
“Nada de grande se cria de repente” 
 a frase de Epíteto, filósofo grego que viveu antes 
de Cristo (50-115). Ela serve de alerta para os 
que querem queimar etapas, querem ser heróis e 

vencedores antes da hora. E no meio de nós não fal-
tam aqueles que querem ter su-
cesso sem trabalhar. Estudantes 
querem ter diplomas sem estu-
dar, crianças e adolescentes 
querem ter celular, cada vez mais 
inteligente, sem esforço nenhum 
para consegui-lo. Os doentes 
querem ser curados dos seus 
males num piscar de olhos, sem 
tratamento e fisioterapia que, às 
vezes exigem tempo e paciência. 
Os recém-casados querem viver 
eternamente em lua-de-mel, mas 
esquecem que a felicidade na 
vida matrimonial vem através da 
vivência do perdão, da paciência, 
da compreensão, da doação e da 
dor. Os homens sarados e bombados “colecionam” as 
mulheres, mas ignoram que aquele que conheceu 
apenas uma mulher, e a amou, sabe mais de mulhe-
res do que aquele que conheceu mil. Os pseudo-artis-
tas que procuram sucesso na TV, nos palcos e na mí-
dia, antes da hora. Os comerciantes procurando lucro 
fácil e imediato. As crianças e adolescentes que que-
rem ser, logo, grandes jogadores, cantores e campe-
ões antes de trabalhar. Os pais que colocam as suas 
crianças nos palcos e na mídia em busca de sucesso 
antes da hora. 

Na vida de fé, também há pessoas que, querem ser 
vencedores e heróis da noite para o dia. Nas nossas 

comunidades, católicas e evangélicas há irmãos que 
acham que devem negociar com Deus. Fazem pro-
messas e sacrifícios a fim de alcançar fácil e rápido 
certos favores. Há também aqueles que procurando 

uma solução imediata, com 
pouco ou nenhum esforço, 
olham para Deus como um 
quebra-galho, que resolve os 
problemas quando não sabe-
mos mais como agir. Esperam 
de Deus milagres a toda hora. 
E há aqueles que acham que 
Deus é um dono de concessi-
onária, gerente de um banco... 
Como se explica o fato de 
tanta gente estar indo atrás de 
milagres, de curas, aparições, 
seitas...? A lógica de Deus é 
diferente da nossa. Em vez de 
nos dar vida próspera, ele nos 
dá energia, cérebro e capaci-
dade para trabalhar. Em vez 

de nos dar favores, ele nos dá oportunidades. Os he-
róis e vencedores podem ser criados da noite para o 
dia, mas uma pessoa de bem leva uma vida inteira a 
construir-se. Construir algo frágil, descartável e sem 
expressão é muito fácil e rápido, mas os heróis de 
areia não resistem nem ao sopro do vento. Porém, 
construir algo forte, belo, valioso e valoroso, exige 
muito esforço, paciência, tempo e dor. Filósofo Epíteto 
teve então razão ao dizer que “nada de grande se cria 
de repente”. Sucesso antes da hora é enganador e pe-
rigoso. 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac

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

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

01 – José dos Santos Normando 11 – José Evaldo de Mesquita 17 – Odeth Maia  
02 – Daiza dos Santos Pessoa 13 – Marinete Verediano da Silva 18 – Vandete Queirós Soares 
03 – Maria A. dos S. Nascimento 13 – Severina dos S. Bernardino 18 – Paula Jayna Leite dos Santos 
03 – Patricia F. Ribeiro de Melo 14 – Maria Filomena Pereira 20 – Wallace Félix dos Santos 
05 – Diamantina Fernandes Andrade 15 – Izabel Cristina dos Santos 20 – Sonia Maria Almeida Martins 
06 – Jorge Faustino Pereira 14 – Maria Filomena Pereira 22 – Francisco Luis da Silva  
10 – Terezinha Venâncio da Silva 15 – Izabel Cristina dos Santos 25 – Síria Pereira Barbosa 
10 – Maria das N. de L. Martiniano 16 – André Luiz da S. Rodrigues 25 – Jairo Pereira Miranda 
10 – Viviane Ferreira C. da Silva 17 – Nuciclei P. da Silva Mariano 26 – Elisângela Silva Irineu 
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Catequese do Papa Francisco – Creio na Igreja Santa
o “Credo”, depois de professar: “Creio na Igreja 
uma”, acrescentamos o adjetivo “santa”; isto é, 
afirmamos a santidade da Igreja, uma caracte-

rística presente desde o início na consciência dos pri-
meiros cristãos, que se chamavam simplesmente 
“santos”, pois tinham a certeza de que é a obra de 
Deus, o Espírito Santo, que santifica a Igreja.  

Mas em que sentido a Igreja é santa, se vemos que 
a Igreja histórica, no seu caminho ao longo dos sécu-
los, enfrentou tantas dificuldades, problemas, momen-
tos obscuros? Como pode ser santa uma Igreja feita 
de seres humanos, pecadores? Homens pecadores, 
mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religio-
sas pecadoras, Bispos pecadores, Cardeais pecado-
res, Papa pecador? Todos. Como pode ser santa uma 
Igreja assim? 

Para responder a esta 
pergunta, gostaria de me 
deixar guiar por um tre-
cho da Carta de São 
Paulo aos cristãos de 
Éfeso. O Apóstolo, tendo 
como exemplo as rela-
ções familiares, afirma 
que “Cristo amou a Igreja 
e entregou-se por ela, 
para a santificar” (5, 25-
26). Cristo amou a Igreja, 
entregando-se totalmente na cruz. E isto significa que 
a Igreja é santa porque procede de Deus que é santo, 
lhe é fiel e não a abandona ao poder da morte e do 
mal. É santa porque Jesus Cristo, o Santo de Deus, 
se une a ela, é santa porque se deixa guiar pelo Espí-
rito Santo que purifica, transforma e renova. Não é 
santa pelos nossos méritos, mas porque Deus a torna 
santa, é fruto do Espírito Santo e dos seus dons. Não 
somos nós que a santificamos. É Deus, o Espírito 
Santo que, no seu amor, santifica a Igreja. 

Vocês podem dizer-me: mas a Igreja é formada por 
pecadores, como vemos todos os dias. E isto é ver-
dade: somos uma Igreja de pecadores; e nós, peca-
dores, somos chamados a deixar-nos transformar, re-
novar e santificar por Deus. Na história houve a tenta-
ção de alguns que afirmavam: a Igreja é só a Igreja 
dos puros, daqueles que são totalmente coerentes, e 

os outros devem ser afastados. Isto não é verdade. É 
uma heresia! A Igreja, que é santa, não rejeita os 
pecadores; não afasta nenhum de nós; não rejeita, 
porque chama e acolhe todos, está aberta também 
aos distantes, chama todos a deixar-se abraçar 
pela misericórdia, pela ternura e pelo perdão do 
Pai, que oferece a todos a possibilidade de o en-
contrar, de caminhar rumo à santidade. “Mas Pa-
dre, eu sou um pecador, cometi grandes pecados, 
como posso sentir-me parte da Igreja?”. Amado irmão, 
querida irmã, é precisamente isto que o Senhor de-
seja, que você lhe diga: “Senhor, eis-me aqui com os 
meus pecados!”. 

Alguém de vocês está aqui sem os próprios peca-
dos? Ninguém, nenhum de nós. Todos trazemos em 

nós os nossos pecados. 
Mas o Senhor quer ouvir-
nos dizer: “Perdoai-me, 
ajudai-me a caminhar, 
transformai o meu cora-
ção! ». E o Senhor pode 
transformar o coração. 
Na Igreja, o Deus que en-
contramos não é um Juiz 
cruel, mas é como o pai 
da parábola evangélica. 
Você pode ser como o fi-
lho que deixou a casa, 

que tocou o fundo da distância de Deus. Quando você 
tiver a força de dizer: quero voltar para casa, encon-
traras a porta aberta, Deus vem ao teu encontro por-
que te espera sempre; Deus espera-te sempre, Deus 
abraça-te, beija-te e faz festa. Assim é o Senhor, esta 
é a ternura do nosso Pai Celeste. O Senhor quer que 
façamos parte de uma Igreja que sabe abrir os braços 
para abraçar todos, que não é a casa de poucos mas 
de todos, onde todos podem ser renovados, transfor-
mados e santificados pelo seu amor: os mais fortes e 
os mais fracos, os pecadores, os indiferentes, quantos 
se sentem desanimados e perdidos. A Igreja oferece 
a todos a possibilidade de percorrer o caminho da san-
tidade, que é a vereda do cristão: faz-nos encontrar 
Jesus Cristo nos Sacramentos, especialmente na 
Confissão e na Eucaristia; comunica-nos a Palavra de 
Deus, faz-nos viver na caridade, no amor de Deus por 
todos.

Oração a São Miguel Arcanjo 
São Miguel Arcanjo, Príncipe Guardião e Guerreiro, defendei-me com vossa espada e protegei-me 
com vosso escudo. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, 

acidentes e contra quaisquer atos de violência.  
Livrai-me de pessoas más e invejosas. Levante o vosso escudo de proteção sobre minha família, 

parentes e amigos. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.  
São Miguel Arcanjo trazei-me a paz, a libertação e defendei-me neste combate.  

 Amém! 
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Santo do Mês - Santa da Medalha Milagrosa 
Santa Catarina Labouré – 27 de novembro 

atarina Labouré nasceu de uma família nume-
rosa em 02 de maio de 1806, na França, que na 
época era perturbada pelas guerras napoleôni-

cas e agitada pelo liberalismo anticlerical. Pala morte 
prematura da mãe, Catarina teve que se responsabili-
zar pela educação dos irmãos menores numa pobre 
casa de camponeses. Uma vez cumprindo esta tarefa, 
Catarina entrou na Congregação das Filhas da Cari-
dade, fundada por São Vicente de Paulo, para a as-
sistência dos pobres, doentes, velhos e 
crianças. Noviça ainda, na noite do dia 
27 de novembro de 1830 recebeu a 
aparição de Maria Santíssima que ela 
própria descreve com estas palavras: 

“A Santíssima Virgem apareceu ao 
lado do altar, de pé, sobre um globo 
com o semblante de uma senhora de 
beleza indizível; de veste branca, 
manto azul, com as mãos elevadas até 
à cintura, sustentava um globo figu-
rando o mundo encimado por uma cru-
zinha. A Senhora era toda rodeada de 
tal esplendor que era impossível fixá-la. 
(...). Formou-se em torno da Virgem um 
quadro oval onde, em letras de ouro, se 
liam estas palavras: ‘Ó Maria concebida 
sem pecado, rogai por nós que recorre-
mos a vós’. Ouvi então uma voz que me 
dizia: “Manda cunhar uma medalha por 
este modelo; as pessoas que a trouxerem com fé e 
devoção receberão grandes graças’. O outro lado da 
medalha trazia a letra M encimada por uma cruz, em-
baixo, os corações de Jesus e Maria; o primeiro cer-
cado duma coroa de espinhos e o segundo transpas-
sado por uma espada”. 

Não foi fácil conseguir a licença dos superiores 
para cunhar a medalha. Pois a revelação foi recebida 
inicialmente com ceticismo e desconfiança. Dois anos 
depois, após severo inquérito canônico dos fatos, o ar-
cebispo de Paris autorizou a fabricação das medalhas. 
Esta devoção mariana que afirmava a verdade da 

Imaculada Conceição de Maria, difundiu-se com sur-
preendente rapidez, acompanhada por prodígios e 
conversões. Graças a esta difusão prodigiosa, foi-se 
radicando mais e melhor no povo cristão, a crença na 
Imaculada Conceição de Maria que, preparou a su-
blime apoteose da definição dogmática que se deu em 
1854. A Irmã Catarina Labouré, após o noviciado, foi 
enviada a um asilo da Paris a fim de prestar serviços 
a velhos e doentes. Aí desempenhou os serviços mais 

humildes e desprezíveis. Por 45 anos 
ocupou-se da cozinha, da lavandaria, 
da limpeza dos doentes e velhos, sem-
pre fiel, sempre sorridente e atenciosa. 
Cultivou alto grau de união com Deus 
pela oração e ao mesmo tempo, filial de-
voção a Nossa Senhora. Ninguém ficou 
sabendo, no asilo, que tinha sido privile-
giada pela visão e revelação de Nossa 
Senhora. Ela observou sempre o mais 
absoluto silêncio, revelando só ao con-
fessor que confirmou os fatos no pro-
cesso canônico perante as autoridades 
religiosas. Somente na morte Catarina 
foi reconhecida como a vidente das re-
velações da Medalha Milagrosa. Sua 
morte se deu no dia 31 de dezembro de 
1876 completando setenta anos de 
idade. 

Seu corpo foi exumado em 1933, 
sendo encontrado incorrupto, e hoje é exposto à ve-
neração na capela de sua Ordem, a mesma onde 
aconteceram as visões, na Rue du Bac, 140 em Paris. 
Foi beatificada, em 1933 pelo Papa Pio XI e canoni-
zada em 27 de julho de 1947 pelo papa Pio XII. Na 
ocasião Pio XII disse que esta prodigiosa medalha 
“desde o primeiro momento, foi instrumento de tão nu-
merosos favores, tanto espirituais como temporais, de 
tantas curas, proteções e sobretudo conversões, que 
a voz unânime do povo a chamou desde logo medalha 
milagrosa. Na nossa Matriz, um dos vitrais da Capela 
do Sagrado de Jesus, representa a Santa Catarina La-
bouré. 
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Novena de Natal 2020 
Já chegou o livrinho da Novena em preparação para o Natal 2020. Procure o seu li-

vrinho na Secretaria Paroquial ou na Sacristia.  O valor do livrinho é de R$ 2,50. O 

livrinho da Novena este ano, tem atividades para as crianças. Cada encontro traz um 

desenho bíblico para ser colorido pelas crianças. As crianças participam da oração 

inicial, depois vão para a atividade de pintura e retornam no momento da dinâmica, 

que será conduzida por elas, e então permanecem até o final do encontro. 



 

Terço das crianças no Dia das Missões – 18/10/2020 

 

Adoração ao Santíssimo Sacramento feita pelas crianças em preparação para a Primeira Comunhão 

 


