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

NATALÍCIO

DIA 10
• Pe. Douglas Lyra da Silva
• Pe. Marcos André N. Silva

DIA 11
• Pe. Julio Cesar da Silva Santos

DIA 12
• Pe. Lincoln de A. Gonçalves
• Diác. João Pedro Itama Filho

DIA 13
• Mons. Luiz A. Pereira Lopes
• Pe. Anbu P. Bakianathan, SVD
• Pe. Antônio Cipriano, SDB
• Pe. Fábio Apolinario Escobar
• Pe. Geraldo José Natalino

DIA 15
• Pe. José G. Souza, CSSR

ORDENAÇÃO

DIA 10
• Pe. Anderson Batista Monteiro
• Pe. Fabio Santos de Mello
• Pe. João D. Furtado Câmara
• Pe. Márcio Luiz da Costa

• Pe. Roberto Gomes Pereira
• Pe. Rodrigo Vieira da Silva

DIA 11
• Pe. Eduardo R. Santos, CM

DIA 12
• Pe. Gilvan Régio D. Melo Nunes

DIA 13
• Dom Paulo C. Dias do Nasci-

mento (ordenação presbitetal)

DIA 14
• Dom Zdzislaw Stanislaw 

Blaszczyk
• Côn. Robert Józef Chrzaszcz

O novo coronavírus nos 
colocou em situação de isola-
mento social, alterando nossa 
rotina e privando-nos de muitas 
realidades fundamentais que 
conferem sentido à vida, como 
é o caso, de modo muito par-
ticular, das práticas religiosas, 
reconhecidas, recentemente, 
pelo Governo Federal como 
serviço essencial, conforme De-
creto nº 10.329, de 28 de abril 
deste ano 2020. Mas, a despeito 
desta classificação por parte do 
Governo Federal, nós, no Rio, 
continuamos com as portas dos 
nossos templos fechadas. Pois, 
aqui há um decreto do Governo 
Estadual, do dia 13/03/2020, 
que proíbe aglomerações. A 
isto se soma a recomendação 
feita pelo Ministério Público 
Estadual à Arquidiocese do 
Rio no dia 20/03/2020 para o 
imediato fechamento de suas 
igrejas e imediata suspensão 
das atividades presenciais para 
os fiéis, enquanto durar o es-
tado de emergência na Saúde 
Pública do Rio de Janeiro. De 
modo que, diante do conflito 
entre as resoluções do Governo 
Federal e governos estaduais, 
decidiu o STF que resoluções 
pertinentes à abertura ou fe-
chamento de estabelecimentos 
que por sua natureza causem 
aglomerações, são de compe-
tência dos governos estaduais. 
Sendo assim, aqui continuamos 
com as nossas igrejas fechadas, 
como ocorre em vários outros 
países que mais sofrem com 
a pandemia da Covid-19. Até 
mesmo porque é ensinamento 
bíblico que “cada um se subme-
ta às autoridades constituídas, 

pois não existe autoridade que 
não venha de Deus, e as autori-
dades que existem foram esta-
belecidas por Deus” (Rm, 13,1). 
E isto o próprio Senhor nos 
aponta no Evangelho quando 
responde a Pilatos: “Não terias 
poder algum sobre Mim, se do 
alto não te fosse dado” (Jo 19,11). 

Porém, há alguns que não 
compreendem a gravidade do 
momento. Tenho visto certo 
movimento de iniciativa laical 
dirigido ao episcopado e intitu-
lado “Devolvam-nos a Missa”. É 
evidente que ficar impedido de 
ir à igreja, de receber os sacra-
mentos e ver nossos templos 
fechados nos causa uma dor 
dilacerante e quase insuportável. 
Mas, é preciso ser minimamen-
te razoável. Vivemos uma das 
mais graves crises, senão a mais 
grave, dos últimos cem anos. 
Já está mais do que esclarecido 
que a suspensão das atividades 
presenciais em nossas igrejas, e 
não somente em nossas igrejas, 
não se trata de decisão arbitrária 
dos bispos diocesanos, mas sim 
de um imperativo, inclusive por 
parte das autoridades civis, dada 
a gravidade do momento. O ra-
ciocínio é fácil: nossas atividades 
paroquiais, principalmente as 
missas, mas também reuniões, 
encontros de catequese etc, são 
atividades de aglomeração; o co-
ronavírus, causador da Covid-19, 
é facilmente transmitido por 
contato com pessoas e super-
fícies contaminadas; boa parte 
das pessoas acometidas pela 
doença precisa de internação 
hospitalar, também em boa par-
te com o uso de respiradores por 
pelo menos 15 dias; não haverá 

leitos para todos, se multidões 
precisarem de internação; logo, 
com o colapso dos sistemas de 
Saúde Pública e privado, muitas 
pessoas morrerão, como já está 
acontecendo. Por mais cuida-
dos que se tome para evitar o 
contágio, reunir pessoas em 
um mesmo ambiente é sempre 
muito arriscado. Pois, ainda 
não se sabe tudo a respeito dos 
meios de transmissão, e a cada 
semana surgem novidades sobre 
o assunto. Na última semana, 
por exemplo, foi noticiado que 
o vírus tem sido encontrado 
suspenso no ar, de modo que 
a contaminação pode se dar 
mesmo sem o contato direto 
com pessoas e superfícies con-
taminadas. 

Ora, que a Eucaristia tem fei-
to muita falta ao povo de Deus, 
isto é uma verdade demasiada-
mente lamentável, inegável e 
insuperável. Mas, há um antigo 
provérbio português que diz: 

“Não há um mal que não traga 
um bem”. Sendo assim, por que 
não lançar um olhar espiritual 
para esta provação que todos 
nós estamos vivendo? Será que 
a pandemia que priva o povo de 
Deus da Sagrada Eucaristia não 
é uma ocasião privilegiada para 
valorizarmos a Palavra de Deus 
que está tão facilmente ao nosso 
alcance, talvez até escondida 
ou esquecida numa gaveta 
ou prateleira em casa? Somos 
sim um povo demasiadamente 
eucarístico. E isso é maravilhoso! 
Mas, talvez tenhamos deixado 
de lado a Palavra, que é Jesus, 
onde o Senhor também está 
presente, para nos atermos ape-
nas na forma da presença real 
do Senhor na eucaristia. É claro 
que há uma diferença substan-
cial da forma como o Senhor se 
faz presente na Eucaristia para 
as outras formas. Na Eucaristia 
está o Senhor presente de forma 
real, substancial, eminente e 
permanente em corpo, alma e 
divindade. Mas, a Palavra tam-
bém é de suma importância. 
Pois, antes mesmo que o Senhor 
Se fizesse homem e, depois, Se 
fizesse pão, Ele no “princípio era 
a Palavra” (Jo 1,1). 

Pensemos nas comunidades 
que durante tanto tempo, às 
vezes décadas e até séculos, 
ficaram privadas da Eucaristia, 
por perseguição, falta de sacer-
dotes e tantos outros motivos. 
Como eles desenvolveram uma 
admirável intimidade com a 
Palavra, que para nós chega a 
ser desconcertante! Olhemos 
para as comunidades orientais 
e ortodoxas que tanto valorizam 
a Palavra na liturgia dando aí 

ao evangeliário a mesma digni-
dade das espécies eucarísticas. 
Será que não é da vontade do 
Senhor que aproveitemos este 
momento de crise para crescer 
na intimidade com a sua Pala-
vra, desenvolvendo nós tam-
bém verdadeiro amor e devoção 
às Sagradas Escrituras? De nada 
nos adianta dedicarmos um 
mês do ano (setembro) para 
formação bíblica, procissão da 
Bíblia, feira bíblica, altarzinho 
para a Bíblia etc., e tanto aí 
falar de animação bíblica das 
pastorais, se a Palavra de Deus 
não é a alma da nossa fé, espiri-
tualidade e práticas devocionais 
e caritativas. Este é o momento 
privilegiado para a animação 
– no sentido mesmo de anima 
(‘alma’) da palavra – da nossa 
igreja doméstica. Reunir a fa-
mília para ler de forma orante 
a Palavra de Deus, ou fazê-lo 
mesmo sozinho na intimidade 
e no silêncio do quarto. 

Da mesma forma que os 
acometidos pela Covid-19, no 
seu mais grave sintoma, sentem 
falta daquilo que sempre esteve 
tão perto e abundante, ou seja, 
o ar, que esta pandemia tam-
bém nos ajude a dar mais valor 
àquilo que está mais próximo de 
nós, isto é, a Palavra. Pois, “essa 
Palavra está perto de ti, na tua 
boca e no teu coração: e tu a po-
des cumprir”(Dt 30,14). Ao sair 
desta situação de pandemia, 
voltemos às nossas celebrações 
presenciais para vivê-las em 
toda a sua realidade, vivaci-
dade e completude: Palavra e 
Eucaristia.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.

Na pandemia, lancemo-nos à Palavra

“Ao sair desta 
situação de 
pandemia, 
voltemos às 
nossas celebrações 
presenciais para 
vivê-las em toda 
a sua realidade, 
vivacidade e 
completude: 
Palavra e 
Eucaristia”
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Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Neste dia 10, segundo domingo de 
maio, celebramos o Dia das Mães. Será 
um Dia das Mães bem diferente que, 
por causa do coronavírus, estaremos 
privados de abraçar as nossas mães vi-
vas. Deveremos nos contentar em sentir 
a sua presença e proximidade física, 
e cuidar para não transmitir para elas 
esse vírus invisível, em relação ao qual 
pedimos a Mãe Maria Santíssima que 
ilumine os cientistas na cura do mesmo.

 É claro que o Dia das Mães não deve 
ser somente neste dia, mas em todos os 
dias do ano. Esta data é uma tradição 
nossa muito ligada ao comércio, porém 
a Mãe Igreja propõe a reflexão dos fiéis 
à grandeza e à dignidade do dom e da 
graça da maternidade. 

No Dia das Mães, elevemos a Deus a 
nossa prece de ação de graças pela mãe 
que Deus nos concedeu, e agradeçamos 
pela transmissão do dom da vida que 
vem de Deus e pelo cuidado da nossa 
educação, da nossa evangelização, dan-
do-nos o tesouro da fé católica, por nos 
ter ensinado tantas coisas, sobretudo 
como enfrentar as dificuldades do dia a 
dia e passar a vida fazendo o bem, como 
ensinou o Redentor da Humanidade. 

Agradecidos, lembremos que as 
nossas mães foram as nossas primeiras 
catequistas, ensinando-nos a rezar, nos 
dando colo, ensinando-nos a caminhar, 
ajudando a fazer a lição da escola, acor-
dando em meio a madrugada quando 
temos um pesadelo ou ficamos doentes. 

Enfim, a mãe é aquela que sempre 
esteve junto conosco desde a concep-
ção, e nos carregou nove meses no 
ventre e nos acompanhou em diversos 
momentos da vida. Por isso, nada mais 
justo que dediquemos esse dia a ela, 
agradecendo o muito que ela fez por 
nós e, por muitas vezes, o pouco que 
acabamos retribuindo. 

A mãe é aquela que sempre está 
pronta para acolher; se o filho não deu 
certo no casamento, volta para a casa 
da mãe; se o filho resolveu ir embora 
de casa para viver sua vida, mas depois 
não deu certo e se arrepende, volta para 

a casa da mãe. Se o filho foi preso por 
algum motivo, a única visita que terá, 
via de regra, é a da mãe, e quando sai 
vai para a casa da mãe. A mãe sempre dá 
um teto, um carinho para o filho, nunca 
se nega. Aconteça o que acontecer, a 
mãe sempre vai defender e proteger o 
seu filho. 

Este ano, o Dia das Mães será um 
pouco diferente. Não poderemos estar 
juntos reunidos em família, por conta 
do coronavírus. Por isso, não podere-
mos sair juntos para jantar em algum 
restaurante ou nos reunir para fazer 
uma refeição em casa. Mas estamos na 
‘onda’ das lives virtuais, então, quem 
sabe fazer uma live com a nossa mãe 
para lhe desejar parabéns neste dia 
ou agradecê-la pelo dom da vida, ou 
mesmo uma ligação como forma de 
lembrança e agradecimento. O que vale 
mesmo neste dia é a oração que fazemos 
e a recordação da importância da família 
dentro da qual vemos a importância de 
nossa mãe para nós. É claro que deve-
mos ligar todos os dias e agradecê-la 
todos os dias por estar conosco, mas é 
claro que o faremos ainda mais neste 
dia especial. O melhor e mais precioso 
presente para as nossas mães é a oração.

Podemos comparar a figura da mãe 
com Maria, cujo mês estamos comemo-
rando, até porque o Dia das Mães está 
situado no Mês Mariano e, neste ano, 
alguns dias antes de comemorarmos 
Nossa Senhora de Fátima. Pois assim 
como Nossa Senhora, a nossa Mãe nos 
deu a vida, nos gerou nove meses em seu 
ventre, nos educou, catequizou, se ale-
grou e, muitas vezes, chorou a nossa dor 
junto conosco, assim como fez Maria. 

Muitas mães sofrem dores terríveis 
ao verem seus filhos serem mortos, seja 
no mundo do crime, para as drogas ou 
bebidas, ou de morte natural. É claro 
que o natural da vida é os filhos enter-
rarem seus pais, mas muitas vezes é ao 
contrário que acontece: a Mãe acaba 
enterrando os seus filhos. 

Muitas mães não terão motivo para 
comemorar este Dia das Mães. Mas, 

nesse momento, cabe a lembrança e, 
assim, como Nossa Senhora que sofria 
em  silêncio, neste momento de dor o 
que nos cabe fazer é rezar e lembrar 
por aquele filho que foi gerado e, agora, 
independentemente do que ele tenha 
feito, está junto de Deus. 

Alguns já não têm mais suas mães 
aqui na Terra, pois elas já morreram e 
estão juntas de Deus, na comunhão dos 
santos. Este dia não será  de tristeza, 
mas sim um dia de agradecimento e 
lembrança da figura materna que tive-
ram aqui na Terra. Vamos poder ter o 
momento de todos nos reencontrarmos 
na vida eterna. 

Cabe a nós que estamos aqui e te-
mos as nossas mães por perto pôr em 
pratica o quarto mandamento da lei 
de Deus que é honrar pai e mãe. Estar 
com eles até na velhice, cuidar deles em 
todos os momentos, até na hora de suas 
mortes. Por isso, aproveitemos todos os 
momentos enquanto eles estão aqui, 
ligando, estando junto, dando atenção. 
Aproveitar todas as datas comemorati-
vas para estar junto com elas. 

Lembremos de uma advertência do 
Papa Francisco de que as nossas mães 
nos ensinam a “dividir”: “As mães são o 
antídoto mais forte para a propagação 
do individualismo egoísta. ‘Indivíduo’ 
quer dizer ‘que não se pode dividir’. As 
mães, em vez disso, se ‘dividem’ a partir 
de quando hospedam um filho para 
dá-lo ao mundo e fazê-lo crescer”. (cf. 
https://www.acidigital.com/noticias/
papa-francisco-destaca-a-importancia-
-das-maes-para-a-sociedade-e-para-a-
-igreja-68588, último acesso em 5 de 
maio de 2020).

Colocarei na missa que irei presidir 
no dia 10 de maio, às 11h, na Capela 
do Palácio São Joaquim, a intenção de 
todas as mães, particularmente as que 
passam por diversos sofrimentos em 
tempos de pandemias. Também apli-
carei a missa em sufrágio das almas de 
todas as mães que já se encontram na 
glória de Deus. Rezar pelos fiéis defun-
tos é uma obra de misericórdia. Rezar 

pelo eterno descanso de nossas mães e 
avós é uma obrigação e uma gratidão, 
por nos ter legado a fé católica. Deus 
abençoe a todas as mães porque elas nos 
ensinaram a rezar e a dividir as dores e 
as angústias, as alegrias e as esperanças. 
A noite desse domingo rezarei o terço 
com cinco mães de sacerdotes através do 
nosso sistema de comunicação.

Este ano, de modo um pouco dife-
rente, celebremos o Dia das Mães “junto 
delas”, seja por meio de um telefonema, 
uma live, troca de mensagens, seja de 
qual maneira for, mas estejamos “pre-
sentes”, não somente dando presentes, 
mas estejamos de fato presencialmente 
de alguma maneira. Uma sugestão que 
fazemos é que coloquemos nas portas 
de nossas casas uma flor simbolizando 
a ternura desse dia. 

Ao comemorar o Dia das Mães va-
lorize a sua família, pois cada um deve 
ter vivência familiar, de modo especial, 
neste tempo de afastamento social. 
Esteja junto com ela. Faça com que esta 
data para ela seja alegre e feliz, e que ela 
se orgulhe de ter você como filho, e você 
tenha orgulho de tê-la como mãe. 

Peçamos que Nossa Senhora do Ro-
sário de Fátima, cuja festividade iremos 
celebrar no próximo dia 13, abençoe, 
ilumine e guarde todas as mães. Que 
Deus abençoe todas as mães e famílias 
do Brasil inteiro, para que sempre pos-
sam estar unidas pelo amor, se amando 
e se respeitando a cada dia.

Dia das Mães
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Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2020

Caríssimos profissionais da área de saúde
e todos os que servem nos hospitais e clínicas
nestes tempos da pandemia

“... Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: “Que todos sejam 
um só” (Jo 17, 21)”. Papa Francisco

 Paz!

Iniciamos o mês de maio com o Dia do Trabalhador e vivenciando com Maria a presença da Mãe que vela junto ao filho em todos os momentos. 
Ao assomar cada manhã às janelas, vejo as mudanças de nossa sociedade ao redor de nossas casas: poucas pessoas passam, em geral com máscaras, para ir aos seus 

serviços essenciais. Diante de ruas e praças vazias vejo como mudou o nosso tempo.
Porém, vejo que nos hospitais e clínicas o ritmo é diferente. Aí se luta pela vida correndo contra o tempo. A dedicação de todos os que trabalham e arriscam suas 

vidas para salvar a vida das pessoas nos faz pensar sobre os valores de nossa sociedade. Tudo nos faz refletir sobre os valores que realmente importam, e nesse sentido, sobre 
a importância da vida. Nessa área estão vocês que lutam por ela diante de um feroz inimigo invisível. Estamos diante de um momento muito difícil para a humanidade e 
ainda procurando compreender a situação em que nos encontramos. 

Constantemente, em minhas orações e celebrações da Santa Missa, venho pedindo a Deus pela vida, a saúde, o exercício da profissão e a família de cada um. São 
muitas intenções a cada dia, mas a intenção de vocês está sempre presente.

Assim sendo, encontro nesta mensagem a oportunidade de expressar o sentimento que permeia o meu coração e que poderia traduzir com uma única palavra: gra-
tidão. Louvo a Deus pela profissão e dedicação de cada um. Ao ver imagens da alegria quando um doente curado sai do hospital, compreendo a grande razão de toda essa 
missão: a vida de cada pessoa. É muito importante para nós ver esse compromisso com a vida de todos vocês. Que aprendamos a valorizar a vida desde a concepção até a 
morte natural, ainda mais vendo a fragilidade da vida humana que quebra a ideia de onipotência do ser humano.

Se me perguntassem com qual personagem bíblico poderia fazer a leitura da abnegada, e muitas vezes, extenuante entrega dos senhores, responderia, seguramente, 
com a pessoa do Cirineu. Não temos muitas notícias sobre ele, mas somente que ajudou Cristo a levar Sua Cruz ao longo da via dolorosa. Seguramente, aquele gesto valeu 
um “renascimento” à vida daquele homem, pois conquistou um sentido pleno ao doar-se sem reserva.

Entre os inúmeros desafios ocasionados por esta pandemia, seja a luta pela vida dos enfermos, a reafirmação da dignidade de cada ser humano e até mesmo o amor pela 
profissão independente dos meios oferecidos, percebo como estão ofertando a vida - a exemplo do Cirineu - pelo bem de muitas pessoas necessitadas, sem colocarem condi-
ções prévias. Saibam que estão ensinando a sociedade brasileira que a verdadeira liberdade consiste em poder escolher um bem maior em prol de outros. Muito agradecido!

Sei que nem todos professam a mesma fé, mas tenham certeza de que, para nós cristãos, seus gestos traduzem o amor de Cristo para as pessoas junto às quais estão 
exercendo a missão.

Nestes tempos de isolamento, sei que para a maioria dos enfermos são vocês os únicos que se aproximam deles levando, além da capacidade profissional, também o 
calor humano, que tem como consequência mais desgastes diante de cada quadro de dor com que vocês se deparam a cada instante.

Cristo os acompanha nesta Paixão que todos vivenciamos com as nossas perguntas, lágrimas e incertezas. Permitam-me dizer que Jesus é o ‘Cirineu’ do cansaço, das 
inquietações e, algumas vezes, frustrações que assolam o coração dos senhores quando se encontram vencidos pela nossa vulnerável condição diante de um micro-organismo.

Sei que muitos se despedem agradecidos quando retornam curados para suas casas. Mas, existem muitos que não retornam. Sei das lutas e incertezas de cada um. 
Expresso a minha sincera gratidão pela confiança que vocês transmitem aos enfermos e familiares, por decidirem que conjugar o verbo amar é cuidar até o fim; proteger com 
esperança e responsabilidade; valorizar o dom recebido por Deus e não desistir de encontrar uma solução através de pesquisas científicas.

Sei que muitas vezes as situações são precárias e as dificuldades no campo da saúde não ajudam a dar toda a assistência para a qual foram capacitados. Sei que isso 
também causa frustrações. Mas sei também que nunca abandonam aquele que passa pela dor e sofrimento, e fazem de tudo para procurar encontrar caminhos de solução 
para cada um.

Caros amigos, profissionais da saúde, a vida de todos os senhores tem sido um convite para refletirmos que, apesar de qualquer insuficiência social ou econômica, o 
ser humano é capaz de reinventar-se a serviço do próximo através da solidariedade, criatividade e capacidade de sacrifício. Peço a Deus que os recompense, enviando graças 
abundantes à família de cada um, como santuário de encontro amoroso, consolação e paz.

Continuamos unidos aos que trabalham incansavelmente em busca do bem comum contra esta pandemia. Com esperança, aguardamos o amanhecer do dia em que 
a nossa vida, tal como o Cristo Ressuscitado, sairá vitoriosa desta calamidade sanitária e, assim, poderemos desfrutar da normalidade na vivência entre irmãos, amigos e 
vizinhos.

Recebam, caros irmãos e irmãs, a minha afetuosa e comovida homenagem em forma de oração, com as palavras do Santo Padre Francisco dirigidas a Virgem Maria: “... 
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras 
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde”.

Embora distante fisicamente, tenham certeza de que estamos próximos pela oração e unidade. Deus abençoe a cada um, suas famílias e a todos de quem vocês se 
aproximam para cuidar da vida. O Senhor seja a paz para cada um.

Com a minha bênção e apreço,

CARDEAL ORANI JOÃO TEMPESTA, O.CIST. 
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro
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“Nesse momento de pandemia, sabemos que o medo existe, mas 
não é paralisante, conscientes do risco ao qual nós profissionais 
de Saúde  estamos expostos diariamente. Toda nossa rotina foi 
alterada para atendimento à população com suspeita da Covid-19. 
Aí que aproveito como enfermeiro e cristão para cuidar não só das 
pessoas infectadas, mas também de sua fé, fazendo com que não se 
desesperem, tenham forças para lutar contra esta peste e se sintam 
acolhidas. Tenho a esperança do fim da  pandemia para continuar a 
desempenhar o nosso trabalho de promoção,  prevenção e cuidados 
à saúde da população.”

Severino Luiz
Enfermeiro da Equipe Saúde da Família, na Maré 

‘Continuamos unidos aos que trabalham 
incansavelmente em busca do bem comum’

Os profissionais e agentes de 
saúde estão dando o máximo 
de si para ajudar pacientes 
com coronavírus. Em toda a 
parte, merecidamente, eles são 
homenageados. A Igreja os tem 
como ‘cirineus’ que ajudam a 
carregar a cruz do Cristo doente. 
“Eles estão trabalhando no limite 

de suas forças; eles estão dando 
suas próprias vidas para ajudar 
os doentes, para salvar a vida 
dos outros. São colunas que nos 
ajudam a seguir em frente e nos 
defendem nesta crise. Rezemos 
por eles”, disse o Papa Francisco 
em uma das missas na Casa Santa 
Marta, no dia 20 março de 2020.

No dia 3 de maio, o arcebispo do 
Rio, Cardeal Orani João Tempesta, 
publicou uma carta para todos 
os profissionais da área de 
saúde e os que servem nos 
hospitais e clínicas, manifestando 
sua gratidão, proximidade e 
orações (Veja carta na página 4). 
“Continuamos unidos aos que 

trabalham incansavelmente em 
busca do bem comum contra esta 
pandemia”, escreveu o arcebispo.
Veja abaixo os testemunhos 
de alguns profissionais de 
várias áreas que estão atuando 
nestes tempos de pandemia em 
instituições de saúde do Rio de 
Janeiro:  

CARLOS MOIOLI

“ S o u 
m é d i c o 
sanitarista 
há 33 anos, 
e sempre que enfrentamos uma nova epidemia, lembro 
das palavras do Dr. Cássio de Rezende quando em 
1909, ao analisar a epidemia de varíola ocorrida no 
ano anterior no Rio de Janeiro, referiu ter se tratado da 
epidemia ‘mais intensa e extensa’ que já se teve notícia. 
Certamente, intensa na dor e extensa na quantidade, 
exatamente como agora.  Não nos enganemos irmãos: 

epidemias vêm e vão na História da Humanidade, e sempre são vencidas com solida-
riedade e amor, mesmo antes da ciência, exatamente como agora.

Das mais diversas formas, pelas mais diferentes pessoas, temos que tentar enxergar 
no outro, a cada um de nós, com nossos medos e erros, sem esmorecer na esperança e 
compaixão. Exatamente como agora. A doença não é o centro, a vida sim. E essa vem de 
Deus. É Sua maior dádiva. Por isso sabemos, ou ao menos procuramos saber, que nossa 
força é maior, mesmo nas mais duras adversidades, em qualquer tempo, em qualquer 
epidemia, em qualquer humanidade. Exatamente como agora. E sempre. Graças a Deus!”

Carlos Arany
Médico sanitarista no Hospital Geral de Bonsucesso  e na Secretaria 

Municipal de Saúde, em Silva Jardim

“Nesse momento ímpar da História da Humanidade, 
quando o conhecimento técnico é escasso, vimos que 
nós médicos temos que aprender muito com O médico 
dos médicos. Nós não estamos preparados para perder 
pacientes, ainda mais utilizando de todo o conhecimento 
disponível e terapêuticas existentes.

Outro dia, me deparei com uma situação de colega 
médica, que passando por uma situação de grave doença 
de um ente querido, me confidenciou que não lembrava 
a última vez que tinha rezado, que não lembrava como se 
rezava.  Falei pra ela que Deus ouve todas as nossas súplicas. 
Que era só falar com suas palavras e buscar Deus, que Ele é 
pai. Um pai bondoso que nos ouve.

Falei que Deus conhece cada célula do nosso corpo, 
que nada desconhece e que pode nos dar a cura de corpo 
e, principalmente, de alma! Ela me escutou e rezou! Nesse 
período de pandemia, onde muitos estão exercendo as 
virtudes cristãs (fé, esperança e caridade), nós médicos 
temos que aprender mais com O médico dos médicos!”

Bruno Alencar
Radiologista

“Como militar, profissional da saúde e cristã, estou 
para servir e proteger, acolher e cuidar, e, sobretudo, amar 
o próximo. Em tempos de pandemia, minha missão como 
profissional se evidencia, mas em todo e qualquer tempo 

sou cristã. Estamos vivendo tempos difíceis, e pra cada 
pessoa que adoece há uma equipe de profissionais exaustos, 

mas ‘indesistíveis’ no servir.”
Maria da Glória dos Santos Oliveira

Técnica de laboratório do Hospital da Polícia Militar 
de Niterói, paroquiana da Paróquia Santa Bárbara e 

Santa Cecília, em Vigário Geral.

“Mesmo com todos os peri-
gos da pandemia, a motivação 
de trabalhar é de poder ajudar 
a salvar uma vida, algo que 
é tão  precioso aos olhos  de 
Deus, pois foi Ele que nos  
concedeu o dom da vida! Uma 
outra motivação  é  o amor 
que  nos impulsiona a acolher 
e a servir o próximo.  Em cada 
paciente devemos enxergar  o 
próprio  Cristo! Sinto medo? 
Sim, sinto, não  posso negar, 
mas também sinto  dentro do 
meu coração  fé  e  esperança,  
que me enchem de coragem  
para eu continuar  a minha 
missão  como médica!”

Taiz  Mara  Correa  Santos
Médica e paroquiana da 

Paróquia São Sebastião e 
Santa Cecília, em Bangu
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Diversos sacerdotes, semi-
naristas, religiosas e lideranças 
pastorais participaram, no dia 
28 de abril, de capacitação em 
desinfecção para prevenção e 
controle do novo coronavírus, 
causador da doença Covid-19. 
Realizada no Centro de Ins-
trução Almirante Sylvio de Ca-
margo, na Ilha do Governador, a 
capacitação foi ministrada pelo 
Comando Conjunto Leste, por 
intermédio de militares da Ma-
rinha. Também participaram 
agentes da Prefeitura de Duque 
de Caxias (RJ).

“A participação da Igreja 
na união de esforços que a so-
ciedade precisa empenhar no 
combate à pandemia, na defesa 
do direito à vida, na promoção 
integral do ser humano, na pre-
servação da criação, são gestos 
concretos de cidadania e atitu-
de missionária em que se vive de 
forma autêntica aquilo que deve 
ser o papel da Igreja presente no 
mundo”, disse o reitor do Semi-
nário Arquidiocesano de São 
José, cônego Leandro Câmara.

Militares da Marinha do 
Brasil, especializados em defesa 
química, biológica, radiológica 
e nuclear (QBRN), ministraram 
palestra sobre o propósito e o 
processo da desinfecção. Em 
seguida, realizaram uma de-
monstração dos equipamentos 
utilizados e suas respectivas 
funções, como também do 
procedimento de aplicação de 
produtos. Além desta capaci-
tação, já houve desinfecção em 
locais de grande circulação, 

como as estações de ônibus, 
trens, metrô, barcas, aeropor-
tos, rodoviárias e presídios.

O reitor do Santuário Cristo 
Redentor, no Corcovado, padre 
Omar Raposo, parabenizou a 
iniciativa do Comando Conjun-
to Leste, enfatizando a impor-
tância da ação. 

“Estamos motivados para 
dar capilaridade em nossas pa-
róquias, a fim de melhor identi-
ficar possíveis vulnerabilidades. 
O importante é que a nossa 
população possa encontrar uma 
melhor disposição por meio da 
educação e de boas práticas 
para minimizar os riscos que 
acabam dando margem para 
entrada e ampliação da pan-
demia. Com essa capacitação, 
nos tornamos multiplicadores”, 
disse padre Omar.

Segundo o porta-voz do Co-
mando Conjunto Leste, coronel 
Rego Barros, a “capacitação foi 
realizada por militares da Ma-
rinha especializados em defesa 
nucelar, biológica, química e 
radiológica”. Já o capitão de 
fragata Wagner Grund Mari-
nho enfatizou que “as técnicas 
podem ser utilizadas nos lares 
porque muitas delas se baseiam 
na limpeza de superfície e 
higienização, e são utilizados 
produtos comuns, como o ál-
cool 70, cloreto de sódio e o 
próprio sabão”.

Para o padre Fábio Apoli-
nário Escobar, a capacitação 
foi importante porque tornou 
possível conhecer a realidade e 
se instruir de modo correto para 

Arquidiocese do Rio participa de capacitação em 
desinfecção para prevenção e controle da Covid-19

enfrentar a pandemia por meio 
de iniciativas simples e a utili-
zação de produtos de limpeza 
usados no cotidiano.

“Num tempo de más notí-
cias, de tanta coisa negativa dis-
seminada, a capacitação vinda 
de uma fonte oficial nos mostra 
que é possível vencer o desafio, 
proteger nossas casas do Co-
vid-19. Essa ação é maravilhosa 
e fortalece a nossa fé a nos 
unirmos, cada vez mais, como 
Igreja para buscar o melhor para 
nossos filhos espirituais”, disse. 

Para o padre Jorge Luiz, pá-
roco da Paróquia Nossa Senhora 
da Esperança, em Botafogo, a 

capacitação foi importante para 
aprender a lidar com técnicas 
que são eficazes para impedir 
a proliferação do vírus nos 
ambientes.

“A iniciativa foi interessante, 
e é importante a parte teórica e 
a aplicação da parte prática de 
todo o processo de desinfecção. 
Os militares procuraram nos 
ajudar a encontrar o modo de 
realizar a desinfecção em nossas 
paróquias, utilizando aquilo 
que temos em mãos”, disse. 

O reitor do Seminário Mis-
sionário Arquidiocesano Re-
demptoris Mater, padre Marcos 
André N. Silva, enfatizou que 
foram repassadas noções de 
profilaxia de higiene pessoal 
e desinfecção de materiais, 
visando à redução do risco de 

contaminação, que os fiéis 
podem adotar ao voltar para 
suas casas. “Este conhecimento 
diz respeito também aos nos-
sos fiéis, após retornarem da 
participação nos sacramentos, 
na liturgia da Palavra e outras 
atividades relacionadas com a 
prática da fé”, disse. 

Padre Marcos André des-
tacou que a sua experiência 
foi positiva, “por apresentar 
métodos fáceis e já adotados 
no seu cotidiano” e, ainda, 
por “conscientizar sobre o real 
risco do vírus em questão que, 
embora haja um alto índice de 
contaminação rápida, pode ser 
reduzido com a ajuda da socie-
dade civil como um todo”.

CARLOS MOIOLI

SD NOBREGA/COMANDO MILITAR DO LESTE
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Neste mês de maio, a Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro 
está pedindo a intercessão 
da Virgem Maria pelo fim da 
pandemia. Na programação 
arquidiocesana, o arcebispo 
do Rio, Cardeal Orani João 
Tempesta, conduz, a cada dia, a 
recitação do terço, envolvendo 
as comunidades paroquiais que 
são dedicadas a Nossa Senhora. 
O arcebispo também conduz a 
Oração do Ângelus, a cada sá-
bado, às 12h, com a participação 
especial de um representante 
de santuários marianos no 
Brasil e no mundo. No dia 9 de 
maio, o Ângelus foi feito com o 
frei Bruno Varriano, custódio 
da Basílica da Anunciação, em 
Nazaré, na Terra Santa.

PEREGRINAÇÃO
No dia 2 de maio, das 7h às 

12h, o pároco da Catedral de 
São Sebastião, cônego Cláudio 
dos Santos, que também é 

coordenador arquidiocesano 
de pastoral, percorreu toda 
a Arquidiocese do Rio com a 
imagem peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida. 

“A imagem passou nos qua-
tro cantos da arquidiocese para 
que os fiéis pudessem sentir a 
presença, o consolo e a inter-
cessão de Maria, para que as 
bênçãos de Deus sejam derra-
madas em nossa cidade”, disse 
Dom Orani.

A imagem da padroeira do 
Brasil é a mesma que esteve pre-
sente em peregrinações nas co-
munidades da arquidiocese em 
preparação à Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), realizada 
no Rio de Janeiro, em 2013. 

“Assim, como na JMJ, a pe-
regrinação com a imagem da 
padroeira renova entre nós a 
presença de Maria, o abraço 
da Mãe, que traz consigo o seu 
Filho. Por meio de uma imagem 
física, o povo de Deus sente que 

não está sozinho. Como em 
Caná, Maria também diz a Jesus 
para olhar pelas necessidades 
e sofrimentos do povo que se 
arrasta com a tempestade da 
pandemia. O Senhor Jesus que 
traz o vinho novo, a certeza que 
possamos caminhar, apesar das 
dificuldades desse nosso tem-
po”, acrescentou Dom Orani.

A imagem em peregrina-
ção contou com uma pequena 
equipe de apoio, sem o acom-
panhamento de outros carros, 
para evitar aglomeração, em 
atendimento às determinações 
das autoridades municipais. 

Às 12h, a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida chegou aos 
estúdios da Rádio Catedral, e 
esteve presente no Ângelus, 
presidido pelo Cardeal Orani 
João Tempesta, que concluiu 
o momento de oração com a 
bênção às famílias.

“Percorremos todos os 
vicariatos para que a Mãe, 

‘Os fiéis sentiram a presença, o‘Os fiéis sentiram a presença, o  
consolo e a intercessão de Maria’consolo e a intercessão de Maria’

10/5 - Domingo, às 20h - Dia das 
Mães. Oração do Terço Mariano 
com as mães de cinco padres da 
nossa arquidiocese.
16/5 - Sábado, às 12h - Oração 
do Ângelus com Dom Orani e o 
Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima, em Fátima, Portugal.
23/5 - Sábado, às 12h - Oração 
do Ângelus com Dom Orani e o 
padre Tiago Sardinha, reitor da 
Basílica de Nossa Senhora da 
Penha, na Penha.

28/5 - Quinta-feira, às 20h - Ter-
ço com Dom Orani, cônego Cláu-
dio dos Santos e representantes 
de movimentos de espiritualida-
de mariana.
30/5 - Sábado, às 12h - Oração do 
Ângelus com Dom Orani e o padre 
Eduardo Catalfo, reitor da Basílica 
de Nossa Senhora Aparecida, em 
Aparecida (SP).
31/5 - Domingo - Encerramento do 
Mês Mariano na Basílica de Nossa 
Senhora da Penha, na Penha.

PROGRAMAÇÃO
TODOS OS MOMENTOS DE ORAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO ABAIXO 
SERÃO TRANSMITIDOS PELA RÁDIO CATEDRAL E WEBTV REDENTOR.

intercedendo junto ao seu 
Filho Jesus, pudesse derramar 
todas as graças do céu para as 
famílias. Sentimos a presença 
e o amor de Deus no coração 
das pessoas. Foi bonito ver as 
pessoas durante a passagem 

da imagem se ajoelharem, 
fazerem o sinal da cruz e com 
as mãos postas em oração”, 
contou o cônego Cláudio dos 
Santos.

CARLOS MOIOLI

FOTOS: CARLOS MOIOLI

Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida pela arquidiocese

Oração do Ângelus nos estúdios da Rádio Catedral

Cônego Cláudio: “A Mãe, intercedendo junto ao seu filho Jesus, derramou graças do céu para as famílias”
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Em busca da plenitude, segundo os desígnios 
de Deus, a mãe cristã e a freira seguem a trilha 
comum da vocação religiosa.

Ambas se cobrem com um véu, ambas entram 
solenemente no templo, ambas consagram seus 
corpos: uma para gerar filhos para Deus, outra 
para se entregar a todos os filhos de Deus.

A mãe cristã, a mãe que se cobriu com o véu: 
seu trabalho será velado, quando os demais 
trabalhos aparecem.

O trabalho da mãe é oculto. Quando o dia 
acaba, muitas se perguntarão: o que fiz eu? E 
não encontrará uma resposta concreta, palpável, 
numérica, bem definida.

Não importa, mãe cristã, você está plasmando 
os filhos de Deus.

Não queira aparecer, fuja das estatísticas, 
abandone os números.

O trabalho de uma mãe não é para aparecer.
Quando seu filho crescer, você subsistirá 

veladamente. Tudo será trabalho dele e não seu, 
mas a estrutura desse homem foi você que a 
modelou.

Não queira disputar com profissionais que 
valem uma quantia mensal.

Seu trabalho não tem preço, só Deus sabe o 
que custa, e isso basta.

O seu filho não dará valor! Que importa?
Deixe que ele se realize, que ele suba como 

um desses balõezinhos de São João.
Mas acenda o balão com o fogo do seu amor. 

Abane o balão com a força da sua constância, 

segure o balão enquanto ele não pode subir por 
si; ampare o balão até que ele vá tomando força 
e por si só parta para uma jornada luminosa pelo 
espaço afora.

Quando vemos o balãozinho, não nos 
lembramos de quem o confeccionou, de quem o 
acendeu, de quem o abanou. Que importa?

A luz do balão é alegre, ilumina, tem beleza 
própria.

A mãe cristã, a mãe solícita, a mãe paciente, a 
mãe afetuosa, a mãe calma, a mãe alegre.

De onde virão essas virtudes? De uma 
autêntica vivência cristã. Vivência de Fé, vivência 
de Esperança, vivência de Caridade.

Fé que é confiança. “Que seja feita a vossa 
vontade, Senhor”. Vontade de Deus que é o nosso 
maior bem. E tudo o que acontece é permitido 
pelo Amor de Deus para o nosso maior bem.

Esperança num Deus que não falha, que nos 
ampara, que nos conduzirá a uma plenitude 
final, além da nossa vida terrestre. “Venha a nós 
o Vosso Reino, Senhor”.

Caridade que é retribuição de amor; que 
transborda do nosso interior, como irradiação 
de Deus que nos habita. Caridade – fonte de 
solicitude e de paciência.

Vivência de virtudes, fonte de toda calma e 
alegria.

De onde vem, então, essa mãe, para onde se 
encaminha ela?

A mãe cristã é também filha, filha de outra 
mãe. A Santa Madre Igreja, Mãe querida, Mãe 

que gera pelo Batismo, Mãe que 
ampara pelos sacramentos, Mãe 
que transmite a verdadeira vida, 
Mãe que conduz pelo verdadeiro 
caminho à única morada alegre, 
Mãe que ensina a Palavra da 
Verdade, Mãe que comunica o 
espírito de Amor, Mãe que leva 
ao Pai.

A mãe cristã se encaminha 
para um único modelo que nunca 

Maria Thereza 
Lacombe CamargoA Mãe cristãA Mãe cristã

“Se conseguíssemos ser plenamente mães 
cristãs, se conseguíssemos viver conscientemente 
no seio maternal da Igreja, imitando Nossa 
Senhora, vivendo da Vida do Nosso Senhor, 
seríamos como Maria, como a Igreja, 
dispensadoras de Amor”

atingirá, mas que a atrai qual 
um imã prodigioso: Maria, 
nosso modelo, Maria, nossa 
luz, Maria oculta, Maria 
velada, Maria silenciosa, 
Maria solícita, Maria 
generosa, Mãe respeitosa, 
Mãe imaculada!

Se conseguíssemos ser 
plenamente mães cristãs, 
se conseguíssemos viver 
conscientemente no seio 
maternal da Igreja, imitando 
Nossa Senhora, vivendo 
da Vida do Nosso Senhor, 

seríamos como Maria, como 
a Igreja, dispensadoras de 
Amor. Daríamos a cada 
filho que nos espera, como 
passarinho de bico aberto, 
migalhas de um amor 
que não é somente nosso, 
mas que é o próprio Deus 
distribuído.

Tudo mais nos seria 
dado por acréscimo, porque 
já teríamos tudo, e tudo 
poderíamos transmitir 
aos que esperam a nossa 
dedicação.                                                          

Maria Thereza Lacombe Camargo
ê 01/04/1924 = 24/04/2020

Mãe - Fundadora da Obra Social O Sol

CARLOS PEDER
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Problemas psicológicos 
e mentais têm se tornado 
cada vez mais comuns em 
todo o mundo. Um recente 
estudo da IBM intitula-
do: “How technology and 
data can improve access to 
mental health resources”  
(‘Como a tecnologia e os 
dados podem melhorar 
o acesso aos recursos de 
saúde mental’) indica que 
mais de 10% da população 
mundial, cerca de 1 bilhão 
de pessoas, são afetadas 
por problemas de saúde 
mental. No Brasil, segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), cerca de 12 
milhões de pessoas sofrem 
de depressão e 19 milhões 
padecem de algum trans-
torno de ansiedade, o que 
faz com que o país ocupe 
o primeiro lugar da lista de 
nações mais ansiosas do 
mundo.

Diante deste contexto, 
somado ao cenário de in-
certezas provocadas pela 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) com seus riscos de con-
taminação, mudanças súbitas de rotina, 
sentimento de solidão, novos hábitos, 
instabilidade econômica e inseguranças 
quanto ao futuro, é que o Grupo dos 
Psicólogos Católicos da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro (GPC ArqRio) iniciou, no 
dia 4 de maio, o projeto “Atendimento 
Online”, com o objetivo de prestar auxílio 
psicológico às pessoas que necessitem de 
equilíbrio emocional decorrente da crise 
causada pelo isolamento social.

“Sob a coordenação geral de nosso 
bispo auxiliar Dom Antonio Augusto 
Dias Duarte, o GPC ArqRio tem uma 
finalidade científica e social inspirada 
por princípios ético-profissionais e 
evangélicos, aberto a todas as crenças e 
pensamentos compatíveis com o valor 
da pessoa humana e o bem de todos os 
cidadãos. A finalidade desta nova ini-
ciativa desenvolvida pelo grupo é ajudar 
emocionalmente aqueles que, neste 
triste e lamentável período da História, 
vivenciam crises, inclusive, existenciais e 
de falta de sentido”, afirmou a psicóloga 
clínica e especialista em logoterapia, 
Sônia Nascimento, que também faz parte 
da coordenação do grupo de voluntários. 

O projeto “Atendimento Online” 
foi desenvolvido para atender, através 
da psicoterapia e da escuta acolhedora, 
pessoas de todas as idades, enquanto 
durar este período de isolamento social 
estabelecido pelas autoridades civis e, 
principalmente, pelos órgãos públicos 
de saúde na cidade do Rio de Janei-
ro. Atualmente, a ação conta com 29 

psicólogos e estudantes de psicologia 
(sob supervisão) que se dispuseram 
ao serviço voluntário e que, juntos, 
realizarão 700 atendimentos por mês. 
Devido à grande procura, muito acima 
do previsto, a coordenação do grupo 
não descarta a hipótese de convidar 
outros psicólogos católicos para somar 
à primeira equipe e, assim, cumprir a 
missão que é atender toda a demanda. 
Até o fechamento desta edição, eram 
943 inscritos (cerca de 70% mulheres, 
25% homens e 5% idosos) não só da 
cidade do Rio de Janeiro, mas também 
de outros municípios do Estado do 
Rio, como Nova Iguaçu, Campos dos 
Goytacazes e Nova  Friburgo, pessoas 
de outros estados, como São Paulo e 
Maranhão, e até um residente no exte-
rior, do Canadá.

O psicólogo e especialista em terapia 
de casal e família pela PUC-Rio, Sebas-
tião Ferreira, que também faz parte da 
equipe que coordena os voluntários, 
destacou que, nos atendimentos, deseja 
levantar reflexões para que as pessoas 
possam entender o momento que atra-
vessam e chegarem ao entendimento 
interior para compreender suas aflições.

“Apesar de já prestar serviço volun-
tário por mais de 20 anos e, desde 2012, 
estar me dedicando a essa prática na 
Paróquia Nossa Senhora de Loreto, na 
Ilha do Governador, para mim não hou-
ve uma motivação, mas um chamado 
interior para me colocar à disposição da 
nossa Igreja e levar a assistência àquele 
que está recolhido em casa, mas, tam-

bém, enclausurado, sendo ‘açoitado’, 
constantemente, pelo medo na sua 
mente. Desejo que as pessoas atendidas 
possam, também, se inspirar, se fortale-
cer, ter atitudes com quietude diante do 
caos e que, através do silêncio, possam 
se reencontrar com a paz”, disse.

Coordenando também os voluntá-
rios do projeto “Atendimento Online”, a 
psicóloga Patrícia Damiana ressaltou o 
valor da ciência e da missão.  

“O convite da Sônia Nascimento em 
nosso Grupo dos Psicólogos Católicos 
para colaborar no time de voluntários 
desta iniciativa significa para mim um 
grande desafio e também uma missão 
ao que a vida nos chama neste tempo 
atual  da pandemia. Acredito que com a 
nossa ciência da psicologia poderemos, 
como profissionais de saúde, colaborar 
no acolhimento  e cuidado psicológico 
das pessoas que estarão buscando ajuda”, 
ponderou Patrícia.

MISSÃO ACOLHEDORA: ‘A 
MISERICÓRDIA NÃO ABANDONA 
QUEM FICA PARA TRÁS’

Pautados pelos valores cristãos, os 
psicólogos Ana Gabriella Costa, Ana Ma-
ria Faria e Dyego do Carmo demonstram 
a expectativa daqueles que, durante sua 
formatura, se comprometeram a colocar 
a profissão a serviço da sociedade brasi-
leira, promovendo saúde e qualidade de 
vida a cada cidadão. Em suas falas, uma 
única palavra define o desejo de todos 
os profissionais da área que estarão em 
ação no “Atendimento Online”: acolher!

“Poder ajudar as pessoas 
nesse momento tão difícil 
de quarentena forçada em 
função da pandemia do 
Covid-19 foi a grande moti-
vação para participar desta 
iniciativa. Desejo, através 
do meu trabalho, transmitir 
esperança e acolhimento 
em um espaço de escuta, 
no qual as pessoas possam 
se abrir e falar de suas an-
gústias”, contou Dyego do 
Carmo.

“O que me motivou a 
participar deste projeto 
foi perceber o quanto as 
pessoas estão sofrendo com 
as mudanças advindas pela 
pandemia do novo corona-
vírus. As grandes mudanças 
de rotina e o isolamento 
forçado trouxeram também 
profundas perdas afetivas, 
estruturais e sociais. Diante 
desses fatos, o mínimo que 
eu posso fazer é ser solidá-
ria e doar o meu tempo a 
essas pessoas que precisam 
de um apoio. Anseio trans-
mitir palavras que acolham, 

orientem ou tragam um pouco mais de 
esperança e resiliência para esse momen-
to”, pontuou Ana Gabriella Costa.

“Sou motivada a participar de inicia-
tivas como essa em função dos exemplos 
deixados pelo meu pai. Ele sempre so-
corria quem o pedia ajuda e, na maioria 
das vezes, nem cobrava por seus serviços 
como enfermeiro. Sempre mostrava 
satisfação em ajudar. Observando, quis 
sentir o que ele sentia e o que ele via em 
seus olhos. Sendo assim, sempre que 
possível faço o mesmo. Quero levar às 
pessoas que atender um pouco de acolhi-
mento, o conhecimento de si mesmas, da 
paz e da presença de Deus no mundo, a 
fim de mostrá-las que elas não estão só”, 
concluiu Ana Maria Faria.

Ao realizarem tamanha empreitada, 
o Grupo dos Psicólogos Católicos da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro busca 
entender os impactos da pandemia 
sobre a saúde mental e compreende sua 
importância, indicando que a sociedade 
repense suas prioridades, do ponto de 
vista emocional e das relações.

Em comunhão com o Papa Francisco 
e atentos à sua exortação sobre a possi-
bilidade e o risco de que o vírus da ‘in-
diferença egoísta’ atinja a Humanidade, 
os Psicólogos Católicos testemunham 
que ‘a misericórdia não abandona quem 
fica para trás’, e assumem o compromisso 
pastoral da Igreja “para que todos te-
nham vida, e a tenham com abundância” 
(Jo 10,10).

COLABORAÇÃO: RAPHAEL FREIRE

Covid-19: Psicólogos Católicos realizam atendimento 
online gratuito na Arquidiocese do Rio

DIVULGAÇÃO

Reunião online com voluntários



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

paroquiais, durante a pandemia, transformamos nossa reunião bimestral 
em um Terço Mariano rezado por vídeoconferência. Mesmo sendo uma 
novidade para os participantes, conseguimos atingir nosso objetivo que 
era rezar por todos os animadores paroquiais e nossa Rádio Catedral.
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Tendo por vocação adorar a 
Deus no Santíssimo Sacramento, 
as irmãs clarissas do Mosteiro 
de Nossa Senhora dos Anjos, na 
Gávea, iniciam e encerram o dia 

cantando os louvores de Deus.
No solo sagrado da clausura, 

vivem a vocação contemplativa, 
de acordo com as regras de Santa 
Clara e de São Francisco de Assis, 

Testemunho de Fé (TF) – Como a comunidade das 
irmãs clarissas, que vivem na clausura, reagiu quando 
soube da pandemia? Houve preocupação? 

Irmã Maria Pacífica de Jesus, OSC – Muita preocupação 
com o sofrimento do povo, principalmente dos mais 
pobres, os habitantes de favelas, de pequenas casas, sem 
possibilidade de manter distância ou afastamento maior. 
Também houve preocupação e cuidado, pois temos al-
gumas irmãs idosas.

TF – Com a pandemia houve alguma mudança no 
cotidiano da comunidade? 

Irmã Maria Pacífica – A vida normal das clarissas, como 
do mosteiro, não se alterou muito com a pandemia. Pode-
mos dizer que aumentamos, intensificamos nossas preces 
em razão da pandemia, porque continuamos a nossa rotina 
diária de orações e de trabalho. Vivemos este período, antes 
de tudo, levando ao Senhor a nossa oração, em todas as 
horas do dia. Vivemos na esperança e na certeza de que o 
Senhor cuidará de tudo isso porque é Ele que vela por nós. 
E como nossa Mãe Santa Clara ouviu de Jesus no momento 
em que o mosteiro estava sendo invadido, “Eu sempre vos 
guardarei”. Confiamos que Ele irá preservar nossa cidade 
de um mal maior. É um momento difícil. Porém, devemos 

confiar. Temos no mosteiro algumas irmãs do serviço ex-
terno para o atendimento da portaria e saídas necessárias. 
Elas sim usam máscaras, e nos preocupamos para que usem 
álcool em gel, e que lavem as mãos frequentemente, o que 
já fazem mesmo.

TF – Houve uma maior procura por parte do povo para 
pedir orações? 

Irmã Maria Pacífica – Sim, aumentaram os e-mails e 
telefonemas de pessoas pedindo orações por seus entes 
queridos, familiares e amigos, infectados ou mesmo por 
seus falecidos. E também agradecendo quando eles con-
seguem retornar para casa. Oramos especialmente pelos 
médicos, enfermeiros, agentes de saúde, de limpeza nos 
hospitais e ambulatórios, seguranças, policiais, coveiros, 
que arriscam suas vidas em heroicas dedicações.

TF – Quais são as práticas que a comunidade das irmãs 
clarissas está fazendo para o fim da pandemia? 

Irmã Maria Pacífica – Além das sete horas do Ofício 
Divino, a Liturgia das Horas, temos as orações comuni-
tárias, o Rosário, a adoração ao Santíssimo Sacramento 
diariamente, conforme o carisma da Mãe Santa Clara 
representada com o ostensório nas mãos. Acrescentamos 

orações, como a 
do Papa, pelo fim 
da pandemia e 
súplicas a Jesus 
Sacramentado. E 
a pedido de nosso 
Cardeal Orani e 
de Dom Rober-
to, que é o vigário 
episcopal para a 
Vida Consagrada, 
fazemos adoração 
noturna pelo fim 
dessa pandemia e 
por todos que es-
tão sofrendo com 
esse vírus.

TF – Quais os conselhos que as irmãs clarissas podem 
dar para o povo de Deus nestes tempos, principalmente 
para os que estão em distanciamento social? 

Irmã Maria Pacífica – A nossa vida pode ser um exem-
plo, porque é uma vida que impõe ritmos diferentes, 
devido à clausura. Mas, para quem não tem essa vo-
cação é mais difícil porque está acostumado a tudo, a 
saídas diárias etc. Sabemos que para muitas pessoas 
é um problema, porque como nos dizem que passar 
o dia desse modo torna-se tedioso, fica muito difícil, 
e para as crianças mais difícil ainda. Seria oportuno 
procurar nesse tempo organizar sua rotina dentro de 
casa, ler bons livros, aproveitar para estar mais com a 
família, brincar com os filhos, uma Igreja doméstica. A 
sociedade estava muito fechada em si mesma e, agora, 
com essa grande epidemia um pensa no outro que está 
precisando, porém não podemos sair dessa pandemia 
do mesmo jeito que entramos; precisamos ser pessoas 
melhores. Parar para escutar mais o que Deus está 
nos dizendo, pois nosso barulho não nos deixa ouvir. 
Procurar os verdadeiros valores para nossa vida, uma 
solidariedade maior, pensar no bem comum, ter mais 
simplicidade, amor ao próximo, aumentar nossa fé 
e confiança no auxílio divino, sob a proteção da Mãe 
Santíssima, Nossa Senhora.

TF – Com base na Palavra de Deus, que reflexão po-
demos fazer deste momento de pandemia? 

Irmã Maria Pacífica – Sempre de um mal, Deus tira uma 
lição para nossa vida, um bem maior. É muito bonito ver 
desde as grandes empresas até os mais pobres procurando 
uma forma de ajudar quem está necessitado. Há os que 
fazem grandes doações para os hospitais, e também têm 
doações simples, como a da pobre viúva do Evangelho,  
fazendo máscaras caseiras para quem precisa. Neste mo-
mento, todos são iguais. Que sejam abençoados pelo nosso 
glorioso Deus de amor!

CARLOS MOIOLI

Irmã Pacífica: ‘Não podemos sair dessa pandemia do mesmo jeito 
que entramos; precisamos ser pessoas melhores’

na busca de fazer a experiência 
do amor exclusivo e radical com 
Cristo, seguindo-O com todo 
o coração, quer nos simples 
afazeres do cotidiano, como na 
oração e adoração.  

Elas que têm a missão de 
rezar pelas necessidades da Igreja 
e da Humanidade. 

Em nome de todas as 
religiosas do mosteiro, a irmã 
Maria Pacífica de Jesus, OSC  
contou, em entrevista ao TF, 
como reagiram, o que estão 
fazendo e o que aconselham 
às pessoas nestes tempos de 
pandemia. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Amados irmãos, chegados 
à quarta semana da Páscoa, 
recordamos com alegria que 
Jesus é o Bom Pastor que nos 
conduz e não nos falta coisa 
alguma (cfr. Sl 22,1). Com a li-
turgia desse domingo, fizemos 
memória à ternura e solicitude 
de Nosso Senhor, que deu a 
vida por cada um de nós. Ele, 
nossa porta ao coração do Pai, 
caminho, verdade e vida para a 
nossa salvação! Já no A.T. (cfr. 
Sl 22; Jr 23,1-6; Ez 34), o povo 
eleito era chamado pelos pro-
fetas de rebanho do Senhor, 
que era o seu pastor. Diante 
das infidelidades de tantos 
pastores (reis e sacerdotes), 
Jeremias  prometeu ao povo 
novos pastores, e Ezequiel 
anunciou que Deus suscitaria 
um pastor único, semelhante 
ao Rei Davi, para apascentar 
suas ovelhas e mantê-las segu-
ras. No Capítulo 10 do Evange-
lho de São João, vemos como 
Jesus conhece as suas ovelhas 
pelo Nome, elas reconhecem-
-Lhe a voz de Pastor e O se-
guem, porque n’Ele confiam. 
Jesus, portanto, ao apresen-
tar-se como O Bom Pastor, 
assume fielmente a vida de 
suas ovelhas, com toda essa 
solicitude outrora prometida 
pelos antigos, cumprindo em 
sua Pessoa todas as promes-
sas da Escritura e fazendo-se 
porta para que suas ovelhas 
caminhem seguras, pela via 
da obediência, rumo ao céu.

Confiança em Deus, fide-
lidade à Sua Lei, solicitude 
pelos seus, características que 
podemos encontrar de modo 
iminente no testemunho dos 
grandes homens de Deus, 
ressaltados no A.T. pelo livro 
do Eclesiástico, outro dos 
grandes livros sapienciais da 
Sagrada Escritura que esta-
mos conhecendo. No livro do 
Eclesiástico, escrito provavel-
mente entre a década de 190 a 
180 a.C. por Ben Sirac, a noção 
de recompensa após a morte 
reside no bom testemunho, 
na recordação digna de lou-
vor, que o homem sábio deixa 
às futuras gerações, a seus 
familiares e a toda a comuni-
dade (cfr. Eclo 39,12-15), sem 
excluir a possibilidade de uma 
vida após a morte (cfr. Eclo 
2,9; 6,23; 31,10). Desse modo, 
Henoc, Aarão, Davi, Zoroba-
bel, Josué, Ezequias, Josias, 

Neemias e o Sumo Sacerdote 
Simão são citados na última 
parte da obra como aqueles 
que deixaram um legado de 
fidelidade à Lei divina, um 
exemplo a ser imitado por 
todo o Israel e por cada um 
de nós, hoje. Nos capítulos 
de 42,15 a 50,31, Ben Sirac 
convida o leitor a recordar 
esses ilustres homens do povo, 
sobre quem brilhou a sabedo-
ria divina. Ao elogiar-lhes a 
trajetória, põe em evidência a 
sua fidelidade à Lei, mostran-
do que seus méritos não serão 
esquecidos, pois transmitiram 
uma preciosa herança a seus 
descendentes e deixaram um 
nome, ao contrário dos ímpios 
(Eclo 44,9). Eis a razão pela 
qual sua lembrança perdu-
rará por várias gerações em 
todos os povos, sendo motivo 
de louvor nas assembleias. 
Suas vidas admiráveis, são, 
na realidade, mais uma de-
monstração da grandeza e 
da providência de Deus, que 
deu ao povo homens tão fiéis 
à Aliança e à Lei - dimensão 
social e transcendência da 
vida humana. Eclesiástico é 
um livro que passou a fazer 
parte da nossa Bíblia, graças 
ao testemunho de fidelidade 
de obras antigas como a Ins-
trução dos 12 Apóstolos (Di-
daqué), a Epístola de Barnabé 
e o livro de Henoc, além das 
determinações conciliares de 
Hipona, Florência e Trento, 
já que os judeus no Sínodo 
de Jamnia (Yavne - final do 
século I d.C.) não o consi-
deraram Palavra de Deus, 
pois não era de tendência 
farisaica, mesmo tendo sido 
escrito em hebraico. O livro é 
conhecido originalmente nos 
escritos rabínicos como Ins-
trução de Ben Sirac ou Livro 
da Instrução, e, Sabedoria de 
Jesus, filho de Sirac, ou ain-
da, Sabedoria de Sirac, nos 
manuscritos gregos. A partir 
do século III a.C., passou a 
ser chamado de Eclesiástico, 
dado o uso abundante que se 
fez na Igreja para a catequese e 
a instrução na doutrina moral 
por São Gregório Magno, São 
Clemente de Alexandria, San-
to Agostinho e muitos outros.

A maior contribuição da 
obra é mostrar o profundo 
vínculo entre fé e razão, inte-
grando a sabedoria adquirida 

a partir da observação da 
natureza mediante a reflexão 
racional, à Sabedoria que 
Deus manifestou na criação 
e na história de Israel (Lei 
mosaica). Já no início, a obra 
destaca sua principal origi-
nalidade: ter sido composta 
para os amantes do saber, que 
além de adquirir sabedoria, 
podem progredir na vida 
conforme à Lei. Ben Sirac, 
que escreve chamando Israel 
à fidelidade de suas tradições, 
quer orientar a quem busca 
respostas às nobres exigências 
da razão, mostrando-lhes que 
Lei divina e racionalidade não 
são coisas opostas, mas com-
plementares. Desse modo, o 
autor é consciente de que as 
coisas mais essenciais devem 
ser contempladas à luz da 
Sabedoria divina comunicada 
aos homens, ou seja, com a 
razão iluminada pela Reve-
lação. Partindo do que diz 
Provérbios 7, Ben Sirac afirma 
que o princípio da verdadeira 
sabedoria é temer ao Senhor, 
reconhecendo sua transcen-
dência e seu governo sobre 
as criaturas, de modo que a 
retribuição dada ao homem 
seja acorde à sua conduta. 
Para o autor, o temor do Se-
nhor é exatamente o respeito 
agradecido que o homem deve 
ter ao seu Criador, a atitude 
religiosa por meio da qual o 
homem deve expressar gra-
tidão a quem se ocupa dele 
com tanta solicitude. Assim, 
sábio é todo aquele que co-
nhece e sabe pôr em prática a 
sabedoria de modo racional, 
em todas as circunstâncias 
da vida, e, portanto, feliz é 
todo homem que tem a sua 
consciência tranquila e não 
se inclina à inveja ou à ava-
reza, mas deixa-se conduzir 
pela sabedoria temendo ao 
Senhor – “Aquele que teme a 
Deus praticará o bem. Aquele 
que exerce a justiça possuirá 
a sabedoria.” (cfr. Eclo 15,1) – 
ideia central do livro. 

No conjunto do A.T., o 
livro tenta recolher a tradição 
sapiencial de Israel e oferecê-
-la como réplica aos costumes 
e ideias do mundo grego, lar-
gamente estendidas através 
de Alexandre Magno. O con-
texto histórico da obra é o das 
guerras sírias entre lágidas e 
selêucidas (final do século III e 

início do II a.C.), por meio das 
quais a cultura grega chegou a 
todo o Oriente Médio e à Pa-
lestina. Nesse período, Antío-
co III transformou Jerusalém 
numa autêntica cidade grega, 
concedendo privilégios a sa-
cerdotes, escribas e anciãos. 
À luz do N.T., o livro ressalta 
a dignidade da sabedoria e 
seus grandes feitos na criação, 
na lei e na vida dos grandes 
personagens da História de 
Israel mencionados acima, 
mostrando que a sabedoria 
divina se encarnou em Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele é a 
sabedoria personificada de 
Provérbios 8, sabedoria que 
procede de Deus, Palavra 
divina, inatingível às forças 
humanas, dom completo de 
Deus. Sabedoria que se identi-
ficada com a Lei dada ao povo, 
mãe e esposa do homem, que 
toma a iniciativa e cuida-lhe 
com esmero quando está dis-
posto a acolhê-la. Ao contrário 
do que afirmava o helenismo, 
o Deus de Israel não é um ser 
distante do ser humano, mas 
alguém que se preocupa com 
as suas ações, estando atento 
a tudo e julgando todas as 

suas escolhas. No Evangelho 
de João conheceremos a face 
mais terna desse Deus tão 
preocupado com o homem 
em Jesus, nosso Bom Pastor, 
solícito, fiel e exemplar através 
de sua própria vida.

Caríssimos, confiantes em 
tão grande Pastor que nos ama 
eternamente, reproduzamos 
seu amor pelos demais, imitan-
do-lhe em tudo. Façamos todo 
o nosso possível para ofertar 
ao mundo um testemunho de 
fidelidade a Nosso Senhor, de 
modo que esse exemplo conta-
gie aos irmãos de caminhada, 
traduzindo-se em verdadeiro 
cuidado paterno e pastoral por 
cada um deles. Nossa comuni-
dade só tem a ganhar com todo 
esse esforço. Que Jesus, nosso 
Bom Pastor, nos guarde para 
sempre em seu rebanho e que 
vejamos logo a Sua glória.

PADRE IGOR 
ANTÔNIO 
CALGARO

VIGÁRIO 
PAROQUIAL 

DA 
PARÓQUIA 

SANTA 
TERESINHA, 

EM 
BOTAFOGO

Testemunho de fidelidade, Testemunho de fidelidade, 
verdadeira solicitude de pastorverdadeira solicitude de pastor
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A Igreja Católica reconhece e professa 
quatro verdades de fé sobre Maria de 
Nazaré: Maternidade Divina, Virgin-
dade Perpétua, Imaculada Conceição 
e Assunção gloriosa ao Céu. A primeira 
e a segunda foram proclamadas, pela 
Igreja, na época patrística. Já a terceira 
e a quarta foram proclamadas na época 
moderna (Catecismo da Igreja Católica, 
nn. 490-511; 966-975).

MATERNIDADE DIVINA
Por ser a mãe da Segunda Pessoa da 

Santíssima Trindade, a maternidade de 
Maria é divina. Ela é a Theotókos, isto 
é, a ‘Portadora de Deus’ (Solenidade 
celebrada no primeiro dia 1º de janeiro). 
Esta verdade foi declarada pela Igreja 
durante o Concílio de Éfeso em 431, 
quando rejeitou a posição de Nestório, 
patriarca de Constantinopla, que afir-
mava que Maria era, apenas, a mãe da 
natureza humana do Verbo Encarnado. 
A rejeição, por parte da Igreja, atesta 
uma verdade fundamental e existencial: 
a mulher, que concebe e dá à luz, não é 
mãe de uma natureza, mas de uma pes-
soa. Visto que Maria concebeu e gerou o 
Verbo Encarnado, então, é Mãe de Deus 
que se fez homem em seu ventre e dela 
nasceu, por nós e para a nossa salvação.

VIRGINDADE PERPÉTUA
Se o fiel não tem dificuldades para 

aceitar a Maternidade Divina de Maria, 
de igual modo não deveria ter dificulda-
des para professar a fé na sua Virgindade 
Perpétua. A razão é simples. Se Deus é 
Onipotente para gerar nela o seu Filho 
Unigênito sem o concurso humano (Mt 
1,18-25; Lc 1,26-38), não seria impossível, 
para Ele, preservar a integridade virginal 
de Maria, visto que Jesus, ao nascer, não 
passou por ela, violando a sua virgindade, 
mas consagrando-a para sempre (aei-
parthenos). É como ela mesmo disse: “O 
Senhor fez em mim maravilhas e santo é 
o seu nome” (Lc 1,49).

Por isso, a Igreja professa que Maria 
concebeu virgem, deu à luz virgem e 
permaneceu virgem, manifestando a 
sua íntima união com o seu Filho que é 
“O Virgem” por excelência, pelo qual foi 
consagrada e se consagrou totalmente 
(Festa da Natividade de Maria no dia 8 de 
setembro; Memória da Apresentação de 
Maria ao Templo no dia 21 de novembro).

Durante quase 1400 anos, a Igreja 
viveu sem a necessidade de declarar, 
publicamente, as outras duas verdades, 
embora já fossem celebradas tanto na 
liturgia como na piedade do povo.

IMACULADA CONCEIÇÃO
Devido aos momentos históricos, 

marcados pela Modernidade positivis-
ta, em 1854 (data muito próxima das 
aparições de Nossa Senhora de Lourdes 
à jovem Bernadette de Soubiroux, à mar-
gem do rio Gave, a quem declarou: “Eu 
sou a Imaculada Conceição”), o Papa Pio 
IX percebeu a importância de proclamar 

que Maria é a Imaculada Conceição, isto 
é, que foi concebida sem a nódoa e o 
influxo do pecado original (solenidade 
celebrada no dia 8 de dezembro). 

Deus concedeu a Maria, por antecipa-
ção e por um novo ato criador, a graça da 
redenção que adveio pelos méritos da Pai-
xão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. 
Era conveniente, portanto, que “O Ima-
culado” por excelência nascesse de uma 
Mãe também Imaculada, pois a natureza 
humana, que o Verbo Divino assumiu de 
Maria, não poderia estar corrompida pela 
concupiscência desregrada e pela desobe-
diência dos nossos progenitores. Deus, 
em Maria, realizou a sua vontade salvífica 
que se expressou na adesão atestada no 
“faça-se em mim segundo a tua palavra”, 
que ecoou dos lábios de Maria ao anúncio 
do Anjo Gabriel (Lc 1,38).

ASSUNÇÃO GLORIOSA AO CÉU
O Papa Pio XII, em 1950, declarou 

publicamente que Maria foi Assunta 
ao Céu em corpo e alma, isto é, que seu 
corpo não sofreu a decomposição natural 
como ocorre com cada ser humano após 
a morte (Solenidade celebrada no dia 
15 de agosto). A fundamentação dessa 

verdade deriva da compreensão das 
anteriores. Se o cristianismo professa a 
fé na ressurreição de Jesus Cristo, dentre 
os mortos, como sinal da vitória sobre 
o pecado e a morte, a carne com a qual 
Jesus ressuscita é a carne que recebeu de 
Maria. Então, por que Jesus Ressuscitado 
e Glorificado deixaria a carne imacula-
da de Maria, sua Virgem Mãe, sofrer a 
decomposição se, por vontade de Deus 
Pai, ela foi, em função da redenção, pre-
servada de todo o pecado? 

Assim, a Assunção de Maria aos Céus 
resulta de uma lógica consequência da 
forma como Deus, “que tanto amou o 
mundo” (Jo 3,16), quis salvar a Huma-
nidade e concretizar, assim, a promessa 
que fez aos progenitores da Humanidade 
após o pecado: “Porei hostilidade entre 
ti a e a mulher, entre a tua descendência 
dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe 
ferirás o calcanhar” (Gn 3,15).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lógica por detrás dessas verdades de 

fé é a seguinte: “o que não foi assumido 
pelo Verbo não foi redimido” (São Gre-
gório Nanzianzeno). Atesta-se, então, a 
compreensão da Igreja sobre o Mistério 

da Salvação operado por Deus, a favor da 
Humanidade, em Jesus Cristo.

O CatIC n. 507 afirma que “Maria é 
ao mesmo tempo Virgem e Mãe por ser 
a figura e a mais perfeita realização da 
Igreja (Lumen Gentium, n. 63). “A Igre-
ja... torna-se também ela Mãe por meio 
da Palavra de Deus que ela recebe na fé, 
pois pela pregação e pelo Batismo ela 
gera para a vida nova e imortal os filhos 
concebidos do Espírito Santo e nascidos 
de Deus. Ela é também a virgem que 
guarda, íntegra e puramente, a fé dada 
a seu Esposo.” (Lumen Gentium, n. 64)”.

Nessas quatro verdades, professadas 
pela Igreja sobre Maria de Nazaré, reside 
uma única e fundamental verdade de 
fé: “para Deus nada é impossível” (Lc 
1,37), ou “para Deus tudo é possível” (Mt 
19,26). Por detrás de cada uma dessas 
verdades, a Igreja ref lete não apenas 
sobre Maria de Nazaré, mas, principal-
mente, sobre si mesma, pois tudo, para 
ambas, depende da identidade e da mis-
são de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado e 
Filho Unigênito de Deus. 

Se, em um primeiro momento, Ma-
ria, exercendo, com inefável amor, o seu 
papel materno, foi a iniciadora de Jesus 
na fé e na cultura do seu povo, após o 
início do ministério público do seu Filho, 
ela se tornou a sua ilustre discípula, por-
que testemunhou que, em tudo e desde 
o início, sempre soube fazer a vontade 
de Deus Pai (Mt 12,48-50). 

Graças, então, à fé de Maria, Jesus 
deu início aos sinais do Reino de Deus 
nas bodas de Caná da Galileia (Jo 2,1-
12), e, em razão do seu amor, recebeu 
uma nova e sublime missão: ser Mãe da 
Igreja (Jo 19,25-27). É assim que Maria 
se torna Mãe do Cristo total, isto é, do 
Cristo Cabeça e de seu Corpo Místico, do 
qual somos seus membros pelo Batismo. 

Portanto, para a Igreja, Maria de 
Nazaré é modelo de obediência a Deus 
Pai, de docilidade ao Espírito Santo e de 
total cooperação na obra do seu amado 
e primogênito Filho, Salvador da Hu-
manidade. 

Que cada cristão, motivado por 
este mês mariano, aprenda com Maria 
de Nazaré a dizer o seu “sim”, pois é na 
obediência a Deus e à Sua vontade que 
o ser humano reencontrará o verdadeiro 
sentido de ter sido criado à sua imagem 
e semelhança (Gn 1,26-27). O “sim” que 
cada um de nós aprende a dar a Deus, a 
exemplo de Maria de Nazaré, desdobra-
-se em amor e superação diante de toda 
e qualquer forma de adversidades.

PADRE LEONARDO 
AGOSTINI FERNANDES

SACERDOTE DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO 
SEBASTIÃO DO RIO DE 

JANEIRO
PROFESSOR DE 

SAGRADA ESCRITURA 
DO DEPARTAMENTO DE 

TEOLOGIA DA PUC-RIO
CAPELÃO DA IGREJA 
DO DIVINO ESPÍRITO 

SANTO DO ESTÁCIO DE 
SÁ (RJ)

As verdades de fé sobre Maria de Nazaré
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O Senatus Assumpta do Rio de Janei-
ro comunicou, no dia 5 de maio, a páscoa 
da segunda secretária, irmã Zélia Rainha, 
a última remanescente da fundação da 
Legião de Maria no Brasil. 

Nascida no dia 7 de fevereiro de 1927, 
no Rio de Janeiro, a legionária Zélia 
Rainha era a filha caçula de Eduardo 
Rainha e Maria do Patrocínio Ramos. 
Estudou no Instituto de Educação, atual 
Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro, no bair-
ro Maracanã, 
de onde obteve 
a formação em 
educação básica. 
Graduou-se em 
Direito e em Le-
tras (português-
-francês). Lecio-
nou e foi diretora 
de escola, até se 
aposentar. Era 
solteira e consa-
grada pelo Mé-
todo de São Luís 
Maria Grignon 
de Monfort.  

Ainda na ju-
ventude, perten-
ceu à Pia União 
das Filhas de 
Maria (PUFM), 
sendo a presi-
dente da congre-
gação de PUFM 
n a  P a r ó q u i a 
Nossa Senhora 

da Salette, no bairro do Catumbi, onde 
residia com a família. Por volta do ano 
de 1950, a convite de sua grande amiga 
Yolanda Ribeiro, e motivada pelo irmão 
saletino João Creff - fundador da Legião 
de Maria, em terras brasileiras -, teve 
seu ingresso no primeiro Praesidium 
da Legião de Maria no Brasil, instalado 
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
na Rua do Riachuelo, no Centro: o Pra-
esidium Refugium Peccatorum, ativo 

‘Jovens: Amem a Legião. Não deixem a 
Legião de Maria morrer’

Zélia, Yolanda Ribeiro (na cadeira de rodas), a atual presidente do Senatus 
Assumpta, Matilde Lopes Pinto e Maria das Graças Valente Moura

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dom Edson de Castro Homem e Zélia

ainda hoje e a cujas reuniões semanais a 
irmã Zélia assiduamente frequentou, até 
pouco antes de ser internada em função 
de sua arritmia cardíaca e alterações da 
pressão arterial, vindo a óbito.

Ao lado de Yolanda Ribeiro, a maior 
extensionista da Legião no Brasil, Zélia 
foi uma das grandes cooperadoras pela 
expansão da Legião em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, após a aprovação pelo 
Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, 
em 1951. 

Ela e Yolanda foram as responsáveis 
pelas traduções, para o português, do 
primeiro Manual da Legião de Maria,  
das orações e dos primeiros boletins, 
todos em língua francesa,  visto que 
a Legião no Brasil teve início a partir 
da visita do irmão Creff ao Senatus de 
Paris, junto ao qual obteve os primeiros 
materiais para iniciar a Legião no Brasil.

Ao longo de sua trajetória como 
legionária, Zélia esteve presente nos 
grandes momentos da Legião no país, 
bem como da Igreja. Atuante e firme 
em defesa da unidade legionária e da 
fidelidade às normas da associação, 
pronunciava-se corajosamente, sempre 
que preciso, para defender os interesses 
da Legião no Brasil; e enfrentou muitos 
embates, em prol da obediência legioná-
ria e, por isso mesmo, da preservação do 
ideal do fundador Frank Duff. Exortavam 
veementemente, ela e Yolanda, a que 
sempre se obedecessem às determina-
ções do Concilium Legionis Mariae e 
do Manual. E, não raro, foram, ambas, 
duramente  criticadas e injustamente 
incompreendidas. 

Zélia presidiu o Senatus Assumpta 
do Rio de Janeiro mais de uma vez, e 
seu vigor apostólico e zelo ardente pela 
Legião afloravam e costumavam ser de-
cisivos, pela coerência, pela firmeza e por 

sua sabedoria, em questões de grande 
relevância para os destinos da Legião de 
Maria no Brasil.

Aos 93 anos, a legionária Zélia Rainha 
serviu fiel e devotadamente a Nossa Se-
nhora, pela Legião de Maria do Brasil, 
que ajudou a expandir. Lúcida e bem 
disposta, Zélia, até poucos meses antes 
da internação, ainda era a responsável 
pelas traduções dos boletins do Conci-
lium Legionis Mariae, cuja sede está em 
Dublin-Ir, e que são enviados, periodi-
camente, para os Conselhos do Brasil.

Grande incentivadora dos jovens, 
idealizou, com Yolanda, e, juntas, funda-
ram a Secretaria da Juventude Legionária 
do Senatus Assumpta. Zélia sempre foi 
admirada e amada pelos jovens, que  
sempre faziam questão da sua presença 
e das suas palavras nos eventos que reali-
zavam. Eles não lhe poupavam carinhos 
e afagos quando em sua companhia. A 
eles, dirigiu estas palavras no I Fórum da 
Juventude Legionária do Rio de Janeiro, 
realizado em fevereiro de 2019: “Agora, 
eu já não tenho mais forças. Trouxemos a 
Legião até vocês. Eu já fiz a minha parte. 
Cabe a vocês, jovens, agora, não deixar 
que a Legião de Maria se extinga, levan-
do-a adiante. Jovens: Amem a Legião. 
Não deixem a Legião de Maria morrer”.

Nossas orações elevem a alma de nos-
sa irmã Zélia Rainha à presença de nossa 
Celestial Comandante, acompanhadas 
de nossa mais sincera, imensa e eterna  
gratidão a mais esta aguerrida centuriã 
do exército de Maria Santíssima, o qual, 
em Sua honra e pela Glória de Deus, com 
Maria segue e com Maria avança, terri-
velmente em ordem de batalha.

FLÁVIA MUNIZ
SECRETARIA DA JUVENTUDE LEGIONÁRIA DO SENATUS 

ASSUMPTA DO RIO DE JANEIRO

Zélia e Flávia Muniz

CARLOS MOIOLI
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O monumento ao Cristo 
Redentor, no Corcovado, rece-
beu uma máscara criada pela 
campanha “Todos pela Saúde”, 
na noite do dia 3 de maio, com o 
objetivo de incentivar a popula-
ção sobre a importância do uso 
de máscara como forma de pre-
venção ao novo coronavírus, em 
necessidade extrema de sair de 
casa. Presente em muitos rostos 
nas ruas do Brasil e do mundo 
atualmente, o equipamento 
cobriu o nariz e a boca do maior 
símbolo do país.

Todos pela Saúde consiste 
numa aliança de especialis-
tas criada com o objetivo de 
combater o novo coronavírus e 
seus efeitos sobre a sociedade 
brasileira, cuja a ação no Cor-
covado destacou a importância 
de todos se protegerem ao sair 
de casa. 

“O Cristo Redentor, mais 
uma vez, se apresenta como 
símbolo máximo na formação 
de uma consciência coletiva 
pela preservação da vida”, des-
tacou padre Omar, reitor do 
Santuário Cristo Redentor.

O uso de máscaras de prote-
ção tem sido uma das principais 
recomendações das autoridades 
para evitar a propagação do co-
ronavírus. A medida alinha-se 
aos estudos médicos recentes 
que comprovam a alta capaci-
dade de transmissão de pessoas 
assintomáticas, tornando in-
dispensável o uso da proteção, 
mesmo para quem não apresen-
ta febre, tosse, dores de cabeça 
ou de garganta. Desta forma, a 
iniciativa é importante para re-
duzir os níveis de contaminação 
no contato social.

TODOS PELA SAÚDE
Composta por quatro eixos 

– informar, proteger, cuidar e 
retomar –, a iniciativa abrange 
desde orientação e valorização 
de ações já existentes até a 
compra de equipamentos de 
saúde, capacitação de profis-
sionais e compra e distribuição 
de insumos. As informações 
detalhadas estão em todospe-
lasaude.org.

RENATO SARAIVA

Cristo Redentor 
ganha máscara

em ação da Todos
pela Saúde

Neste ano, o evento “D.I.A. na 
Praia”, pelo Servo de Deus Guido 
Schaffer, foi online. As celebrações 
foram transmitidas ao vivo pelo 
YouTube oficial de Guido no dia 
1º de maio, data em que o jovem 
surfista, seminarista e médico 
faleceu há 11 anos.

Milhares de pessoas puderam 
acompanhar de casa desde cedo as 
atividades, que foram iniciadas com 
o Terço do Guido, conduzido pelo 

amigo do Servo de Deus, Eduardo 
Martins. 

Em seguida, o padre Thiago 
Bartoli Gonçalves da Rocha 
conduziu a adoração ao Santíssimo 
Sacramento, passando pela orla 
do Rio e várias ruas da Zona Oeste 
e Zona Sul. Algumas famílias 
foram para janelas e varandas 
dos apartamentos a fim de 
acompanharem a passagem do 
Santíssimo Sacramento.

No final da manhã, padre Jorge 
Luiz Neves (Padre Jorjão) presidiu 
missa em memória de Guido, na 
Paróquia Nossa Senhora da Paz, 
em Ipanema. À tarde, foi realizado 
um louvor pelo reitor do Santuário 
Cristo Redentor, padre Omar 
Raposo, na Paróquia São José da 
Lagoa, com músicas que o jovem 
gostava de cantar.

RENATO SARAIVA

Celebrações em memória de Guido Schaffer  pela Web
Carreata com o 

Santíssimo conduzida 
pelo padre Thiago 

Bartoli
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O Cristo Redentor e a Princesa Isabel
Poucas pessoas sabem que 

uma estátua da Princesa Isabel 
quase foi erguida no alto do 
Monte Corcovado, antes da 
estátua do Cristo Redentor. 
No dia 13 de maio de 1888, a 
Princesa Isabel assinou a Lei 
Áurea, que aboliu a escravidão 
no Brasil. Os abolicionistas 
queriam erguer uma estátua 
da redentora dos escravos no 
alto do Corcovado. A Princesa 
Isabel, gentilmente, declinou, 
ordenando que fosse constru-
ída uma imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, que para 
ela era o verdadeiro redentor 
dos homens. ‘Pois Deus amou 
tanto o mundo que entregou o 
seu Filho único, para que todo 
o que n’Ele crê não pereça, mas 
tenha vida eterna’ (Jo 3,16). Era 
um documento de 2 de agosto 
de 1888:

‘Manda Sua Alteza a Prince-
sa Imperial Regente em Nome 
de Sua Magestade o Imperador 
agradecer a oferta da Commição 
Organizadora constituída da 

Sociedade Brazileira de Benefi-
cência de Paris, da Cia. Estrada 
de Ferro do Cosme Velho ao 
Corcovado e do Jornal O Paiz, 
para erguer huma estátua em 
sua honra pela extinção da es-
cravidão no Brasil, e faz mudar 
a dita homenagem e o projecto, 
pelo officio de 22 de julho do cor-
rente anno, por huma estátua 
do Sagrado Coração de Nosso 
Senhor Jezus Christo, verdadei-
ro redentor dos homens, que se 
fará erguer no alto do morro do 
Corcovado’.

Atendendo ao decreto da 
Princesa Isabel, os viscondes 
de Mauá e de Santa Vitória via-
jaram a Paris, encomendando 
o projeto e a execução de uma 
estátua de bronze do Sagrado 
Coração de Jesus, com 15 metros 
de altura. Este projeto nunca foi 
executado. A abolição da escra-
vatura rompeu as últimas bases 
de sustentação da monarquia, 
precipitando a proclamação da 
República, a 15 de novembro 
de 1889. A Constituição de 1891 
determinou a separação entre a 
Igreja e o Estado, depois de qua-
se quatro séculos de padroado. 
Estava revogada a construção 
da imagem do Sagrado Coração 
de Jesus no alto do Corcovado.

Apesar da separação entre a 
Igreja e o Estado, o Brasil ainda 
era um país católico. A fé católi-
ca é uma das raízes do Brasil, na 
expressão de Sérgio Buarque de 
Holanda. A primeira missa foi 
celebrada quatro dias depois do 
descobrimento, num domingo, 
26 de abril de 1500, no Ilhéu 
da Coroa Vermelha, hoje desa-
parecido. A segunda missa, já 
em terra firme, foi ornada por 

uma cruz de madeira retirada 
da mata local, abundante de 
pau brasil, que depois daria 
nome ao país. Ambas foram 
celebradas pelo frei franciscano 
Henrique Álvares de Coimbra, 
e serviram como  marco de 
posse, registrado na carta que 
Pero Vaz de Caminha enviou 
ao rei de Portugal. A fé católica 
foi fundamental no processo de 
desenvolvimento da unidade e 
da cultura nacionais. Os sinais 
desta fé ainda estão presentes 
no nome de cidades como São 
Paulo e Salvador, ou de estados 
como Santa Catarina e Espírito 
Santo. O monumento ao Cristo 
Redentor, no Monte Corcovado, 
seria mais um destes sinais.

O primeiro nome dado ao 
Monte Corcovado, presente nas 
cartas gráficas do século XVI, 
foi ‘Pináculo da Tentação’, tal-
vez por iniciativa do cartógrafo 
florentino Américo Vespúcio. 
Era uma referência ao episódio 
bíblico da tentação de Cristo 
(cf. Mt 4,5). No século XVII, o 
monte passou a ser comumente 
chamado ‘Corcovado’, por sua 
forma, que se assemelha a uma 
corcova. Há os que percebem 
neste nome uma corruptela de 
uma frase em latim, cor quo 
vado, que significa ‘coração para 
onde vou?’. 

A ocupação definitiva do 
Monte Corcovado só aconteceu 
com a chegada da família impe-
rial ao Brasil, em 1808, quando 
a abertura dos portos pôs fim a 
300 anos de sistema colonial. 
Foi uma época de grandes 
melhoramentos para a antiga 
colônia, eventualmente levan-
do à independência, em 1822. 

Responsável Tecnico: Dr Wellington Vasques CRO-RJ 20395 - EPAO 2402

Pacientes Especiais
Odontopediatria
Implantodontia
Odontogeriatria
Lentes de Contato
Cirurgia Buco Maxilo

Ortodontia
Endodontia
Prótese
Periodontia
Bichectomia
Botox

Nossos Serviços

D. Pedro I conduziu a primeira 
expedição oficial ao Monte 
Corcovado em 1824, registrada 
nas telas de Debret. O monarca 
desejava estabelecer pontos de 
observação para defender a cos-
ta. O Monte Corcovado, a 709 
metros de altura, era um local 
privilegiado, com ampla vista 
para o mar. Mais do que um 
ponto de observação militar, 
o cume do Corcovado logo se 
tornou um ponto turístico.

Com tamanha beleza,o 
Monte Corcovado tornou-se 
uma atração cada vez mais 
popular, até que D. Pedro II 
decidiu construir uma estrada 
de ferro para o cume, inaugu-
rada em 1884. Era a Estrada de 
Ferro do Corcovado, a primeira 
construída no Brasil, por moti-
vos turísticos. Sua estrutura foi 
fundamental para a construção 
da estátua do Cristo Redentor. A 
ideia partiu de um missionário 
francês, o padre Pierre Marie 

Boss, capelão da Igreja do Co-
légio da Imaculada Conceição, 
em Botafogo. A Princesa Isabel, 
filha de D. Pedro II, era uma de 
suas frequentadoras. O padre 
Boss deixou a ideia registrada 
no prefácio do livro ‘Imitação 
de Cristo’, edição de 1903:

‘O Corcovado! Lá se ergue 
o gigante de pedra alcantilado, 
altaneiro e triste, como inter-
rogando o horizonte imenso... 
quando virá? Há tantos séculos 
espero. Sim, aqui está o pedestal 
único no mundo; quando vem 
a estátua colossal, imagem de 
quem me fez? Ai, Brasil amado! 
Acorda depressa, levanta na-
quele cume sublime a imagem 
de Jesus Salvador! Nem todos, 
por causas diversas, lerão o 
Livro, ao passo que em todas as 
línguas e linguagens a imagem 
dirá ao grande e ao pequeno, ao 
sábio e ao analfabeto...’

SEMINARISTA ALEXANDRE PINHEIRO
Princesa Isabel, em 1887

JOAQUIM
 JOSÉ IN

SLEY PACHECO

CARLOS MOIOLI
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Chamar de “arte” esse pro-
cesso implica excluir aqueles 
que não são “artistas”, de onde 
se supõe que esta é uma ativi-
dade para poucos. A realidade 
é que a solicitação de uma 
doação é a última etapa de um 
processo de planejamento e 
investigação que, se não rea-
lizado adequadamente, reduz 
significativamente as possibi-
lidades de êxito. Solicitar uma 
doação é uma habilidade que 
requer preparação, experiência 
e reflexão.

Vejamos alguns dos princí-
pios chaves desse processo:

1 - Estabelecer objetivos eco-
nômicos razoáveis para a 
campanha de arrecadação. 
A experiência do passado 
mais a avaliação do possível 
podem dar uma ideia para 
esta definição.

2 - Crer firmemente na insti-
tuição a que se pertence é 
determinante. Se não for 
assim, dificilmente pode-
remos pedir isso a nossos 
potenciais doadores.

3 Compreender a forma de pen-
sar e sentir do potencial do-
ador. Costumamos dedicar 
muito tempo explicando 
quem somos e o que faze-
mos, e tempo insuficiente 
ao que o doador pensa e 
quais são suas expectativas 
etc.

4 - Estabelecer uma relação 
de longo prazo. À medida 
que você vai conhecendo 
seu potencial doador, é sua 
responsabilidade fornecer 
informações que  permita 
compreender como sua 
doação presente ou futura 
pode satisfazer seus pró-

prios desejos, expectativas 
ou necessidades.

5 - Estar preparado e bem dis-
posto a responder a todo 
tipo de perguntas e ques-
tionamentos sobre sua ins-
tituição ou programas que 
desenvolve.

6 - Manter uma atitude profis-
sional. Isto não só reflete 
quem você é, como também 
sua instituição.

7 - Conhecer profundamente 
sua instituição. Se você 
ignora aspectos fundamen-
tais dela, não está prepa-
rado ainda para fazer uma 
solicitação ou deve ir acom-
panhado de alguém que 
tenha preparo necessário.

8 - Dizer a verdade. Se fizer isso, 
nunca precisará se esforçar 

Dízimo: a arte de pedir
para recordar-se do que 
disse anteriormente.

9 - Ser sincero. Quando você 
é sincero, as pessoas per-
cebem.

10 - Vender as consequências 
da doação. O impacto e as 
consequências do ato de 
doar são importantes.

11 - Avaliar minuciosamente 
seu potencial doador antes 
de solicitar uma doação. 
De que adianta dedicar 
tempo com quem não tem 
interesse ou não dispõe de 
recursos para doar?

12 - Nunca desqualificar uma 
outra instituição. Você 
pode ter a tentação de fa-
zer comentários negativos 
sobre outras organizações. 
Você não precisa disso. Se 
precisar, ainda não está 
suficientemente preparado.

13 - Ser pontual. Sabemos que é 
costume não cumprir com 
os horários. Talvez essa 
atividade lhe dê a oportu-
nidade de mudar algumas 
“tradições”. Respeitar o 
horário é uma mensagem. 
Se for se atrasar, avise.

14 - Compartilhar com o doador 
experiências reais. “Na se-
mana passada, uma família 
nos procurou...”.

15 Solicitar a doação. Isso parece 
óbvio, mas não é. Mui-
tas doações esperadas não 
chegam porque na verdade 
nunca foram solicitadas. 
Não basta contar a histó-
ria, é necessário pedir o 
recurso.

16 - Se fizer uma promessa, 
cumpra. Neste ponto, te-

mos que fazer um comen-
tário adicional. A recente 
experiência de promessas 
não cumpridas em nosso 
país depõe significativa-
mente contra a confiança 
que os doadores depositam 
em nossas instituições. 
Devemos ser responsáveis 
e saber reconhecer o que 
podemos ou não cumprir, 
e sermos claros a esse res-
peito.

17 - Depois de solicitar a doa-
ção, fechar a boca. É duro 
fazer isso? Tome essa re-
comendação quase como 
uma prescrição médica. A 
experiência nos mostra que 
costumamos ficar ansiosos 
quando fazemos uma soli-
citação e não paramos de 
falar. Se o doador decide 
que não vai doar, antes 
de “entregar os pontos”, 
pergunte-se: o que você 
aprendeu dessa experiên-
cia, o que poderia ter feito 
que não fez etc.

18 - Reconhecer seus erros. 
Evite apontar culpas.

19 - Manter contato com o 
potencial doador. Ele pode 
não ser um doador hoje, 
mas talvez amanhã ou da-
qui a algum tempo. A ação 
realizada forma parte do 
capital de experiência que 
você e sua instituição de-
vem acumular como um 
recurso valioso.

20 - Aprender a aceitar NÃO 
como resposta. Muitas pes-
soas recebem o “não” como 
uma questão pessoal e isso 
não é assim.

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES 
FILHO

COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DO DÍZIMO
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No dia 1º de maio, memó-
ria de São José Operário, o 
Seminário São José, da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro, em 
parceria com a Organização 
dos Seminários e Institutos 
do Brasil (OSIB), promo-
veu o primeiro encontro de 
seminaristas da América 
Latina com Dom Jorge Carlos 
Patrón Wong, bispo respon-
sável pelos seminários junto 
à Congregação para o Clero. 
Na pauta, uma reflexão da 
mensagem do Papa Francisco 
para a 57ª Jornada Mundial de 
Orações pelas Vocações.

Inicialmente, Dom Jorge 
Patrón havia sido convidado 
para pregar o retiro mensal 
dos seminaristas da Arqui-
diocese do Rio via plataforma 
digital, mas o evento acabou 
ganhando proporções maio-
res, atingindo pelo menos 
três mil seguidores dos di-
versos seminários do mundo, 
em especial os da América 
Latina.

Diante da atual situação 
da pandemia da Covid-19, a 
maioria dos seminaristas, por 
recomendação dos órgãos 
de saúde, retornou para suas 
casas para cumprir o isola-
mento social, tão neces-
sário no combate ao vírus. 
Desse modo, assim como 
todo o povo de Deus, eles 
estão vivendo a realidade 
da Igreja doméstica, na 
qual, pela oração e pelo 
convívio com os seus 
familiares, exercem tam-
bém a preciosa missão de 
evangelizar.

O encontro com 
Dom Jorge Patrón foi 
um momento propício 
para celebrar esta alegria 
do chamado e também 
para reanimar o desejo 

Seminaristas fazem encontro 
online com Dom Jorge Patrón

de servir a Igreja. A transmis-
são do encontro ocorreu em 
português e espanhol através 
das mídias sociais do Semi-
nário Arquidiocesano de São 
José, e também pela conta do 
Instagram de Dom Jorge Pa-
trón, totalizando um alcance 
de quase sete mil seguidores, 
dentre os quais se destacam 
os sacerdotes, formadores e 
seminaristas provenientes 
de vários países da América 
Latina, inclusive com a parti-
cipação de um seminário do 
Texas, nos Estados Unidos. 

CRESCIMENTO HUMANO E 
VOCACIONAL

O arcebispo do Rio de 
Janeiro, Cardeal Orani João 
Tempesta, iniciou o encontro 
com uma palavra de boas-
-vindas, saudando a todos 
os que estavam online e 
motivando-os a aproveitarem 
o momento como um meio 
de crescimento humano e 
vocacional.

Dom Jorge Patrón iniciou 
a sua reflexão ressaltando al-
guns aspectos importantes na 
caminhada vocacional. Abor-
dou a mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial 

de Orações pelas Vocações, 
e deixou claro a força da ge-
nerosidade dos corações dos 
jovens vocacionados, exortan-
do a todos a nunca perderem 
de vista o ardente desejo de se 
consagrarem a Deus na Igreja 
com alegria e disponibilidade.

Após a fala inicial de Dom 
Patrón, nove seminaristas de 
toda América Latina tiveram 
a oportunidade de fazerem 
suas perguntas ao bispo, 
evidenciando desse modo um 
profundo e verdadeiro diá-
logo entre a Igreja e os seus 
futuros padres. 

“Participar de um evento 
internacional, dentro de nos-
so retiro espiritual, represen-
tando o Seminário São José de 
nossa arquidiocese, escutan-
do tudo o que Dom Patrón 
disse a cada seminarista, foi 
algo gratificante. Estar em 
confinamento, longe do semi-
nário, por conta da pandemia, 
não é algo fácil, pois o elo que 
temos no seminário para uma 
futura fraternidade sacerdotal 
é muito grande. Entretanto, 
o testemunho dado por Dom 
Jorge Patrón, com grandes 
palavras de ânimo, ajudou-
-me a refletir que, nesse 

período, para continuarmos 
bem em nosso caminho vo-
cacional, e, assim, buscarmos 
essa vivência fraterna, é de 
suma importância vivermos 
intensamente uma vida de 
oração, dando testemunho, 
em casa, para nossa família 
e, mesmo a distância, manter 
essa amizade vocacional com 
meus irmãos, fazendo, por 
exemplo, encontros de oração 
pelas redes sociais, disse o 
seminarista Paulo Diego, da 
Arquidiocese do Rio”.

EXPERIÊNCIA VOCACIONAL
O padre Fábio Luiz, que 

trabalha há 12 anos como 
diretor espiritual no Semi-
nário Arquidiocesano de São 
José, no Rio, que atuou como 
moderador do encontro, res-
saltou que ajudar a organizar 
este encontro foi uma grande 
alegria, manifestando tam-
bém o seu desejo de que haja 
outras edições.

“É uma alegria e um pri-
vilégio servir nessa iniciativa 
tão feliz de um encontro com 
Dom Jorge Patrón. Houve 
um grande número de parti-
cipantes durante o encontro, 
no qual padres e seminaristas 

queriam saber como podem 
melhor servir a Igreja na sua 
vocação. Dom Jorge Patrón 
respondeu às perguntas, que 
foram apresentadas de forma 
bastante esclarecedora e 
enriquecedora para nossa ca-
minhada vocacional. Foi uma 
alegria poder ter servido e ter 
tido esse contato com Dom 
Jorge Patrón. Espero que essa 
ocasião possa se repetir mui-
tas vezes no futuro.”

O padre Jerônimo Ba-
tista de Araujo, presidente 
da OSIB, expressou imensa 
gratidão a Deus por esta rica 
experiência vocacional na 
vida de tantos seminaristas 
do Brasil e da América Latina.

“Agradecemos a todos 
os promotores e envolvidos 
na realização do encontro. 
Gratidão especial à Comuni-
dade Formativa do Seminário 
São José, do Rio, ao Dom 
Jorge Patrón e ao padre Fábio 
Guimarães. Gratidão aos pre-
sidentes regionais da OSIB, 
pela articulação e divulgação, 
aos reitores e formadores que 
dedicam suas vidas e ministé-
rio zelosamente pela forma-
ção dos futuros sacerdotes”.

Ao final do encontro, o 
reitor do Seminário Arquidio-
cesano de São José, cônego 
Leandro Câmara, dirigiu uma 
palavra a todos os participan-
tes, convidando-os a rezarem 
por suas vocações e manifes-
tando o desejo de promover e 
incentivar outras iniciativas 
semelhantes. Dom Jorge Pa-
trón dirigiu uma honrosa sau-
dação aos padres formadores, 
motivando-os a continuarem 
firmes no chamado que Deus 
lhes fez, mesmo nestes tem-
pos de grande dificuldade.

SEMINARISTA LUÍS ALBERTO

“É uma alegria e um privilégio 
servir nessa iniciativa tão feliz 

de um encontro com Dom 
Jorge Patrón. Houve um grande 

número de participantes 
durante o encontro, no 

qual padres e seminaristas 
queriam saber como podem 
melhor servir a Igreja na sua 

vocação.”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Seminário 
Missionário 

Redemptoris 
Mater, no Rio

Seminarista Lucas, de 
PetrópolisSeminarista Francisco 

Évison
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Este tempo da Páscoa do 
Senhor que estamos 
vivendo, no dizer de 
Santo Atanásio, deve 

ser celebrando como se fosse 
“um único grande Domingo”1, 
no qual mantemos acesa em 
nosso coração a chama da 
alegria pascal, tal qual perma-
nece aceso em nossas Igrejas 
o círio pascal, abençoado na 
noite da Grande Vigília, sinal 
do Cristo Ressuscitado, luz do 
mundo, que permanece para 
sempre conosco. 

Sobretudo nestes tempos 
difíceis que estamos vivendo, a 
alegria que brota da Ressurrei-
ção do Senhor deve ser nossa 
fonte de ânimo e de força para 
seguirmos em frente, na cer-
teza de que Ele está conosco, 
pois como afirma o Salmo des-
te quinto Domingo da Páscoa: 
“ O Senhor pousa o olhar sobre 
os que o temem, e que confiam 

esperando em seu amor, para 
da morte libertar as suas vidas 
e alimentá-los quando é tem-
po de penúria” (cf. Sl 32,18-19). 
Nestes tempos de penúria, 
o Senhor nos alimenta, nos 
alimenta com sua Palavra, 
nos alimenta com sua graça, 
nos enche do seu Espírito e 
consola a quantos esperam 
ardentemente poder voltar 
às suas comunidades para 
recebê-lo também, de novo, 
nas espécies eucarísticas.

Neste tempo da Páscoa, 
acompanhamos a leitura dos 
Atos dos Apóstolos. Neste 
livro, São Lucas nos mostra 
como a Igreja nascente, a par-
tir do Mistério da Páscoa e do 
seu coroamento no grande dia 
de Pentecostes, se expandiu, 
guiada pelo Espírito Santo. 

No trecho lido hoje nos 
é narrada a instituição dos 
“sete diáconos”, embora Atos 

Eu sou o 
Caminho, 
a VErdadE 
E a Vida

da nossa existência do Mistério 
Pascal do mesmo Cristo. Assim 
como, olhando para o Cristo, os 
discípulos podiam ter acesso ao 
Pai, que é invisível, do mesmo 
modo, olhando, contemplando 
os sacramentos e recebendo-os, 
recebemos o próprio Cristo, 
participamos do mistério da 
Sua Páscoa, até que ele venha.

O trecho do evangelho deste 
domingo termina com um cha-
mado à fé: quem crê em mim 
fará as obras que eu faço, e fará 
ainda maiores do que estas. Pois 
eu vou para o Pai. A Igreja segue 
realizando ainda no mundo de 
hoje grandes sinais. Isso aconte-
ce como realização desse dito de 
Jesus. Ele foi para o Pai e voltará 
no fim dos tempos, mas Ele 
nunca deixou de “estar no meio 
de nós”. Coisas grandes a Igreja 
realiza, porque em seu meio 
está aquele que é grandioso, o 
superexaltado (Fl 2,6-11), Cristo 
Ressuscitado, vivo e glorioso, 
que age na Igreja e por meio da 
Igreja, que é nossa Mãe. E por 
ser hoje o dia das mães, não nos 
esqueçamos de elevar a Deus 
nossas preces por elas, tanto as 
vivas quanto as que já partiram. 
Que o Senhor as abençoe rica e 
abundantemente.

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“Jam cum nobis id tempus sit 

futuri mundi symbolum, magnam 
dominicam celebrabimus, arrham 

hic futurae illius capientes.” Já 
que para nós este tempo vem a 

ser um símbolo do mundo futuro, 
o celebraremos como um grande 

domingo, sabendo que este (grande 
domingo) é penhor daquele outro 

futuro. (Santo Atanásio - Ep. I,10 – 
Ano 329 - PG 26,1366)..

2 ROMER, Karl Josef. Minha alegria 
esteja em vós. São Paulo: Ed. Canção 

Nova, pp. 90-91.

1ª Leitura - At 6,1-741
Salmo - 32

2ª Leitura - 1Pd 2,4-9
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SEGUNDA-FEIRA  
Dia 11 de maio   
1ª Leitura - At 14,5-18
Salmo - 113b(115)
Evangelho - Jo 14,21-26

TERÇA-FEIRA 
Dia 12  de maio   
1ª Leitura - At 14,19-28
Salmo - 144 (145)
Evangelho - Jo 14,27-31a

QUARTA-FEIRA 
Dia 13 de maio   
1ª Leitura -  At 15,1-6
Salmo - 121 (122)
Evangelho - Jo 15,1-8

QUINTA-FEIRA 
Dia 14 de maio   
1ª Leitura - At 1,15,17.20-26
Salmo - 112 (113)
Evangelho - Jo 15,9-17

SEXTA-FEIRA 
Dia 15 de maio   
1ª Leitura - At 15,22-31
Salmo - 56 (57)
Evangelho - Jo 15,12-17

SÁBADO 
Dia 16 de maio   
1ª Leitura - At 16,1-10
Salmo - 99 (100)
Evangelho - Jo 15,18-21

LITURGIA DIÁRIA - Semana da Páscoa

HARRY ANDERSON

dos Apóstolos não use esta 
nomenclatura.2 Lucas fala 
da eleição de sete homens de 
boa fama, repletos do Espírito 
Santo e de sabedoria, que pas-
sam a participar do múnus dos 
apóstolos, servindo primeiro 
às mesas e, depois, pregando 
com ardor o Evangelho de 
Cristo, como pode ser visto 
mais adiante, pelo menos com 
relação a Estêvão e Filipe.

O trecho lido hoje ter-
mina dizendo: ...a Palavra 
do Senhor se espalhava. O 
número dos discípulos crescia 
muito em Jerusalém, e grande 
multidão de sacerdotes judeus 
aceitava a fé (cf. At 6,7). A 
Palavra do Senhor se espalha-
va e o número dos discípulos 
crescia, porque o Ressuscitado 
estava agindo, na força do 
seu Espírito, através dos seus 
apóstolos. É o mistério da 
Igreja que cresce e se expan-
de, conforme o Senhor havia 
prometido em Mt 13,31-32: 
um grão de mostarda que, ao 
ser lançado na terra, se torna 
uma grande árvore, e nela os 
pássaros vem se abrigar.

Na segunda leitura o após-
tolo Pedro chama a Igreja de 
“edifício espiritual”. Mas todo 
edifício deve ter uma base, um 
alicerce. Este alicerce deve ser 
firme, para que o edifício se 
sustente. O edifício espiritual 
da Igreja tem um fundamento: 
Cristo. Ele é a pedra angu-
lar. Foi rejeitado, foi morto, 
foi crucificado... Contudo, 
morrendo, destruiu a morte. 
Ressuscitou dos mortos e está 
vivo para sempre e tornou-
-se a pedra angular que dá 
sustento a todo o edifício da 

Igreja. Sem ele, ficaríamos 
reduzidos a escombros. A 
Igreja se mantem de pé, firme, 
justamente porque Cristo é o 
seu fundamento.

O evangelho constitui o 
centro de toda a liturgia da Pa-
lavra. Hoje ouvimos uma parte 
de Jo 14, mais precisamente 
os vv. 1-12, o início dos “dis-
cursos de adeus” de Jesus. O 
trecho que nos é proposto hoje 
começa com uma palavra de 
consolação de Jesus aos seus 
discípulos: “Não se perturbe o 
vosso coração”. Diante da che-
gada da sua “hora”, ou seja, do 
mistério da sua paixão, Jesus 
quer mostrar aos discípulos 
a importância de se manter 
firme na fé e de crer que a sua 
morte não terá a última pa-
lavra, afinal a morte não tem 
mais a última palavra. Cristo 
fala que vai, mas vai preparar 
um lugar para os seus. Ele 
voltará, e levará consigo os que 
são dele. Junto com sua par-
tida, Cristo anuncia também 
sua vinda gloriosa. 

O v. 4 introduz o tema do ca-
minho: “...para onde eu vou, vós 
conheceis o caminho”. Tomé vai 
tomar a palavra, para perguntar 
a Jesus sobre este tal “caminho” 
e isso dará ocasião a Jesus de se 
apresentar como “o caminho”, 
“a verdade” e “a vida” (v.6). 
Este versículo constitui como 
que o centro de todo o trecho 
evangélico proclamado neste 
domingo: não há acesso ao Pai, 
senão por meio do Filho, que 
abriu-nos esse mesmo acesso.

Nos versículos seguintes 
(7-11) Jesus se apresenta como 
“sacramento primordial do 
Pai”, no sentido de quem o vê, 
tem acesso ao Pai que é invisí-
vel. Neste trecho é Filipe quem 
toma a palavra. Ele quer que 
Jesus lhe mostre o Pai. Jesus 
vai afirmar que o Pai pode ser 
visto nele, porque ele está no 
Pai e o Pai está nele. Os dis-
cípulos devem crer por causa 
das obras, dos sinais que Jesus 
realiza, afinal eles têm em 
vista confirmar a sua Palavra. 

Cristo é o “sacramento pri-
mordial”, ou seja, quem o vê, 
verdadeiramente vê o Pai, por-
que Ele e o Pai são um. De 
Cristo, sacramento primordial 
e radical, brotam os outros sa-
cramentos, que nos fazem par-
ticipar nos diversos momentos 
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Livros do Novo Testamento (10)
REPRODUÇÃO: REMBRANDT HARMENSZ

Neste artigo trataremos ainda das 
muitas temáticas introdutórias à leitura 
correta dos 28 livros que compõem o 
conjunto do Novo Testamento. 

ANÁLISE E PROPOSTAS DE 
SUPERAÇÃO DO PROBLEMA:

Numa segunda etapa parte-se para 
uma dimensão de análise destas ques-
tões levantadas, na prospectiva de solu-
ções adequadas a uma visão mais correta 
do Cânon.

Segundo Child (1984), existe uma 
difusa má compreensão do significado 
preciso do Cânon. Como se fosse uma 
mera atividade chamada ‘eclesiástica’, 
externa à literatura bíblica que se impôs 
aos textos. Esta é a visão de alguns auto-
res protestantes.

Ao contrário, o papel fundamental da 
autoridade desenvolveu-se ao interno de 
uma comunidade de fé e culto, através de 
suas particulares tradições. 

A consc iênc ia do Cânon  se 
desenvolveu como um elemento 
constitutivo da Igreja cristã e repousa 
profundamente no interior mesmo da 
literatura do NT. 

O estabelecimento do Cânon 
constitui uma combinação de critérios 
histórico-teológicos. 

Igualmente importante é perceber 
nas raízes históricas das tradições a 
consciência profunda do Cânon, para 
entender este processo, pois a compre-
ensão das raízes históricas profundas da 
consciência canônica na Tradição é que 
suscita um entendimento da natureza 
do processo. 

Longe de serem condutores objeti-
vos da tradição recebida, os tradutores, 
autores e redatores do Novo Testamento 
efetuaram uma interpretação maciça do 
material por todo processo de seleção, 
modelagem e transmissão.

O Cânon como processo está em 
contato com um fato central. Ele não 
‘inventa’ o seu conteúdo, mas foi a preocu-
pação de tornar a forma ocasional em que 
o Evangelho foi recebido pela primeira 
vez em um meio que permitiu à Fé plena 
e sinceramente testemunhar a gerações 
sucessivas de crentes, que não haviam ex-
perimentado diretamente a Encarnação 
e Ressurreição de Cristo (1 Pd 1,8: ‘Pois, 

mesmo sem tê-Lo visto, vós o amais; e 
ainda que não estejais podendo contem-
plar seu corpo neste momento, credes em 
sua pessoa e exultais com indescritível e 
glorioso júbilo.’ E sobretudo, Jo 20, 29: 
‘Disse-lhe Jesus: Creste, porque me viste. 
Felizes aqueles que creem sem ter visto!’)

Deste tipo de concepção do Cânon 
em íntima relação com o processo vivo 
das tradições eclesiais ao interno do 
NT pode-se criticar como falsa a visão 
de diversos autores ( interpretação 
protestante) neste campo. Igualmente 
J.D.G.Dunn que entende o Cânon como 
‘congelamento da tradição’.

R.E.Brown, teólogo católico, distin-
gue entre o texto literal ou canônico e 
o significado eclesiástico, diversamente 
de E. Best (congelamento da tradição em 
contexto particular). Ele entende o nível 
canônico do texto como um ‘amarrado’, 
para um específico nível histórico de 
coletores iniciais da tradição. 

Uma ref lexão teológica sobre o 
Cânon, no contexto da diversidade e 

da dinamicidade das tradições, muito 
bem representadas nos diversos textos 
e formas que o compõem, parte de um 
preciso pressuposto: ‘O Cânon do Novo 
Testamento estabeleceu um contexto a 
partir do qual a tradição evangélica era 
interpretada’.

Contra S.F.D.Moule, Brown afir-
ma que a Igreja antiga julgou a partir 
daquilo que ela entendia como sendo 
proveniente do testemunho apostólico. 
Ao estabelecer um cânone, ele separou 
o testemunho apostólico e estabeleceu 
uma distinção entre ele e a tradição ecle-
sial posterior. No entanto, foi uma ava-
liação consciente da igreja anterior em 
relação ao testemunho apostólico que 
estabeleceu os parâmetros do Cânon. 

O skandalon do cânone é que o teste-
munho de Jesus Cristo ganhou sua forma 
normativa por meio de um processo 
interpretativo da era pós-apostólica. 

Significativamente, a polaridade 
teológica não estava entre ‘palavra e 
tradição’ reconhecidamente a palavra 

criada na tradição - mas entre diferentes 
formas de tradição. O canônico é a auto-
ridade e, mais tarde, a tradição da Igreja 
é derivativa do canônico. 

CONCLUSÃO: A RELAÇÃO ENTRE O 
CÂNON DO NT E A VARIEDADE NO 
CRISTIANISMO PRIMITIVO

É dentro do contexto da relação que se 
justifica todo este itinerário. Isto é, aquela 
relação que se estabelece entre o Cânon 
do NT e o cristianismo primitivo, como 
um grande mosaico de influências reli-
giosas e culturais. Childs se afasta da visão 
representada pela obra de J. D.G.Dunn. 

Para ele, Dunn continua a pressionar 
a questão da diversidade dentro do Novo 
Testamento. Enquanto, ao contrário, 
foi uma importante função do Cânon 
preservar um vasto conjunto das diversas 
tradições. 

Segundo Childs, as falhas de Dunn-
consis têm no fato que ele primeiro isola 
uma posição doutrinária através da re-
construção histórica e literária, e, depois, 
a opõe diretamente a outra vertente do 
Novo Testamento. 

Ele ainda erra por examinar as tradi-
ções dentro do contexto canônico a fim de 
determinar como o material foi realmente 
ouvido, mas com base em uma recons-
trução moderna que apresenta tensões 
dentro do Cânon, que historicamente 
nunca foram percebidas dessa maneira. O 
método de Dunn justapõe essas variáveis, 
abstraindo-as de seu contexto literário e, 
em seguida, encontrando uma série de 
contradições flagrantes.

Assim, para concluir, Childs conside-
ra como erro de E.Käsemann e J.G.Dunn 
(visão protestante moderna) que reside 
em simplificar muito a variedade de 
possibilidades relacionais disponíveis 
para uma comunidade religiosa.

Pois, para Childs, o significado do Câ-
non do Novo Testamento reside, não em 
negar a presença da grande variedade, 
mas em seu papel de oferecer diretrizes 
sobre como a variedade 
deveria ser entendida à 
luz da unidade em Cristo.

PADRE PEDRO PAULO A. SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

Apóstolo Paulo
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AMIGOS

10 DE MAIO
Santo Antonino de Florença 
• Alexandre dos Santos Bezerra
• Amaro Manoel do Nascimento
• Ana Cristina R. Castro Goulart
• Ana Joaquina F. Odencio
• Ana Maria Madureira Loiola
• Anália Brittes Silva Junior
• Ângela F. Nascimento Lima
• Arlette Pereira Neves Pellizzon 
• Arnaldo Pereira dos Santos
• Arneli Bastos Trancozo
• Arthur Roeder dos Santos
• Carlos Franz S. Albuquerque
• Clara Silva de Carvalho Rosa
• Dagmar Abreu 
• Edy Bretas de Oliveira
• Elizabeth Turini Constantino
• Eulina da Silva
• Flavia Tereza de Freitas
• Francisca M. Magalhães Martins
• Gonçala Nobre Lourenço
• Irenete Oliveira Ribeiro
• Ivan Francisco de Souza
• Ivonaldo Portela da Costa
• Ivoneide Ferreira de Farias
• Ivonete de Souza Fraga
• Jorcelina Brasiliense Roza
• Josineide Pereira Barbosa
• Laura de Almeida Cardoso
• Luciano Costa Couto
• Luzia Maria Sobral
• Marcelo de Araujo Barros
• Marcelo Henrique Costa da Silva
• Marcos Eugenio Gobbi
• Margareth Caitano Leopoldino
• Maria Carlos da Silva Couto
• Maria Celia Oliveira Correia
• Maria da Conceição da Silva
• Maria de Jesus Oliveira da Paz
• Maria de Lourdes M. Santos
• Maria Diva Oliveira dos Santos
• Maria do Socorro Simão da Costa
• Maria Emília Teixeira de Faria
• Maria Goretti de Sousa Granado
• Maria Ivana Gomes dos Santos
• Maria Joana de Souza Lima
• Maria Luzia Alves Borges
• Maria Malta Santos
• Maria Soares Mata Morais
• Marileia Gil Portella Leite
• Marlucia Oliveira da Silva
• Meire de F. Santos Borges
• Nazare Sebastiana Soares
• Nilda de Souza Gonçalves
• Oscar Geoffroy Schmidt
• Quelli C. Penha Rodrigues
• Regina Ribeiro Silva   
• Rita Silva dos Reis
• Roberto de Sousa
• Sergio R. Oliveira Fuganio
• Silvia Geraldes Almeida
• Silvia M. Mello Franco Cristovão
• Sonia Barbara Silva Falcão
• Sonia Maria Ferreira Schwab
• Thais Xavier de Brito Amorim
• Vandilza Fernandes Andrade
• Vanilda dos Anjos V. Menezes
• Vera Maria Lopes de Oliveira
• Vitalino João Cypriano
• Waldir Manoel da Silva
• Washington Rodrigues

11 DE MAIO
Santa Joana de Portugal
• Adriana F. Santos Fonseca
• Alba Regina de Paula Gonçalves
• Alcenira Pereira da Silva
• Aldenôra Fontenelle Gorini
• Aline Lima de O. Santos
• Ana Maria Pereira da Rosa
• Anna Maria Gurgel Batista
• Antonio Carlos de Oliveira
• Antonio Olegário

• Arlindo Abrantes
• Bruno Ribeiro de Freitas Campos
• Clarice de Andrade Dias
• Eliete Leal Ferreira
• Elisabete da Silva Belcastro
• Fatima Auxiliadora T. Neves
• Guilherme dos Santos Maia
• Ilda Franca Marinho
• Iraci Faria Siqueira
• Irandi Diniz de Souza
• Ivane Feliciano da Silva
• Joana Claudina Ribeiro
• João Bernardo de Souza Barros
• Jorge Henrique Enedino da Silva
• José Justino Filho
• Joventino Ferreiras Lopes
• Katia de Souza Rocha
• Léa Cardoso
• Leila Alves Borges
• Leonir Nunes Rezende
• Liliam Mozart Carlos Condino
• Maria da C. Papera Araujo
• Maria da Penha Rodrigues Justo
• Maria de Assis Amanso
• Maria de Fatima da Mata Silva
• Maria de L. C. Rodrigues Coelho
• Maria de Lourdes R. Affonso
• Maria de Lourdes Silva
• Maria Helena Teixeira de Lima
• Maria Lucia Ferreira de Lima
• Maria Rosangela da Silva Sousa
• Maria Vanilda Mendes da Costa
• Marilene Alves de Lima 
• Marlene Cerqueira Borges
• Monica C. Santos Fonseca 
• Mônica Suane dos Santos
• Padre Raimundo N. Nascimento
• Rita de Cassia Araujo da Silva
• Rosa Maria H. Volder Ribeiro
• Rosimary Martins
• Selma Fontes de Lima Silva
• Severina do Ramo da Silva
• Sonia Maria Quintanilha da Rosa
• Sonia Neves Ferreira da Silva
• Terezinha de J. Moraes Barros
• Vera Lucia Moraes Gonçalves
• Vera Maria Monteiro Bitencourt

12 DE MAIO
São Nereu e Santo Aquiles
• Almerinda Pessoa Barreto
• Ana Maria B. Araújo Leite
• Ângela Maria Ferreira dos Reis
• Antonio Carlos Paula
• Aurea dos Santos Cardim
• Benedita Efigenia dos Santos
• Denise Maria de Menezes
• Dircea Pita Ferreira
• Eliana de Azevedo Gonçalves
• Eva Malta da Costa
• Francisco Matheus Filho
• Glória dos Ramos Silva
• Inês Braga de Oliveira
• Inez Correia Gomes
• Ingerborg Maria Gromann 
• Isabel da Silva Guenodi
• Joanice Almeida Santos
• João Crisostomo Filho
• João de Jesus Servulo
• José Geraldo de Souza
• José Jorge dos Santos Mendonça
• José Luiz Alves Nunes
• Júlio Lage Carvalho
• Leonardo de Checchi
• Lucia Israel Pereira
• Lusinete Ferreira da Costa
• Maria Amélia da Silveira
• Maria Angélica A. Souza
• Maria Bispo dos Santos
• Maria da Glória de Lima
• Maria da Penha F. Souza Barros
• Maria de Lurdes R. Freitas
• Maria Nunes Pereira
• Maria Socorro de Souza
• Nubia de Carvalho 
• Oneida Campos Furtado
• Orita Luiza da Silva 

• Rosa Roberta da Silva
• Rosangela Faria de Araujo
• Sonia Maria Cucodorio da Silva
• Therezinha Baptista Pires
• Vanilda Aparecida M. Fragoso
• Willma Nascimento dos Santos

13 DE MAIO
Nossa Senhora de Fátima
• Alberto Figueira
• Ana Rita Soares José
• Antonio Amaro dos Santos
• Carmen da Silva Souza
• Denilda Martins da Silva Leal
• Ednalva de Jesus M. Oliveira
• Edney dos Santos Silva
• Elizabeth de Lima
• Eronildes da Costa Rocha
• Everaldo Luiz da Silva
• Fatima Cristina da Silva Soares
• Fatima Maria Barros Cassemiro
• Felipe da Mata Bandeira
• Fernanda de Aragão
• Francisca de Moura
• Francisco Thiago Farias Azevedo
• Guiomar Rodrigues Fernandes
• Helio Freire de Andrade Filho
• Ivone Sa Chaves
• Jacira Torres de Araujo
• Luzanira Sá de Souza
• Maicon Martins Falcão
• Marcos Aurélio Martins Peneiras 
• Maria A. Silva Verissimo
• Maria A. Costa Nascimento
• Maria Celeste da Silva Almeida
• Maria da Conceição dos Santos 
• Maria da Conceição Pompeu
• Maria da Glória Silva Cairo
• Maria das Graças Mucheli
• Maria de Fátima Campos
• Maria de Fátima Farias Américo
• Maria de Fátima F. Baptista
• Maria de Fátima Pereira Raposo
• Maria de Lourdes Silva Neta
• Maria de Lurdes C. Machado 
• Maria Ferreira Barbosa
• Maria Izabel Jose de Santana
• Maria José de Oliveira Castro
• Maria José Lopes de Lima
• Maria José Ribeiro Gonçalves
• Maria Lúcia de Souza Batista
• Maria Pereira Canuto
• Maria Santana dos Santos Silva
• Maria Tereza de Oliveira Ramos
• Marluce Vitoria de Lima Silva
• Marly Britto Romeu
• Mauricio Rodrigues Alexandre
• Miguel Rogerio Pereira
• Miraselva Ferreira Magalhães
• Regina Alves Montenegro
• Roberto Gomes de Paulo
• Rosa de Jesus Carvalho Dias
• Rosilene Lourenço dos Santos
• Sonia da Silva Sabatini
• Sonia Regina Passos de Souza
• Sueli Moreira de Barros
• Suely Alverina M. Oliveira 
• Waldea Esteves Bilheri 

14 DE MAIO
São Matias
• Alberto da Silva Souza
• Ascensão de Souza Cunha
• Benedita Maria Luz Silva
• Carla Alesandra P. P. Filippelli
• Carolina de Souza Teixeira
• Disnei da Silva Brasil
• Dulce de Oliveira
• Eclair Ornelas Macedo da Mota
• Elisangela T. Santos Silva
• Elisete de Andrade
• Eniete Rodrigues
• Helena Correa Dantas 
• Humberto G. Chagas Leite
• Inês Mourão Costa
• Inez Carlos Moura de Farias

• Jacqueline Cianni Lugão
• Joaquim Rodrigues de Souza       
• Jorge Dario Bernadino Luiz
• Josita de Souza Afonso
• Ludovina Celia Ribeiro Semitela
• Luiza Maria N. Araujo
• Maria Bernadete Rocha Soares
• Maria do Carmo da Silva Diniz
• Maria José Bomfim
• Maria Lenilda dos Santos Silva
• Maria Lucia Chagas de Carvalho
• Maria Penha Oliveira Silva
• Maria Regina Couto do Valle
• Mariam G. Castro Parreiras
• Mariane da Silveira Alvim
• Marilda Cunha dos Santos
• Merciana dos Santos Reis
• Minervina dos Prazeres Duarte
• Nilsimar Ribeiro da Silva
• Norberto Feitosa de Aquino
• Rita Profeta de Oliveira
• Severina Ferreira Braga
• Soraya da Silva Monteiro
• Sueli Martins Silva
• Suli Maria Garcia da Nobrega
• Tereza dos Santos Costa
• Terezinha Costa de Lima
• Terezinha Xavier da Silva
• Tiago Dantas de Almeida
• Valdelino de Assis
• Vanessa da Silva
• Yolanda Silva Robles

15 DE MAIO
Santo Isidoro, lavrador  
• Alzilete Pereira de Mendonça
• Ana Lucia de Moura Linhares
• Ana Maria Barbosa Rodrigues
• Ana Maria dos Santos Pereira
• Aparecida Maria Alves
• Aparecida Michel Irani Costa
• Aricy Veneza Maia
• Cleide Mara Ferreira Dantas
• Clotilde Castro Carvalho
• Cordelia dos Santos Felix
• Dermeval Martins dos Santos
• Dirce Castro e Silva Abreu
• Doramiltes Gallagher 
• Dulce Salgado de Paula
• Edna Ferreira Rodrigues
• Eliane Sklenicka de Oliveira
• Elita de Souza Vilete 
• Eunice de Castro de Carvalho
• Fatima Maria de Oliveira
• Francisca Silvia da Silva
• Francisco Chagas de Lucena
• Francisco Gomes Andrade
• Georgina Adelina R. F. Cruz
• Heusa do Nascimento Antonio
• Ignez Maria de Faria Campos
• Ineida Lucia Dalcolmo
• Ivan Alves de Sousa
• Jandira Salina Silva
• Jane Rodrigues Greco
• Jorge Luiz de Brito
• Jose Pinto
• José Ribamar Farias e Silva
• Jose Vieira Furtado
• Josefa Batista Ribeiro
• Josefa Cordeiro de Araujo e Silva 
• Julio Briancou Busquet
• Jurema Maria Duarte Evencio
• Linilda dos Santos Costa
• Luiz Carlos Xavier Correa
• Luiz Sergio Widgderowtz
• Luzinete Maria da Silva
• Maria Aparecida de Souza
• Maria da Penha Dias de Jesus
• Maria das Graças C. F. Valado
• Maria do Socorro Alves de Souza
• Maria Lucia Costa Silva
• Marina Lopes Campos
• Marli Conceição da Cunha
• Miriam Rosa da Silva
• Neiva de Abreu Campos
• Norma de Sá Ritta
• Odete Borges da Luz

• Pedro Antonio dos Santos
• Priscila das Graças Canuto
• Rita de C. Santos Ferreira
• Rogério Santos de Barros
• Rosana Rafael
• Rozilda de Oliveira
• Sandra da Conceição Simão Goes
• Severina Santos da Silva
• Silvio Carrielo Câmara 
• Sonia Maria Barboza Porto Silva
• Sonia Maria D. Martins Gomes
• Vera Lucia do D. Porto da Costa
• Zeferino Rodrigues Neto
• Zilar Alves de Oliveira Netto

16 DE MAIO
São João Nepomuceno
• Adeilson Barbosa Rodrigues
• Alexandre Carvalho da Costa
• Anna Felix
• Anna Maria do N. Souza
• Arquimedes de Souza Moreira
• Carla Monique Gomes de Souza
• Cecilia Aparecida F. C. Duarte
• Claudir Gomes da Silva
• Cremilda Vieira
• Danielle de Oliveira Silva
• Dilma Neves Pereira
• Doralina Moraes Ribeiro
• Edson Ferreira dos Santos
• Elaine Barreto de Jesus
• Elsen Rita Cassia da Silva
• Fernando Colonna Rosman
• Gildecy Viana Guimarães
• Irene da Rocha Araujo
• Janilde Maria da Silva
• João Luiz dos Santos
• Julia Alves da Costa
• Lucia Helena Lima Silvestre
• Lysia Lourdes Vasconcellos
• Maria Anunciata N. Santana
• Maria A. Silva L. Fermiano
• Maria da Costa Barbosa
• Maria da Silva Moreira
• Maria das Graças O. Silva Biar
• Maria das Graças P. Rocha
• Maria das Neves de Souza
• Maria de Fatima L. Almeida
• Maria do Amparo Cardozo Lopes
• Maria Isabel de Oliveira 
• Maria José Gomes de Lima
• Maria José Vieira
• Maria Lucia da Silva
• Maria Mirtes Silva de Almeida
• Maria Soares de Farias
• Nelma Gall Barreira
• Paulo Roberto Vieira Galvão
• Regina Celia da Silva de Assis
• Renato Colonna Rosman
• Roberto Wiles Sobrinho Soares
• Roselho Reis de Oliveira
• Sandra Maria Amâncio da Silva
• Sebastiana Ferreira da Costa
• Sheila Jalene Flores dos Santos
• Silamara de C. Soares Ferreira
• Siria Maria de Oliveira
• Solange V. G. A. Nascimento
• Sonia Maria da Silva
• Sonia Maria dos S. Araujo
• Tania Maria Carneiro de Sousa
• Therezinha de Jesus C. P. Leme
• Vania da Silva Júlio da Costa
• Yara Nogueira de Aquino
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