
• Marcelo dos Prazeres Silva 
• Maria de F. Santos Lima
• Maria de Fátima M. F. Azevedo
• Maria do C. Santos da Silva
• Maria Elia dos Santos Siqueira
• Maria Ivaneide F. Santos
• Maria Neusa da Silva
• Marlene Rocha de Oliveira
• Marli da Conceição Nahum
• Martha Nazareth Carneiro
• Monica . Moura Narciso
• Neuza Gomes da Silva
• Oswaldo E. Costa Velasco
• Patrícia Silva Dias
• Silvia Maria da Silva
• Sonia Maria Alves
• Tania Mara Silva de Souza
• Tereza Rodrigues da Silva
• Viviane Cristina dos Santos
• Vladimir Valente Ribeiro
• Zenaide Andre Salgado

23 DE OUTUBRO
São João de Capistrano
• Ailva Selma da Silva Lemos
• Alzira de Jesus Vieira
• Ana Claudia Carvalho Ramos
• Ana Maria Soares Correa
• Andre Cunha Pestana
• Arivaldo Valiati da Costa
• Cecília Maria Ribeiro Martins
• Celina Rocha
• Dercionilia Pedrosa G. Silva
• Diva de Oliveira Guimarães
• Edinea Amancio Rosa
• Elaine Lamosa de Carvalho 
• Eliane Santiago Ribeiro
• Elizabete de Oliveira Esteves
• Elizabeth Louriçal de Mesquita
• Elza Barboza Chaves Pinto
• Elza Protazio da Silva
• Geralda Floripes Lopes Barbosa
• Irene de Camargo Penteado
• Isaura Matilde Souto
• Izabel de Araujo
• Jane Tamm Vieira
• João Marçal Trindade Filho

• João Martins
• João Nobrega Filho
• José Carlos da Silva
• José Francisco Bezerra de Souza
• Jovanir Antero Soares
• Luzineide Abreu da Costa
• Marcos Valerio de S. Fortuna 
• Maria Bertina Silva Ribeiro 
• Maria de Fátima Goulart Lomba 
• Maria Heloisa M. Resende
• Maria Izabel Rebello
• Maria Magalhães Viana
• Maria Rodrigues Antunes
• Marilda Guimarães D’Avila
• Miguel Araujo da Silva
• Nair Santos Oliveira
• Norma Accioly de Amorim
• Osvaldo de Castro
• Padre Wagner Toledo Moreira
• Paulo Pereira
• Regina Maria Pinto Ribeiro
• Rubens Ferreira Lichote
• Sonia Lucia Pires Gonçalves
• Teresa Papa Cosenza
• Terezinha da Cunha Coelho
• Terezinha de Fátima dos Santos
• Vilma de Oliveira dos Santos
• Virginia Henrique da Silva
• Yara Penha Ribeiro

24 DE OUTUBRO
Santo Antônio Maria Claret
• Adriana da Silva Honoro
• Adriana Gonçalves de Oliveira
• Ana Maria Arsenio Antunes
• Bruno Gomes de Oliveira
• Claudia de Fátima Alves
• Crispiniano Albino da Silva
• Danielle Paes Ribeiro Dias
• Denise de Araujo Rosa
• Edinea Faria Marinho
• Erlon Pedro Pereira da Silva
• Gracia Maria dos Santos Mello
• Helena Andrade Pereira da Silva
• Honório Cantarim
• Ieda Freire de Aguiar Guimarães
• Iracy Mendes Fernandes
• Ivanize Nogueira do Couto
• Ivonete Ernesto de França
• Jamilton Roberto Duarte Viana
• Janiele Silva Fabrício
• José Arnaldo de Souza
• Juliana C. Batista G. Almeida 
• Lucimeire Barreto Macedo
• Lucy Spinelli Medeiros
• Marcelo Palácio Fontes
• Marcia Valeria D. da Costa
• Marcos Pereira Duarte
• Margarethe Texeira Souza
• Maria A. Neder Araujo Pereira
• Maria das Neves B. Silva
• Maria de Fátima Oliveira Serejo
• Maria de Lourdes R. Ferreira
• Maria Geralda Correia da Silva
• Maria Thereza M. Alves da Silva
• Maria Yolanda Abreu Silveira
• Norma Vergette Correia
• Railda Ferreira dos S. Silva
• Rita de Cassia de Almeida Pinto
• Rivaldo Martins de Oliveira
• Rosa Maria Maia Andrade
• Rosangela Silva
• Selma Silva de Carvalho Pereira
• Solange Alves Porto Santos
• Vera Lucia Vital Nascimento
• Vilma Costa dos Santos



Amigos, precisamos de vocês

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

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

Rede Social: fb.com/catedralfmrj

Você, que é um 
Amigo colaborador 

desta obra de 
evangelização, 

indique um Amigo 
para fazer parte 

desta família. 
Abrace esta ideia e 

ligue: 
(21) 3231-3560

Atualização de Cadastro


