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SINAIS DE ESPERANÇA
Jovens consagrados 

e consagradas vivem 
a radicalidade do 

Evangelho, adorando e 
servindo Jesus nos pobres.
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NATALÍCIO

DIA 25
• Pe. Adeilto Custódio de Lima
• Pe. Jefry Roger Rivas Arancibia
• Pe. Frei Joacir Chiodi, OAD
• Diác. Cosme Valuche de Azevedo

DIA 26
• Pe. Frei Gilmar J. Silva, OFM

DIA 27
• Pe. Sivonaldo de A. Maciel, CRSP
• Diác. Juarez Barbosa Quintela

DIA 28
• Pe. Veranildo Ferreira da Silva
• Pe. Wilson C. Souza Junior
• Diác. Alexandre Lopes
• Diác. Marcio Andrade Lopes

DIA 29
• Pe. João Renato Eidt, SJ
• Pe. Mateus Buss, SCJ

DIA 30
• Diác. Cláudio C. Guimarães

DIA 31
• Pe. Alessandro M. Santos
• Pe. Antonio Augusto D. Andrade

• Pe. Jefferson G. Araujo
• Pe. Josafá Carlos de Siqueira, SJ
• Diác. José Benvindo Correia Vaz
• Diác. Odílio dos Sa. Mendonça

ORDENAÇÃO

DIA 25
• Pe. Frei Joilde de S. Lima, OCD

DIA 28
• Pe. Ricardo Pereira Calvo

DIA 29
• Pe. Frei Dimas Solda, FMM

DIA 31
• Pe. Reynaldo T. G. C. Segundo
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“Nestes dias celebrou 
380 anos de fundação, 
mas que hoje passa por 
dificuldades”Ainda neste mês de outubro, Mês 

do Santo Rosário, quero discorrer sobre 
a importância de uma das irmandades 
negras mais importantes do Brasil, que 
nestes dias celebrou seus 380 anos de 
fundação, mas que hoje passa por tre-
mendas dificuldades: a Imperial Irman-
dade de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito dos Homens Pretos.

Antes de tudo, é preciso recordar que 
a Igreja, desde seus primórdios, sempre 
defendeu e promoveu o direito dos fiéis 
de se associarem ou se organizarem em 
associações. Trata-se de uma atividade 
que corresponde às exigências humanas 
e cristãs mais ínfimas dos batizados, 
haja vista ser toda pessoa humana um 
ser sociável por essência, e Deus mesmo 
quis unir os fiéis no Seu Filho Jesus como 
povo de Deus. Neste sentido, as associa-
ções eclesiásticas sempre foram sinais 
da comunhão e da unidade da Igreja. 
Nos primeiros séculos da Igreja, mesmo 
em meio às perseguições, os cristãos já 
se associavam de acordo com a lei civil, 
constituindo associações com objetivos 
caritativos e funerários, e, mais tarde, 
com a paz do imperador Constantino, 
também objetivos cúlticos e devocionais, 
o que desencadeou numa infinidade de 
associações de todo gênero, tanto entre 
leigos, como também entre religiosos e 
sacerdotes. 

Cá no Rio, as associações de fiéis, 
mais exatamente as irmandades, remon-
tam ao século XVII, inclusive as irman-
dades de homens pretos e de homens 
pardos. Dentre estas sobrevivem ainda 
em nossos dias a Imperial Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário e São Be-
nedito dos Homens Pretos e a Venerável 
Irmandade de Santo Elesbão e Santa 
Efigênia, ambas com suas respectivas 
sedes situadas no centro da cidade, onde 
a grande maioria das irmandades man-

tém seus templos-sedes, visto ter sido aí 
onde nasceu e cresceu a cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro.

Não se sabe exatamente quando a 
Imperial Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos foi fundada, talvez pelos anos 
de 1640. Fundada para abrigar pessoas 
pretas e pardas, tinha como principal 
objetivo caritativo a compra de alforrias 
para a libertação de escravos, além da 
devoção a Santíssima Virgem do Rosário 
e a São Benedito, o Negro, ou o Mouro. 
Apesar da situação de escravidão, os 
negros podiam se associar a irmanda-
des desde que fossem batizados, visto 
ser este um direito eclesiástico de todo 
batizado, seja ele livre ou escravizado. 
E os escravos tinham especial devoção 
a Nossa Senhora do Rosário, porque 
aprenderam de seus evangelizadores a 
devoção ao Santo Rosário com toda a sua 
riqueza espiritual e simbolismo na luta 
contra as situações de opressão, aí mui-
tas vezes usando como contas pequenas 
sementes colhidas na lavoura chamadas 
de “lágrimas de Nossa Senhora”. Im-
possível não associar estas lágrimas de 
Nossa Senhora às lagrimas de tantos 
homens e mulheres, crianças, jovens, 
adultos e velhos vivendo em tamanha 
situação de injustiça e covardia, como 
era e sempre será a escravidão. Por isso, 
muitas foram as irmandades de negros 
dedicadas a Nossa Senhora do Rosário 
e, de igual modo, na maioria das vezes, 
dedicadas, concomitantemente, a São 
Benedito, dada a identificação com este 
santo negro, de origem africana, também 
escravizado, mas que dedicou toda a sua 
vida a Deus e aos pobres, consagrando-se 
pela ordem franciscana. 

Irmandade pobre e de pessoas po-
bres, por não ter sede própria, em seus 
primeiros decênios, a Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e São Bene-
dito dos Homens Pretos foi abrigada 
pela Igreja de São Sebastião dos jesuítas, 
localizada no antigo Morro do Castelo. 
Até que em 1701, iniciaram a constru-
ção de sua própria igreja, sendo esta 
concluída em 1737 e localizada na atual 
Rua Uruguaiana. Neste mesmo ano, ela 
foi elevada à condição de Catedral do 
Rio de Janeiro, assim permanecendo 
até 1808 com a chegada de Dom João 
VI e a transferência da capital do Reino 
Unido de Portugal e Algarves para o Rio 
de Janeiro, sendo neste templo a Família 
Real recebida com solene celebração de 
um Te Deum. A Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos, mesmo deixando de ser a catedral 
da única capital europeia fora da Europa, 
foi ainda palco de outros atos importan-
tes da vida nacional. Aí funcionou por 13 
anos (1812-1825) a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. Do seu consistório saiu 
uma comitiva liderada pelo presidente 
do Senado, José Clemente Pereira, para 
entregar a Dom Pedro de Alcântara, pos-
teriormente Dom Pedro I, a mensagem 
do povo do Rio de Janeiro, com mais de 
oito mil assinaturas, pedindo por sua 
permanência no Brasil, já que a Corte 
Portuguesa havia exigido o seu retorno 
a Portugal. Este episódio foi motivador 
do famoso Dia do Fico, ocorrido no dia 
seguinte.

A Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito foi importantís-
sima no movimento abolicionista, sendo 
protagonista no processo de abolição da 
escravatura no Brasil. Uma carta de Dom 
Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de 
Janeiro, endereçada à irmandade em 24 
de agosto 1871, elogiava a sua conduta 
piedosa de libertar escravos, tanto que 
lhe fez uma doação em dinheiro para tal 
missão. E quando chegou o fim da escra-

Uma gloriosa irmandade

vatura a 13 de maio de 1888, a irmandade 
atribuiu à Princesa Isabel, verdadeira 
inspiração divina por ter assinado a Lei 
Áurea, a qual os irmãos chamavam de 
“lei da libertação da pátria”. A partir daí 
a Imperial Irmandade, nunca mais dei-
xou de celebrar missa em ação de graças 
pela libertação do povo negro no Brasil, 
anualmente a cada 13 de maio.

Hoje, com 380 anos de gloriosa his-
tória, a Imperial Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário e São Benedito dos 
Homens Pretos passa por gravíssimas di-
ficuldades e crises de toda ordem, o que 
inclusive desencadeou no fechamento 
de seu templo-sede, desde agosto do ano 
passado, por ação impetrada na Justiça 
pelo Ministério Público Federal contra o 
IPHAN e a própria irmandade, por conta 
das condições de deterioração do prédio 
e possíveis riscos ao público. 

Uma igreja de portas fechadas é 
sempre uma agressão à fé do povo. Mais 
ainda quando se trata de uma igreja de 
vultosa importância para a história do 
Brasil e não só para a fé do povo negro, 
mas para a fé de todo o povo carioca, 
como é o caso da Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos. A arquidiocese, por sua parte, 
movida pela solicitude para com todas 
as associações eclesiásticas em seu ter-
ritório e respeitando a sua autonomia 
institucional, entrou no processo como 
auxiliar do MPF a fim de que, somando 
forças, possamos todos – MPF, Arquidio-
cese, IPHAN e irmandade – encontrar 
caminhos de solução para a urgente re-
abertura do templo, patrimônio cultural 
e espiritual do Rio de Janeiro e do Brasil. 

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.
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AGENDA DO ARCEBISPO

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

DIA 25
7h30 - Missa na Irmandade São Cris-
p im e  São Cr isp in iano ,  no  Centro 
10h - Missa na Catedral de São Sebastião, 
no Centro

DIA 28
7h - Missa na Paróquia São Judas Tadeu, 
no IAPI, Penha
19h30 - Missa na festa do padroeiro da 
Paróquia São Judas Tadeu, em Bangu 

DIA 30
19h30 - Missa de posse do padre Renato 
Lima da Silva, na Paróquia São João Batista, 
no Rio das Pedras

DIA 31
9h - Missa “O Rio Celebra” abrindo o encon-
tro do Apostolado da Oração, na Paróquia 
Nossa Senhora da Apresentação, no Irajá 
19h00 - Missa na Capela São José, na Ta-
quara

14 a 20 de outubro de 2020
• Transferindo o Revdo. Pe. Re-

nato Lima da Silva do ofício de 
Administrador Paroquial da 
Paróquia São João Batista, no 
Anil, Vicariato Episcopal Jacare-

paguá, para o ofício de Pároco 
da mesma Paróquia.

• Transferindo o Revdo. Pe. Fábio 
de Souza Balbino do ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia 
Santa Teresinha do Menino 

Jesus, em Botafogo, Vicariato 
Episcopal Sul, para o ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia 
Ressurreição, em Copacabana, 
Vicariato Episcopal Sul.

• Transferindo o Revdo. Pe. José 

Delfino de Araujo do ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Realengo, Vicariato Epis-
copal Oeste, para o ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia 

Nossa Senhora da Conceição, 
em Santa Cruz, Vicariato Epis-
copal Santa Cruz.

ATOS DO GOVERNO

No último dia 10 de outubro de 
2020, foi beatificado em Assis, na 
Itália, Carlo Acutis. Carlo, um jovem 
italiano que nasceu em 1991, em Lon-
dres, aonde a família se deslocou por 
motivos de trabalho de seu pai. A famí-
lia voltou para Milão, onde ele cresceu 
e foi formado. Essa atitude da Igreja 
em beatificar Carlo Acutis, além de ter 
sido comprovado um milagre por sua 
intercessão, mostra para toda a socie-
dade e principalmente aos jovens que 
é possível ser Santo nos dias de hoje 
e que a santidade se constrói a cada 
dia, por meio de nossas atitudes, tra-
zendo no coração um profundo amor 
por Jesus e pela Eucaristia e amando 
e servindo aos irmãos pela caridade 
discreta e efetiva.

Carlo Acutis tinha uma grande 
devoção e amor pela Eucaristia, ele 
documentava pela internet os diversos 
milagres realizados através da Euca-
ristia e os catalogava, por isso ele se 
tornou conhecido. Ele criou um site na 
internet para divulgar esses milagres 
e os sinais da misericórdia de Deus 
que nos vêm por meio da Eucaristia. 
Por esse motivo está sendo, extrao-
ficialmente, considerado o beato da 
Eucaristia e internet.

Com essa atitude, o jovem Beato 
Carlo Acutis nos mostra que a internet 
não tem somente coisas ruins, mas 
muitas coisas boas se sabermos usá-
-la e a usarmos para o bem e não para 
o mal. Podemos usar a internet para 
evangelizar, para propagar a boa nova 
do Evangelho e o amor de Jesus. Carlo 
Acutis é um santo do nosso tempo, do 
mundo contemporâneo e nos ajuda a 
compreender que podemos ser santos 
nos dias de hoje e amar a Jesus na Eu-
caristia e ao próximo da mesma forma.

Carlo Acutis morreu bem jovem 
com apenas 15 anos de idade, vítima 
de leucemia, mas ele não lamentava 
e nem reclamava por estar doente, 
muito pelo contrário, ele oferecia o so-
frimento da sua dor em favor da Igreja 
e do Papa Bento, que estava na Sé de 

Pedro na época. Ele pediu a seus pais 
que o levasse a todos os lugares onde 
aconteceram milagres eucarísticos ao 
redor do mundo, mas o agravamento 
da sua doença impediu que isso acon-
tecesse. 

Acutis apreciava o modo com o 
qual o Beato Tiago Alberione usava as 
mídias para evangelizar e proclamar o 
Evangelho, e assim ele divulgava a fé 
com o site que ele havia criado. Ele, 
também, gostava de edição de filmes 
e quadrinhos. Foi no site que ele disse: 
“quanto mais Eucaristia recebemos, 
mais nos tornaremos como Jesus, para 
que nesta terra tenhamos uma anteci-
pação do Céu”.

Podemos aprender com Carlo Acu-
tis a usar as redes sociais eticamente, 
para promover o bem e sem precisar 
ofender ninguém. Usar as redes sociais 
para promover a evangelização e o 
amor a Jesus. Usufruir das redes sociais 
com algo que nos edifique e promova 
o bem-estar social nosso e dos outros 
que estão ao nosso redor. Promover 
por meio das redes sociais a ajuda aos 
pobres e necessitados, pedindo ajuda 
e arrecadando dinheiro para o bem, 
promovendo os necessitados. Dessa 
maneira nos edificaremos como pes-
soa e caminharemos para uma vida 
de santidade e assim estaremos mais 
perto de Deus.

Nesse mês de outubro que é o mês 
das missões por excelência, somos 
convidados, seguindo o exemplo do 

Beato Carlo Acutis, a “habitar o am-
biente digital” e usar as redes sociais 
para promover a evangelização e ser-
mos missionários do ambiente digital. 
Ainda mais nesse tempo de pandemia 
da Covid-19 em que somos privados 
de sair de casa, de ir ao encontro das 
pessoas ou até mesmo de ir na igreja, 
podemos rezar pela internet, fazendo 
grupos de oração virtuais, acompa-
nhando missas pela internet e assim 
criando um espaço de oração nas redes 
sociais, propagando a boa nova do 
Evangelho e cumprindo o nosso papel 
de sermos missionários.  

Carlo amava a cidade de São Fran-
cisco, onde o pai adquiriu uma casa, e 
se inspirava no Poverello de Assis. Ele 
morreu em 12 de outubro de 2006, 
às 6h45, de leucemia e foi sepultado 
em Assis, conforme era o seu desejo. 
Em 23 de janeiro de 2019, seu corpo 
foi exumado. Tratado com técnicas 
de conservação, foi transferido para 
a Paróquia de Santa Maria Maior, a 
Igreja do Despojamento (antiga casa 
de Pedro Bernardone, diante do qual 
Francisco se despojou das vestes e as 
devolveu ao pai), onde aguardou a be-
atificação para finalmente ser exposto 
à veneração pública. 

A data de celebração do jovem Be-
ato passa a ser o dia 12 de outubro, a 
mesma data em que se celebra o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil. Foi também aqui no Brasil 
Central que ocorreu o milagre que 
determinou a sua beatificação. Nessa 
igreja e paróquia onde repousam seus 
restos mortais temos comunidades 
de freis e freiras brasileiras que ali 
servem. Que Nossa Senhora Aparecida 
possa junto com Carlo Acutis interce-
der por todos nós e nos cobrir com o 
seu manto sagrado. E assim como ela 
abençoa todas as crianças, pois no dia 
dela se celebra o Dia das Crianças, que 
o Beato Carlo Acutis interceda por to-
dos os jovens e os conduza no caminho 
do amor a Jesus.

Portanto, nos alegremos em ter 

mais um jovem proclamado Beato 
pela Igreja, que em tão pouco tempo 
de vida demonstrou tanto amor a Jesus 
e fez tanto bem. Ele se junta a Santa 
Teresinha do Menino Jesus, a São 
Domingos Sávio e São Luiz Gonzaga, 
que são santos jovens e que em pouco 
de tempo de vida amaram a Jesus e a 
Igreja de maneira extrema e serviram o 
próximo da mesma forma. Carlo Acutis 
é do nosso tempo e, por isso, vemos 
um Beato com mochila nas costas e 
com tênis, pois é nosso e nos ensina 
que ainda hoje é possível trilhar um 
caminho de santidade.

Uma das novidades da via ordinária 
da santidade do Beato Carlo Acutis 
foi a participação cotidiana da Santa 
Eucaristia e o seu amor pela presença 
real do Ressuscitado nas sagradas 
espécies. Para nós ficam questiona-
mentos muito atuais: Como eu me 
preparo para a participação ou para a 
celebração da missa? Como eu parti-
cipo da Santa Missa? Como é a minha 
ação de graças depois da celebração 
da Santa Missa? Que o Beato Carlo 
Acutis interceda por cada um de nós e 
nos inspire a uma vida de total entrega 
a Deus e doação ao próximo. E conti-
nuaremos rezando para que em breve 
ele possa ser canonizado. Rezemos 
confiantes por um novo milagre para 
que isso aconteça.

Beato Carlo Acutis

“Que o Beato Carlo 
Acutis interceda por 
cada um de nós e nos 
inspire a uma vida de 
total entrega a Deus e 
doação ao próximo”
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PERFIL DO LIVRO
O livro aborda aspectos da 

história política e institucio-
nal do culto a São Sebastião 
como padroeiro principal do 
Rio de Janeiro, nos primeiros 
200 anos da cidade, buscando 
investigar o processo de re-
conhecimento e manutenção 
de seu patrocínio. O trabalho 
analisa os discursos que enun-
ciavam São Sebastião como 
patrono da cidade do Rio, 
especialmente aqueles que se 
referiam a uma proteção con-
tínua do santo a ela, desde sua 
fundação, começando pela 
paulatina construção jesuíti-
ca dessa memória narrativa. 
Em seguida, concentrando-se 
nos escritos dos principais 
representantes dos poderes 
civil e eclesiástico na loca-
lidade – Câmara Municipal, 
Cabido da Sé, governadores, 
bispos e funcionários régios – 
decodificam-se os discursos, 
práticas, espaços e ritos que 

sustentaram a veneração da-
quele mártir como padroeiro 
da cidade, e como foram usa-
dos nas relações entre poderes 
políticos e eclesiásticos, numa 
época de estreitos laços entre 
monarquia, catolicismo e a 
poder local, durante o Antigo 
Regime português. Uma das 
conclusões é a de que o apoio 
dos poderes seculares locais 
foi essencial – embora não 
exclusivo – para a defesa e ma-
nutenção do patronato oficial 
do santo sobre a cidade, refor-
çando-o e reatualizando-o em 
momentos-chaves, a despeito 
da concorrência de outros 
santos, ou das limitações que 
restringiram a expansão e 
popularização da veneração 
do mártir flechado na cidade 
do Rio de Janeiro.

O trabalho também aborda 
a crença de que o santo livrava 
a cidade das pestes e a relevân-
cia do recurso aos santos como 
uma das práticas do “bom go-

verno”, especialmente quando 
trata da catedral e das procis-
sões. Por fim, tenta explicar a 
permanência de São Sebastião 
como padroeiro principal da 
cidade e diocese, e as razões 
de sua preponderância sobre 
outros santos protetores pos-
tulantes, como Santo Antônio, 
São Januário e Sant’ Ana.

Em entrevista ao jornal Tes-
temunho de Fé, o autor, Vini-
cius Cardoso explicou porque 
escolheu o tema, a devoção dos 
cariocas pelo santo mártir que 
ultrapassou os séculos, alguns 
dados históricos e interessantes 
e como conseguiu que sua obra 
fosse vencedora do prêmio anu-
al do Arquivo da Cidade do Rio.

Testemunho de Fé (TF) – Por 
que escolheu esse tema? 

Vinicius Cardoso – Na gradu-
ação, eu demorei a me decidir 
pelo tema do trabalho final, 
pois eu tinha pelo menos três 
opções. Eu já tinha começado 
o trabalho abordando outro 
tema, mas decidi trocar às 
pressas pelo tema da memória 
da fundação do Rio de Janeiro, 
que passou a me atrair mais. O 
que era para ser apenas um dos 
capítulos, tratando das repre-
sentações de São Sebastião na 
memória da fundação da cida-
de, acabou se transformando no 
trabalho final. Daí em diante, 
fui apenas desdobrando e re-
pensando o tema. Mantive-me 
nele porque percebi que havia 
alguns aspectos pouco aborda-
dos por historiadores, e porque 
era um tema interessante para 
a história da cidade.

TF – O que o leitor pode en-
contrar na obra?

Vinicius Cardoso – O livro é 
uma tese sobre a relação que, 
nos primeiros 200 anos da 
cidade, os poderes e institui-

Livro sobre São Sebastião é vencedor 
do prêmio do Arquivo da Cidade
Acaba de ser lançado o livro “Cidade de São Sebastião: Poderes locais e o Santo 
Padroeiro do Rio de Janeiro (1680-1760)”, publicado pelo Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro.
O livro, de autoria de Vinicius Cardoso, é uma tese de doutorado em história social, 
defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e vencedor do prêmio 
anual do Arquivo da Cidade.  
O autor também é músico, já participou de ministérios de música, foi batizado 
na Paróquia São Sebastião e Santa Cecília, em Bangu, e atualmente participa da 
Paróquia São Judas Tadeu, no mesmo bairro.

ções aqui representados (tanto 
daqui quanto de Portugal, 
tanto eclesiásticos quanto da 
governança) mantinham com 
a veneração e a memória ofi-
ciais de São Sebastião no Rio, 
reconhecendo-o e mantendo-o 
como padroeiro principal da 
cidade e diocese, mesmo sob 
certas restrições e apesar da 
concorrência de outros santos.

Não é um estudo que fala 
da experiência cotidiana de de-
voção ao santo - para o período 
histórico em análise, o livro 
não nega as experiências de 
pessoas comuns, mas também 
não as pressupõe nem exagera. 
Entretanto, o livro busca enten-
der como e para quê pessoas e 
grupos em situações de poder 
empregavam aspectos do culto 
a São Sebastião como padroeiro 
e protetor milagroso do Rio em 
diversas situações. Para isso, eu 
começo reconstituindo a forma-
ção de uma memória que asse-
gurava milagres do padroeiro na 
fundação da cidade, em especial 
a aparição do santo como sol-
dado na chamada “Batalha das 
Canoas”. Trato também das afir-

mações de que o santo protegia a 
cidade de epidemias e invasões 
estrangeiras nas décadas seguin-
tes, e examino as implicações 
desse referencial para os lugares 
e tempos da veneração - catedral 
e procissão. Termino tratando 
da eleição de Santa Ana como 
segunda padroeira pelo bispa-
do, em 1760, e sobre como São 
Sebastião prevaleceu naquele 
contexto. As conclusões deixo 
que os leitores descubram e 
avaliem na leitura do livro.

TF – Como se desenvolveu 
a devoção dos cariocas por São 
Sebastião nos vários períodos e 
fases do Brasil, desde as origens 
da cidade, passando pelos tem-
pos da Colônia, Império, reinados, 
o início da República e nos tem-
pos atuais?

Vinicius Cardoso – São Sebas-
tião era venerado em Portugal 
(e em vários lugares do Ociden-
te) como protetor contra epide-
mias. Na América portuguesa, 
pode-se dizer que essa era a sua 
principal requisição por parte, 
principalmente, dos poderes da 
governança e dos missionários. 

Vinicius Cardoso
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Capelas do santo eram manti-
das, algumas vezes com a renda 
das câmaras municipais ou da 
Provedoria da Fazenda das ca-
pitanias, como forma de manter 
a estima desse protetor e conter 
epidemias. Isso aconteceu, por 
exemplo, em Pernambuco. O 
carisma de São Sebastião como 
protetor nas guerras também 
era invocado, sobretudo no 
Rio de Janeiro, mas, em outros 
lugares do Brasil colonial creio 
que tenha prevalecido a vene-
ração antipeste. No Rio, tenho 
indícios de que o culto a São 
Sebastião foi modelado tam-
bém de forma a atrair indígenas, 
provavelmente por conta do 
caráter guerreiro da hagiogra-
fia do santo e, claramente, da 
iconografia da flecha.

No Segundo Reinado, os 
capuchinhos reforçaram a re-
lação do santo com a cidade, 
pondo, porém, mais ênfase na 
relação com o povo simples. São 
Sebastião também foi invocado 
contra epidemias que atingiram 
a corte nos anos 1850. A grande 
mudança acontece no início da 
República: por um lado, é cria-

do o feriado municipal e o santo 
é novamente endossado pelos 
poderes municipais; por outro, 
há uma explosão de associações 
religiosas leigas com o nome 
de São Sebastião nas primeiras 
décadas de 1900. O surgimento 
da umbanda, mais ou menos 
nessa mesma época, também 
se valeu do santo e difundiu-o 
ainda mais, associando-o aos 
caboclos.

TF – Como um católico e 
acadêmico, como o senhor, vê 
a figura de São Sebastião como 
padroeiro da cidade?

Vinicius Cardoso – Pessoal-
mente, vejo com carinho e res-
peito. Como historiador, ainda 
estou no processo de entender 
as razões pelas quais o santo 
foi escolhido e readequado 
às diferentes circunstâncias 
históricas, políticas, religiosas, 
sociais, culturais. Percebo que 
São Sebastião tem uma história 
ligada às origens da cidade, 
com um apelo, portanto, que 
outros possíveis padroeiros 
não teriam. Hoje, é um santo 
que tem devotos em vários 

segmentos da sociedade e das 
religiosidades que se cruzam 
na cidade. Com São Jorge, reco-
nhecido como padroeiro pela 
municipalidade, São Sebastião 
forma uma dupla bastante 
representativa, embora o pro-
cesso de elevação a padroeiro 
tenha sido um tanto diferente 
em cada um dos casos.

TF – O que mais encontrou, 
durante o período de pesquisa, 
sobre os dados históricos da 
devoção a São Sebastião no Rio 
de Janeiro?

Vinicius Cardoso – Os relatos 
mais antigos sobre a aparição 
de São Sebastião no Rio de 
Janeiro não apontavam para a 
data de 20 de janeiro. Há um 
escrito que diz ter acontecido 
na data de 9 de julho de 1566. 
O santo teria sido visto apenas 
pelos índios. No início dos anos 
1700, por fatores que digo no 
livro, surge a versão de que o 
santo foi visto na batalha de 
Uruçu-Mirim, em 20 de janei-
ro de 1567, a batalha maior da 
‘conquista’ da Guanabara.

Nos anos 1730, dizia-se que 

a imagem de São Sebastião, que 
ficava no altar-mor de sua igre-
ja, no alto do Morro do Castelo, 
não podia sair de lá, porque 
protegia a entrada da baía, o 
castelo e a cidade, como tinham 
visto em outras ocasiões.

Entre 1650 e 1730, os pode-
res relatavam que São Sebastião 
protegia a cidade contra gran-
des epidemias. Assim, a febre 
amarela, que matou muita gen-
te na Bahia e em Pernambuco, 
não teria chegado por aqui. Esse 
argumento foi usado algumas 
vezes para reiterar a honra que a 
municipalidade devia ao santo e 
para que ele continuasse sendo 
titular da catedral e padroeiro 
principal.

Quando houve uma tenta-
tiva de saque de corsários fran-
ceses por aqui, em 1710, uma 
possível segunda aparição do 
santo foi sugerida num escrito. 
Além disso, Santo Antônio e 
São Januário também foram 
invocados para a batalha, sendo 
que este último ganhou até um 
feriado que durou até 1811, mas 
que não obteve muita impor-
tância.

Há outras coisas interessan-
tes que descobri e que não têm 
a ver exatamente com o santo, 
mas que podem ser lidas no 
trabalho.

TF – Como foi o processo do 
livro ser vencedor do prêmio 
anual do Arquivo da Cidade?

Vinicius Cardoso – Eu já co-
nhecia o prêmio desde a pri-
meira edição, há alguns anos, 
buscando acompanhar seus 
resultados sempre que possí-
vel. Quando concluí a tese de 
doutorado, escrita entre 2013 e 
2017. Precisei fazer uma versão 
final, que demorou a sair. Em 
2018, consegui me inscrever no 
concurso. Agora, felizmente, o 
livro está sendo publicado.

LIVRO
A obra pode ser adquirida 

na Consequencia Livraria e Edi-
tora, situada na Rua Alcântara 
Machado, 36, Sobreloja 210, 
Centro. Contatos pelo Email: 
vendas@livrariaconsequencia.
com.br, ou pelo fone 2233-7935.

CARLOS MOIOLI

CARLOS MOIOLI

Batalha das Canoas
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Testemunho de Fé (TF) – Em que con-
texto foi criado o Vicariato Episcopal para 
a Educação? 

Padre Thiago Azevedo – O Vicariato 
Episcopal para a Educação foi criado para 
que a nossa arquidiocese pudesse ter 
uma maior proximidade com o mundo 
da educação na cidade do Rio de Janeiro. 
São dois anos de caminhada, com mui-
to trabalho e lutas, mas com vitórias e 
conquistas. Ele foi criado pelo Cardeal 
Orani João Tempesta, que sempre está 
atento aos desafios e às necessidades da 
educação, em todos os seus aspectos. 
Nosso arcebispo faz parte da Pontifícia 
Congregação para a Educação Católica, 
no Vaticano, e tem muito a nos ensinar, 
inspirar e conduzir neste trabalho, tão 
primordial nestes tempos de globali-
zação. 

TF – Qual é a finalidade do vicariato, 
e como tem acontecido o trabalho de 
articulação e unidade com as unidades 
educacionais?

Padre Thiago Azevedo – Nossa missão 
é acompanhar, ficar próximo ao mundo 
da educação católica, mas também no 
âmbito geral da educação. Além das 
escolas católicas, também acompanha-
mos as creches conveniadas que são 
administradas por paróquias, congre-
gações ou organizações católicas. É um 

trabalho necessário e 
primordial em nossa 
cidade, tão repleta de 
desafios, na qual são 
beneficiadas crianças 
que residem em áreas 
carentes e que fazem 
parte de famílias com 
vulnerabilidade social. 
Também há uma aten-
ção especial ao setor 
das universidades, que 
inclui todos os movi-
mentos de expressão 
juvenil voltados ao 
mundo universitário. 

TF – Quais foram 
os principais eventos 
realizados nestes dois 
anos? 

Padre Thiago Azevedo – Os princi-
pais eventos deste período foram, sem 
dúvida, os dois simpósios de educação 
católica. Realizamos sempre no mês de 
fevereiro, antes do início do ano letivo, 
abordando temas relevantes para a edu-
cação. No primeiro, em 2019, realizado 
no Colégio Santo Antônio Maria Zacca-
ria, no Catete, refletiu a temática “Igreja e 
educação no século XX”, discorrendo so-
bre as principais correntes pedagógicas 
do período, as quais influenciam tam-

bém os pedagogos dos tempos atuais.
O segundo, em 2020, realizado no 

Colégio Santo Agostinho, no Leblon, 
discorreu sobre a Encíclica “Divini Illius 
Magistri: 90 anos” e o sub–tema “Edu-
cação cristã da juventude: Desafios e 
perspectivas”.

TF – Quais foram as dificuldades e 
conquistas neste período?

Padre Thiago Azevedo – A principal 
missão do vicariato nestes dois anos foi 

reforçar e revigorar a identidade 
católica das instituições educa-
cionais. Somos católicos, e como 
católicos atuamos na educação e 
na evangelização da infância, da 
adolescência e da juventude. 

A educação é uma área com-
plexa, e ainda, neste ano, as 
dificuldades foram agravadas e 
alarmadas com a pandemia da 
Covid–19. Algumas instituições 
católicas, sobretudo os colégios 
que já vinham com dificuldades 
administrativas e financeiras, fo-
ram impactadas, vindo a encerrar 
suas atividades. É preciso levar 
em conta que o fechamento das 
portas também acontece por de-
cisão da direção das congregações 
religiosas,  que têm seus motivos 
internos.

Quanto às conquistas, pode-
mos dizer que foi o resgate e o 

revigoramento da identidade católica 
da educação, cujo vicariato tem se em-
penhado.

TF – Quais são as prioridades do vica-
riato quando estamos procurando voltar 
ao ‘normal’ na pós–pandemia? 

Padre Thiago Azevedo – O vicariato 
tem a missão de acompanhar, de ficar 
próximo, mas sempre na busca de viver 
a unidade. Nosso arcebispo tem como 
lema a unidade, e nos convidado para 
que ‘todos sejam um’. Agora de modo 
mais remoto, mas as atividades continu-
am. Temos acompanhado os diretores e 
dirigentes de escolas católicas, como os 
professores católicos ou professores de 
ensino religioso católico, mas também 
no âmbito das redes municipal e esta-
dual, que são os professores concursados 
que atuam nesta área.

Penso que o vicariato tem o carisma 
de anunciar e resgatar a missão educativa 
da Igreja.  Jesus Cristo é o nosso Divino 
Mestre e nos convida a reavivar a paixão 
pela educação.  

Concluo com uma frase do padre Le-
onel Franca, um dos fundadores e o pri-
meiro reitor da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 
que ele fala sobre a missão indissociável 
de educação e evangelização: “A alma da 
educação é a educação da alma”.

CARLOS MOIOLI

Os desafios 
e conquistas 
do Vicariato 
Episcopal para
a Educação

No dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Teresa de Jesus, padroeira dos 
mestres, 15 de outubro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro comemorou dois anos da 
criação do Vicariato Episcopal para a Educação.

Atualmente, o vicariato tem como bispo referencial Dom Paulo Romão, e está 
sob os cuidados do vigário episcopal, padre Thiago Azevedo Pereira, e do vigário 
episcopal adjunto, padre Jorge Luiz Vieira da Silva. No âmbito das assessorias, 
o padre Álvaro José Assunção Inácio da Silva é responsável pela Pastoral da 
Educação e o padre Douglas Navarro pelo Setor Universidades.

Em entrevista ao TF, o vigário episcopal, padre Thiago Azevedo, destacou os 
desafios e conquistas da caminhada, assegurando o empenho pelo fortalecimento 
da identidade católica das instituições educacionais.

Padre Thiago Azevedo e Dom Paulo Romão durante o simpósio sobre educação, em 2019
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Cardeal Orani, Dom Paulo, padre Thiago, concelebrantes e participantes
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“Hoje, 20 seminaristas de 
dois seminários da nossa arqui-
diocese estão sendo instituídos 
leitores, dando mais um passo 
dentro da caminhada rumo ao 
sacerdócio ministerial. Como 
leitores, cada um deverá fazer da 
Palavra de Deus a centralidade da 
vida. Mais que ouvir, ler e procla-
mar, cada um deverá colocá-la 
em prática, porque muitas pes-
soas poderão conhecer a Palavra 
de Deus através do testemunho 
de vida de vocês”, disse o arcebis-
po do Rio, Cardeal Orani João 
Tempesta, no dia 17 de outubro, 
ao presidir, na Catedral de São 
Sebastião, a missa de instituição 
de 20 seminaristas ao Ministério 
do Leitorato.

Foram instituídos 17 semina-
ristas do Seminário Arquidioce-
sano de São José, apresentados 
pelo reitor, cônego Leandro 
Câmara, e três do Seminário 
Missionário Redemptoris Mater, 
apresentados pelo reitor, padre 
Marcos André Nascimento Silva. 
Junto com os padres formadores, 
a presença do bispo auxiliar e 
animador dos seminários, Dom 
Roque Costa Souza. 

São eles: Álef Bragança Mon-
teiro, Arthur José Torres da Con-
ceição, Carlos Ébano Costa da 
Silva, Daniel Nascimento de 
Paula, David Campos Sevillano, 
David de Assis Ramos da Silva, 

Eduardo de Carvalho Gonçalves, 
Felipe de Souza Pertence, Fran-
cisco Évison Isaías Lopes, Hebert 
Queiroz Borges, Kadun Dornel-
les Garcia, Leandro Henrique 
Rego Fernandez, Luan Gomes 
Argento, Luis Paulo Gomes Re-
novato, Omar Huerta Ramirez, 
Pedro Henrique Rodrigues Ri-
beiro, Rafael dos Santos, Stannly 
Cunha dos Santos, Vinícius de 
Oliveira Alegria e Walker de 
Souza Viana.

“A Igreja é viva e é jovem” 
(Bento XVI). Ao vermos estes jo-
vens dar este passo na caminhada 
vocacional, percebemos o quanto 
a vitalidade e a jovialidade da 
Igreja se faz caminho e resposta 
aos desafios do tempo presente”, 
disse o reitor do Seminário São 
José, cônego Leandro Câmara.

Durante a celebração, Dom 
Orani convidou os leitores, a 
exemplo de Santo Inácio de 
Antioquia, cuja memória esta-
va sendo celebrada no dia, de 
colocarem-se à disposição para 
serem enviados: “Eis-me aqui 
Senhor, envia-me”, em sintonia 
com o tema que o Papa Francisco 
utilizou na sua mensagem para o 
Dia Mundial das Missões. 

“Ao entregar a Bíblia Sagrada 
para nossos leitores, pedimos 
para que eles possam abrir o 
coração e se tornar uma palavra 
viva, semelhante a Santo Inácio 

de Antioquia, que mesmo sendo 
levado para ser entregue às feras, 
deu testemunho em quem acre-
ditava. Ele é um exemplo de fir-
meza na fé e nos anima para que 
não tenhamos apenas o nome de 
cristãos, mas realmente, sejamos, 
mesmo diante das dificuldades. 
Que a Palavra de Deus seja a 
boa semente na vida de cada um 
durante a caminhada que estão 
empreendendo, agora como 
seminaristas e mais tarde com 
o sacerdócio”, disse o arcebispo.

MINISTÉRIO DO LEITOR
O leitor é instituído para a 

função que lhe é própria, de ler a 
Palavra de Deus nas assembleias 
litúrgicas. Por isso mesmo, na 
missa e nas demais ações sagra-
das, será ele a fazer as leituras da 
Sagrada Escritura (com exceção, 
porém, do Evangelho). Este mi-
nistério é concedido pela Igreja 
àqueles que aspiram às Ordens 
Sacras e, a partir da recepção 
deste ministério, os seminaristas 
aproximam-se ainda mais da 
Palavra de Deus, da qual nutrem 
a sua vida de intimidade com 
aqu’Ele que os vocacionou. 

DOM PRECIOSO 
“Alegria e gratidão” foram as 

duas palavras que o seminarista 
Francisco Évison Isaías Lopes, 
da etapa formativa configura-

ção II, teologia II, descreveu 
ao receber o “precioso dom” do 
Ministério de Leitor, a “confir-
mação da Igreja” da sua vocação 
em mais um importante passo 
rumo ao sacerdócio ministerial.

“De modo muito concreto, 
ao receber os sinais visíveis des-
te novo passo, isto é, as novas 
vestes que são compostas pelo 
amito, pela alva e pelo cíngulo, 
pude perceber claramente a 
riqueza da Igreja que naquele 
momento me revestia ainda 
mais de Cristo, permitindo 
que eu me esvaziasse mais de 
mim para poder ser preenchido 
completamente com o amor do 
Senhor, de modo a fazer da mi-
nha vida um testemunho eficaz 
de sua Palavra”, disse.

“Olhando para esta realida-
de, pude ter a certeza em meu 
coração de que quando damos o 
nosso ‘sim’ a Deus, é Ele quem vai 
nos dando os verdadeiros con-
tornos, não para sermos quem 
queremos ou projetamos, mas 
para sermos, cada vez mais, aqui-
lo que Ele quer de nós, homens 
radicalmente e intrinsecamente 
unidos a Ele, que vivem por Ele, 
com Ele e n’Ele”, acrescentou o 
seminarista Francisco Évison.

PROMESSA DE DEUS
O seminarista Carlos Ébano 

Costa da Silva, da etapa forma-

tiva configuração 2, também 
recebeu o ministério com muita 
satisfação, recordando as pa-
lavras pronunciadas por Dom 
Orani durante o rito, ao entregar 
a Sagrada Escritura: “Recebe este 
livro e transmite com fidelidade 
a Palavra de Deus, para que fru-
tifique cada vez mais no coração 
das pessoas”. 

“Ter a graça de vivenciar a 
Palavra de Deus é compreender 
a Palavra, não é uma graça parti-
cular individualista, mas é igual-
mente dom e missão. É um dom 
porque receber a Palavra não 
é para mim simplesmente um 
conhecimento, mas uma alegre 
experiência de conversão. Sinto-
-me chamado a uma conversão, 
pois sem se tornar uma pessoa 
nova, a Palavra se esvazia, não 
sou capaz de transmiti-la com 
fidelidade”, disse. 

Carlos Ébano acrescentou que 
ao  receber a missão, também 
recebeu uma promessa: “Essa 
Palavra vai dar fruto no coração. 
Mais do que um resultado mate-
rialista, a Palavra, humildemente 
transmitida por mim, fará a sua 
obra onde só Deus pode chegar. 
Sou profundamente grato a Igreja 
pelo que recebi no Ministério de 
Leitor. Desejo mais ainda em ser 
um padre revestido da Palavra”.

CARLOS MOIOLI

Ministério de Leitorato
Foram instituídos 17 seminaristas do Seminário Arquidiocesano de São José e três do Seminário Missionário Redemptoris Mater

BRUNO CARVALHO
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A FACE DE CRISTO NOS POBRES
Hoje, minha entrega de vida ao Senhor, através do discernimento para 

o sacerdócio ministerial, já demonstra para mim o quanto a vida é um 
dom  e deve ser bem vivida. Pensava no início do meu discernimento: “O 
que mais posso ofertar ao Senhor senão toda a minha vida como oblação, 
pela minha santificação e das demais almas?”.

E com esse questionamento, fui fazendo da minha vida, pouco a pouco, 
dom e compromisso para com o próximo. Valorizando a evangelização e 
a importância que o próximo tem para minha vida. 

Neste caminho de santidade que todos buscamos, o irmão é sempre 
um auxílio para alcançarmos o céu. Assim, também a proximidade e 
ajuda para com os mais pobres e necessitados nos leva a compreender 
o quanto  a vida é dom e o compromisso com o outro, e leva-nos a Deus. 
Isso porque, muitas das vezes, somos chamados a nos rebaixar em nossa 
humanidade para podermos compreender e ajudar o outro, e essa atitu-
de de humildade é um dos degraus que nos ajuda a ver a face de Deus, 
também presente no irmão. 

Lembro-me, especialmente, quando estive em missão na Paróquia 
Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, em Copacabana, 
em 2019. A Pastoral Social de lá me encantava não só pelo fato da ajuda 
aos mais necessitados, mas porque havia o desejo de fazer com que 
aquelas pessoas ajudadas recebessem de volta a dignidade que muitas 
vezes perderam pela condição social em que se encontram. Então, mais 
do que ajudar com alimentos, roupas etc., nos reuníamos para partilhar, 
falar de Deus e dar forças e apoio aquelas pessoas para que reiniciassem 
suas vidas. 

Para mim, é assim que nossa vida hoje deve ser dom para o nosso 
próximo. Devemos estar prontos para ajudar os irmãos, em especial os 
mais necessitados, a encontrar a face de Cristo, presente em nós, seus 
filhos, criados a sua imagem e semelhança.

Se todos compreendessem o quanto a sua vida é um dom para o outro 
e assumissem o seu compromisso, talvez viveríamos em um mundo mais 
fraterno e  humano.

GABRIEL STILPEN
SEMINARISTA DA CONFIGURAÇÃO I

Neste ano, o Dia Nacional da Juventude (DNJ) 
foi fixado pela Comissão Episcopal Pastoral para 
a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para ser celebrado no dia 25 de 
outubro, o quarto domingo do Mês das Missões. 

Na Arquidiocese do Rio, o DNJ foi realizado 
no dia anterior, dia 24 de outubro, tendo como 
base a Casa de Retiros São Francisco de Sales, 
no Riachuelo, e contou com a presença do ar-

cebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, 
que presidiu a missa de abertura, também do 
bispo animador do Setor Juventude, Dom Paulo 
Romão, e do animador do Setor Juventude, padre 
Jorge Carreira.

Diferente dos anos anteriores, em vista da 
pandemia da Covid-19, os jovens participaram 
do evento de suas casas, via on-line, o qual teve 
como tema: “Fraternidade e Vida: Dom e Com-

promisso”, inspirado pela Campanha da Frater-
nidade, e como lema: “Ouviu e juntos com eles 
caminhou” (Lc 24,15-17), versículo da passagem 
dos discípulos de Emaús.

Nos testemunhos que seguem, os jovens 
manifestam o dom que cada um recebeu para 
viver a vocação de discípulos de Cristo, de serem 
Igreja, de viver a fraternidade e o compromisso 
de servir os mais pobres.

Diante de uma sociedade desigual e que prega 
o individualismo, Deus nos chama a seguirmos a 
via do amor, do serviço e da caridade. Essa é a “pe-
quena via” em busca da santidade tão ensinada por 
Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos convida 
a viver o amor como verdadeira vocação. O tema e 
o lema do DNJ 2020, “Fraternidade e vida: Dom e 
compromisso”, “Ouviu e juntos com eles caminhou” 
(Lc 24 - 15,17) nos leva à reflexão sobre a vida como 
obra e amor de Deus, sendo nós instrumentos de 
fraternidade e compromisso com o nosso próximo, 
principalmente com aqueles que mais sofrem. 

Santa Dulce dos Pobres dizia que “tudo seria 
melhor se houvesse mais amor”, e afirmava que 
“o amor pode sim vencer o egoísmo” e mudar 
o mundo. Muitos são aqueles que sofrem nas 
ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos 
presídios, porém muitas vezes são invisíveis aos 
olhos da sociedade, aos nossos olhos. Neste ano, 
estamos sendo obrigados a passar por um período 
de isolamento social necessário, devido à pande-
mia da Covid-19, que continuamente tem gerado 
muita angústia, devido à falta de um abraço, de 
um aperto de mão, da vivência em comunidade, 
entre outros convívios sociais. Logo, façamos, pois, 
uma reflexão: Muitos são aqueles que passam pelo 
isolamento social por toda vida, pois são privados 
do amor, do carinho, do alimento, da moradia, do 
contato social, todos os dias. São irmãs e irmãos 
sofrendo, suplicando ao menos um gesto de amor. 
Na desafiadora realidade social que nos depa-
ramos precisamos ser testemunhas do amor de 
Deus a cada sorriso, a cada abraço, a cada palavra 
evangelizadora, a cada mão estendida, seguindo 
sempre os exemplos dos santos e santas de Deus 
que muitos nos ensinam através de seus atos. Não 
são necessários grandes atos, pois todo ato de amor, 
por mais simples que seja, é um ato grandioso, mas 
nos requer coragem. Cabe a nós pedirmos a Deus 
para que em Sua infinita misericórdia nos permita 
caminhar ao seu lado, como Ele fez com os discí-
pulos de Emaús, seguindo a via do amor, pedindo 
para que sejamos instrumentos através da oração 
e da caridade, principalmente para aqueles que 
mais sofrem.

CAROLINA CARDOSO TRICARICO
CATEQUISTA E INTEGRANTE DA PASTORAL DE MÚSICA, NA PARÓQUIA 

SANTA EDWIGES, EM BRÁS DE PINA

OFERTA DA VIDA
A minha experiência no DNJ foi muito boa, 

tive a oportunidade de reencontrar amigos 
de longas dadas, amigos de comunidades 
irmãs. 

Através do tema do DNJ: “Fraternidade e 
vida: Dom e compromisso” e do lema: “Ou-
viu e juntos com eles caminhou”, consegui 
perceber e entender um pouco mais sobre 
meu chamado. 

O que mais mexeu comigo foi na encena-
ção da vida do jovem José Luiz Sanchez Del 
Río. Ali me coloquei no lugar daquele jovem, 
fui me perguntando será que eu com 22 anos 
na época, teria a coragem que esse jovem 
teve? Ou será que eu iria ter medo.

O caminho não tem sido fácil, ainda mais 
hoje com o novo “normal”. Porém, com o 
auxílio do Espírito Santo tenho encontrado 
forças e maneiras de levar a Palavra de Deus 
àqueles que mais precisarem.

Pois sou chamado a levar a Palavra a 
cada jovem e cada pessoa em situações 
mais pobres.

Sempre ofertando minha vida, minha 
juventude e todo meu ser, em busca de 
almas esposas.

FELIPE PIMENTA
INTEGRANTE DO GRUPO JOVEM RUAH, NA PARÓQUIA 

SÃO RAFAEL ARCANJO, EM VISTA ALEGRE

Via do
amor

Jovens cariocas celebram o Dia 
Nacional da Juventude
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IGREJA JOVEM
A vida é uma dádiva porque é um dom de 

Deus, o que é uma tremenda graça. Quando 
se tem um encontro com Cristo, precisamos 
valorizar o que Deus nos deu e, por consequ-
ência, assumir o compromisso de evangelizar. 
Agradeço a Deus pela sua misericórdia que me 
chamou na juventude para servi-Lo.

O DNJ é uma grande oportunidade para 
os jovens que desejam seguir a Cristo, pois 
como o lema diz “Ouviu e juntos com eles 
caminhou”, o que nos inspira a ouvir seus 
ensinamentos e junto d’Ele caminhar.  

Minha caminhada de fé começou em 
2015, quando decidi conhecer e viver a Pa-
lavra de Deus. Não me deixo abalar pelas 
dificuldades, pois temos um Pai de amor 
que nos protege, nos dá coragem, mesmo 
sabendo das nossas fraquezas. Louvo e 

agradeço a Deus por me fazer pessoa melhor, 
um cristão mais presente e mais maduro na 
fé e na caridade. 

Na minha caminhada de Igreja, sou 
comprometido com a evangelização, na 
qual faço parte da coordenação do Grupo 
Jovem Renascer em Cristo (REC), do grupo 
de oração Arca da Aliança, cerimoniário e 
ajudo no Crisma.

Quanto mais sirvo a Deus, mais faço a 
experiência com o céu. O jovem, além de ser o 
futuro da Igreja, também é o presente. Diz São 
João Paulo II: “A Igreja só vai ser jovem quando 
o jovem for a Igreja”. Tenhamos um coração 
aberto ao Senhor, pois Ele se deixa encontrar.

MATHEUS OLIVEIRA
PAROQUIANO DA PARÓQUIA SANTA BÁRBARA E SANTA 

CECÍLIA, EM VIGÁRIO GERAL

CAMINHAR RUMO AO CÉU
A minha vida se dá na origem que é Deus. 

D’Ele eu vim, para Ele eu voltarei. Minha vida 
foi gerada no coração de Deus, desde todo o 
sempre, antes mesmo que tudo existisse, 
Deus já pensava em mim para viver, eter-
namente, na Sua glória, junto com todos 
os santos. Toda vida é Deus. Não há nessa 
terra quem não tenha sido alvo da Cruz do 
Senhor, porque Jesus foi crucificado, morto e 
sepultado para a nossa salvação. Quando eu 
me dei conta dessa verdade, eu me descobri 
anunciadora dessa verdade, dessa Palavra 
que é Caminho, Verdade e Vida.

Os primeiros, como carinhosamente 
chamamos os apóstolos, deram suas vidas 
pelo Evangelho, anunciando a Boa Nova da 

salvação, sendo testemunhas, sim, porque 
foram testemunhas da vida ressuscitada, 
porque viveram com vida ressurreta que 
é Cristo e por ela foram impactados. Eles 
viveram compromissados com essa vida e 
com o anúncio dessa vida, que não perece 
nessa terra, que não se finita aqui, mas nos 
chama a caminhar rumo ao céu. Confiaram 
a homens fiéis, a fim de que fossem capazes 
de instruir a outros, sendo testemunhas de 
Cristo. 

Hoje, como discípula da Comunidade Do 
Caos à Glória, entendo que a experiência com 
o Cristo não pode parar em mim. Ela precisa 
ser transbordada na vida de outras pessoas, 
não pode parar num único testemunho de 

conversão, porque a santidade é um caminho 
que se faz caminhando e outras pessoas 
precisam testemunhar a graça de Deus pelas 
nossas vidas.

Viver a fraternidade e a vida, o dom e o 
compromisso é saber de onde eu vim, para 
onde eu vou e o meio pelo qual isso se dará, 
que é a cruz de Cristo, dando testemunho 
de vida. E contagiando a outros a viverem 
essa mesma vida. Não houve amor maior 
que o de Cristo, que deu a vida por cada um 
de nós para nos salvar. Minha vida não pode 
ser diferente, se não for pela Igreja, pela 
construção do Reino de Deus, por Jesus e 
pelas almas. Isso para mim é viver frater-
nidade e ter o compromisso com a vida e, 

principalmente, com a vida do outro. “Ouro 
e prata não tenho, mas o que tenho te dou, 
levanta-te e anda!” (At 3 ,6). “Que adianta 
ao homem ganhar o mundo inteiro e perder 
a sua alma?” (Mc 8, 36). É espalhar a graça 
de ter sido salva e que tudo passará, mas 
só Deus permanecerá. Entendemos que o 
pobre é todo aquele que não tem Deus, que 
não conhece a Deus. Preciso dar a ele a pos-
sibilidade de conversão e do conhecimento 
pleno de Deus, para que ele não se perca, mas 
que tenha a vida eterna, porque o único final 
feliz que existe é o céu.

RAQUEL VIEGAS
DISCÍPULA DA COMUNIDADE DO CAOS À GLÓRIA
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Promoção:

na Rádio Catedral

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

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

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

Agência 0380
Conta 56478-1

Agência 3370
Conta 13000390-1

Agência 1327
conta 511-3
operação 003

3231-3560

Agência 0814-1
Conta 2106-7

Agência 0087-6
Conta 13953-x
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VICARIATO JACAREPAGUÁ
• Paróquia Nossa Senhora de Fá-

tima, no Pechincha, em Jacare-
paguá: missas às 7h50, 9h (Dom 
Roque Costa), 11h, 15h e 18h.

VICARIATO LEOPOLDINA
• Cemitério do Cacuia, na Ilha do 

Governador: missa às 10h (Dom 
Paulo Celso).  

VICARIATO NORTE
• Cemitério do Catumbi: missas às 

8h, 9h (Dom Célio Calixto), 10h, 
11h, 13h, 14h, 15h e 16h.

VICARIATO OESTE
• Cemitério do Murundu, em Rea-

lengo: missas às 10h e 16h (Dom 
Edney Mattoso).

VICARIATO SANTA CRUZ
• Cemitério de Santa Cruz, às 14h, 

Dom Orani depositará flores na 
quadra dos indigentes.

• Paróquia Bom Jesus, em Man-
guariba: missas às 7h e 9h. 

• Paróquia Bom Pastor: missas às 
7h, 9h (capela Santo Expedito) 
e 10h30.

• Paróquia Jesus Salvador do 
Mundo: missas às 8h, 10h e 18h.

• Paróquia N. Sra. Aparecida, em 
Guaratiba: missas às 8h e 10h.

• Paróquia N. Sra. Aparecida, em 
Paciência: missas às 8h, 10h 
(Capela do Divino).

• Paróquia N. Sra. da Conceição, 
em São Vitor: missas às 9h e 
19h30.

• Paróquia N. Sra. da Conceição: 
missa às 8h e 19h.

• Paróquia N. Sra. da Conceição, 
em Monteiro: missas às 7h30 
(N.Sra. das Graças e São José), 
9h (matriz), 11h (N. Sra. Perpé-
tuo Socorro) e 18h (São Paulo 
Apóstolo).

• Paróquia N. Sra. da Paz, em 
Serrinha: missa às 18h.

No Dia de Finados – Comemoração de Todos os Fiéis 
Defuntos –, em 2 de novembro, sob a coordenação do Ministério 
da Consolação e Esperança, serão celebradas missas nos 
cemitérios e paróquias em toda a Arquidiocese do Rio na 
intenção dos fiéis defuntos. Nos cemitérios da cidade, agentes 
pastorais das paróquias e novas comunidades participarão 
de um dia de evangelização. Ainda, missas de hora em hora, 
presididas por bispos ou sacerdotes dos respectivos vicariatos:

Missas de Finados • Paróquia N. Sra. da Paz, no 
Conjunto Campinho: missas às 
7h e 19h30.

• Paróquia N. Sra. de Fátima: mis-
sas às 18h e 19h30.

• Paróquia N. Sra. do Carmo, em 
Campo Grande: missas às  7h, 
9h, 11h, 15, 17h, 19h.

• Paróquia N. Sra. do Desterro: 
missas às 7h e 10h.

• Paróquia N. Sra. do Perpétuo 
Socorro, em Jesuitas: missas às 
7h e 9h.

• Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição: missas às 8h, 18h e 
19h30.

• Paróquia Nossa Senhora da Gló-
ria (Capela N. Sra. das Graças): 
missa campal às 18h.

• Paróquia Nossa Senhora das 
Graças: missas às 7h30, 10h30 
e 19h.

• Paróquia Sagrada Família: mis-
sas às 7h, 9h e 11h.

• Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, em Santa Cruz: missas 
às 8h e 18h.

• Paróquia Salvador do Mundo, 
em Guaratiba: missa às 8h30 e 
10h (Capela Sant’Ana, na Ilha).

• Paróquia Sant’Ana, em Santa 
Cruz: missa às 8h (matriz), 10h30 
(Capela Santa Teresinha e Capela 
N. Sra. de Fátima) e 19h (matriz)

• Paróquia Santa Clara: missa 
às 10h.

• Paróquia Santa Edwiges: missas 
às 8h e 10h.

• Paróquia Santa Rita de Cássia, 
em Palmares: missas às 7h e 10h.

• Paróquia Santa Rita: missas às 
7h, 9h (Capela Sagrada Família) 
e 18h30.

• Paróquia Santa Sofia: missaa 
às 7h (Capela São Sebastião), 
10h e 19h. 

• Paróquia Santa Teresinha do 
Menino Jesus, em Campo Gran-
de: missas às 7h, 9h e 11h.

• Paróquia São Benedito: missas 
às 7h e 10h.

• Paróquia São Brás: missas às 
7h, 9h e 19h.

• Paróquia São Francisco de Assis, 
no bairro Adriana: missas às 10h 
(campal) e 19h30

• Paróquia São João Batista, na 
Vila São João: missas às 7h30, 
9h e 18h30.

• Paróquia São José, em Santa 
Cruz: missas às 7h30 e 10h30 
(Capela São João Batista).

• Paróquia São Judas Tadeu: mis-
sas às 9h (Capela Sagrado Cora-
ção de Jesus) e 18h30.

• Paróquia São Sebastião: missas 
às 8h e 10h.

VICARIATO SUBURBANO
• Cemitério de Irajá: missas às 8h, 

10h (Dom Tiago), 12h, 14h e 17h.
• Cemitério Jardim da Saudade, 

em Sulacap: missas às 10h, 
11h (Dom Orani irá inaugurar o 
monumento pelas vítimas do 
Covid-19) e 14h.

• Paróquia N. Sra. da Paz: missa 
às 10h.

• Paróquia N. Sra. das Dores: 
missa às 9h.

• Paróquia N. Sra. de Guadalupe: 
missa às 16h.

• Paróquia N. Sra. de Nazaré, em 
Acari: missa às 8h.

• Paróquia N. Sra. de Nazaré, em 
Anchieta: missa às 15h.

• Paróquia N. Sra. do Rosário de 
Pompéia: missa às 14h.

• Paróquia São Francisco de Assis: 
missa às 11h.

VICARIATO SUL
• Cemitério São João Batista, em 

Botafogo: missas às 10h - cam-
pal (Dom Antonio Augusto), 13h.

VICARIATO URBANO
• Cemitério da Penitência, no Caju: 

missa às 7h30 (Dom Orani, com 
inauguração da Pira da Espe-
rança para descoberta da vacina 
contra a Covid-19 e plantio de 
uma árvore).

• Cemitério São Francisco Xavier, 
no Caju: missa às 8h (Dom Assis)

• Cemitério São Francisco Xavier, 
na Quadra dos Padres de São 
Pedro, no Caju: missas às 8h, 
9h30 (Visita e oração realizada 
por Dom Orani), 10h (Dom Paulo 
Romão), e 12h.

• Catedral de São Sebastião, no 
Centro: missas às 8h, 10h (Dom 
Assis), 13h e 15h. (A cripta, no 
sub-solo da Catedral estará 
aberta para visitação e oração 
das 7h às 17h).
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Mais uma vez chega 
o momento de 
decidir. A cada dois 

anos, somos convocados 
a ir às urnas para escolher 
candidatos que ocuparão 
posições do Poder Executivo 
e Legislativo. Muitos 
consideram ser uma tarefa 
muito desagradável, visto que 
vimos sofrendo um processo 
de degradação generalizada 
do cenário político nacional 
ocasionado por um grau 
de corrupção que lidera os 
rankings internacionais 
dos países. A população 
demonstra  descrédito em 
relação aos candidatos, as 
suas promessas, as suas 
plataformas de governo e vai, 
gradativamente, se afastando 
do processo decisório.

Ultrapassada a etapa de 
constatação desta realidade 
social, podemos avaliar aquilo 
que a Igreja nos ensina, 
através da sua Doutrina 
Social, sobre o princípio da 
subsidiariedade. A partir dele, 
entende-se que o Estado não 
deve ser o realizador ou o 
tomador de todas as decisões 
a respeito da sociedade. Ele 
deve abster-se de tudo o que, 
de fato, venha a restringir 
o espaço vital das células 
menores e essenciais da 
sociedade (DSI, nº 186). A 
título de exemplo, podemos 
citar as políticas públicas 
em prol da família, em que 
o poder de decidir o que é 
o melhor, o mais adequado 
deve ser exercido pelas 
próprias famílias, e não pelo 
Estado. O Estado deve, sim, 
garantir que aquilo que as 
famílias definiram como o 
fim desejado seja possível de 
ser realizado. A função do 
Estado, neste caso, é garantir 
toda a estrutura, todos os 
meios necessários. Nesta 
primeira análise, a Doutrina 
Social da Igreja completa 
seu ensinamento mostrando 
que ações estatais como 
centralização, burocratização, 
assistencialismo, presença 
injustificada e excessiva 
do Estado e do aparato 
público estão em verdadeiro 
contraste com o princípio 
anteriormente citado. O 
respeito e a promoção efetiva 
do primado da pessoa e 
da família correspondem 
à atuação do princípio da 
subsidiariedade (DSI, nº 187).

Hoje, a possibilidade 
de participação no 
processo decisório através 
do voto direto é uma das 
consequências daquele 
princípio e resultado de 

Sou eu quem decide
lutas históricas pelo seu 
exercício. Houve, por muito 
tempo, a impossibilidade 
do exercício desse direito 
cidadão, principalmente 
pelas mulheres. E, agora 
que existe a possibilidade 
plena de transformar em 
realidade o poder de decidir, 
muitos preferem não o fazer. 
Alegam-se as mais diversas 
justificativas, explicações, 
razões, descrenças etc, mas 
o fato é que se os membros 
de uma sociedade escolhem 
conscientemente não exercer 
um direito que lhes cabe 
e se negam a decidir o seu 
futuro, estão transferindo 
diretamente tal direito a 
quem se propõe. Não se 
negam, também, o alto grau 
de desânimo que acaba por 
desestimular os eleitores, 
a revolta com aqueles que 
foram eleitos e muito pouco 
ou simplesmente nada 
fizeram no exercício do 
mandato e a desconfiança 
de que os candidatos 
que hoje se apresentam 
também não exercerão suas 
funções com o mínimo de 
comprometimento, dignidade 
e compostura. Considerando 
estes pontos, deveríamos 
nos questionar: de que 
adiantará meu desânimo 
se eu me mantiver inerte e 
nada fizer para melhorar a 
comunidade em que vivo? 

Qual será o efeito da minha 
revolta se eu não cobrar o 
cumprimento das promessas 
dos eleitos? Para que servirá 
a minha desconfiança se eu 
não procurar conhecer a vida 
pregressa, as competências, 
os engajamentos dos 
candidatos? Tantos outros 
questionamentos poderiam 
ser feitos. É urgente, portanto, 
mudarmos a cultura vigente 
de verdadeira prostração 
social. A participação e a 
preocupação na vida política 
de uma sociedade também é 
uma bela forma do exercício 
da caridade. É necessário que 
todos participem, cada um 
conforme o lugar que ocupa 
e o papel que desempenha, 
na promoção do bem comum 
(CIC, nº 1913).

O chamado à participação, 
a decidir é feito a todos. 
Justamente por ser feito a 
todos, temos a oportunidade 
de já contribuir para o bem 
da sociedade ao aprendermos 
a viver com as diferenças, 
sem deixar, porém, que 
se perca nossa identidade 
de cristãos. O convite que 
nos é feito proporciona a 
possibilidade de exercitarmos 
a benevolência, como exorta 
o Papa Francisco na Encíclica 
“Fratelli Tutti” (nº 112), ou 
seja, de termos uma atitude 
de querer o bem do outro, 
uma inclinação para o que 

seja bom e preencha de coisas 
boas a vida do nosso próximo. 
Tudo isso permitirá promover 
o bem. Não só o bem pessoal, 
mas o bem comunitário, 
gerando um crescimento 
genuíno, profundo e integral. 
Um crescimento a partir da 
transmissão de valores como 
a ética, a honestidade, e não 
uma alegre superficialidade 
que pouco serviu (Fratelli 
Tutti, nº 113).

Um dos momentos em que 
a participação na vida política 
começa a se materializar, na 
prática de cidadãos, ocorre 
na decisão sobre a escolha 
de qual candidato receberá 
o voto de confiança. Esse 
momento é fundamental pois, 
enquanto cristãos coerentes e 
comprometidos, não podemos 
nos contradizer, nem aderir 
a sistemas ideológicos ou 
políticos que se oponham 
radicalmente, ou em pontos 
essenciais, à nossa fé, à 
nossa concepção de pessoa 
e de família. Os candidatos 
escolhidos devem estar 
alinhados com aquilo que 
acreditamos ser o melhor 
para o bem comum.  Nesse 
momento da escolha, percebe-
se que aqueles que a fazem de 
forma consciente e decidida, 
costumam tomar por base os 
mais diversos motivos, as mais 
variadas convicções. Logo, se 
a todos é dado esse direito, 

também com os cristãos 
não pode ser diferente. 
Não é democrático, e nem 
razoável, que se exija dos 
cristãos esconder, ocultar sua 
identidade para que o seu voto 
seja considerado legítimo. O 
cristão deve procurar afirmar, 
no âmago mesmo das suas 
opções, aquilo que é específico 
da contribuição cristã, para 
uma transformação positiva 
da sociedade (Octogesima 
Adveniens, nº 36).

A superação das 
dificuldades presentes no 
cenário participativo da 
vida sociopolítica trará 
benefícios para toda a 
sociedade e permitirá uma 
concretização de resultados 
objetivos. Participar da vida 
política vai muito além do 
simples ato de votar. Este 
é apenas o primeiro passo 
neste comprometimento 
tão necessário e urgente. 
Também há que se atentar que 
o voto não é moeda de troca 
para benefícios individuais 
e, portanto, egoístas. Ele 
é, ademais, um dever a ser 
exercido em benefício da 
sociedade, e somente dela. 
Sendo assim, decida com 
consciência.

RONALDO DE MELO 
ASSESSOR DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO E 

ESPIRITUALIDADE DA PASTORAL FAMILIAR 
DA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO
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Caros irmãos, na edição 
desta semana entramos no livro 
do profeta Joel, cuja mensagem 
teve grande impacto na literatu-
ra bíblica do Novo Testamento.

A respeito do profeta Joel 
sabemos poucos detalhes. Seu 
nome significa o Senhor é Deus. 
Sendo filho de Petuel, Joel pas-
sou toda a sua vida e exerceu a 
sua atividade profética no Reino 
de Judá, muito provavelmente 
na cidade de Jerusalém. O 
texto mostra que ele conhecia 
bem os ritos e a sequência dos 
acontecimentos do Templo, 
sendo bastante sensível a tudo 
que o povo de Israel viveu em 
seu tempo.

Composto por volta do ano 
400 a.C. e com estilo f luído 
e harmonioso, o livro do pro-
feta Joel tem  relação literária 
e temática com os livros de 
Amós, Oseias, Miqueias, So-
fonias, Ezequiel e Abdias. Foi 
realmente inspirado nessas 
obras. Em Joel, fica evidente 
que a comunidade dos filhos de 
Israel já tinha retornado para 
casa, após o exílio, e também 
se organizado na vida social e 
religiosa. Isso ocorreu mediante 
o trabalho de Esdras e Neemias, 
por volta do início do século IV 
a.C. Nessa época, a monarquia 
em Israel já tinha desaparecido 
e o governo do povo era feito 
pelos sacerdotes.

A obra se divide em duas 
partes, compostas em unidade, 
cuja transição se dá exatamente 
nos versículos 17 e 18 do Capí-
tulo segundo. Na primeira parte 
(1,2—2,17), chamada Tempo 
das Desgraças, predomina o gê-
nero literário de narrativa, com 
alguns toques de lamentação. O 
episódio da praga das lagostas 
destaca a força divina e é visto 
como um flagelo imposto pelo 
próprio Deus. Nele, as lagostas 
são apresentadas como um 

exército invasor que tudo des-
trói, de modo que todo o povo é 
convocado com urgência à con-
versão e à penitência. O versícu-
lo oitavo do Capítulo primeiro 
mostra Judá como uma noiva 
vestida de saco, em sinal de luto 
e penitência, pela perda de seu 
noivo na juventude. Esse noivo 
é o Senhor, que na época dos 
patriarcas (Abraão, Isaac e Jacó) 
tomou Israel por noiva, como 
virgem pura e sem as manchas 
da idolatria. Em seguida, o pro-
feta anuncia a iminência do Dia 
do Senhor, dia de castigo que 
será infligido por causa dos 
pecados do povo, mas tam-
bém considerado dia da 
manifestação do poder di-
vino, em forma de benção 
e restauração. Com efeito, 
o exército invasor, repre-
sentado pelas lagostas, 
significa o povo do Senhor, 
que deverá atuar como um 
verdadeiro exército, por ter 
sido chamado a realizar 
o castigo divino. Por essa 
razão, todos os integrantes 
do povo são chamados a 
fazer penitência, porque 
por meio dela, se dará o 
giro à temática do Dia do 
Senhor, apresentada na 
segunda parte.

Na segunda parte (2,18 - 
4,21), chamada A efusão do 
Espírito e o Dia do Senhor, pre-
valece o gênero literário escato-
lógico-salvífico. Nela se diz que 
o povo de Israel não deve temer, 
pois o Senhor o livrará de todas 
as desgraças e lhe dará toda a 
classe de bens. Desse modo, 
todos os castigos passarão e se 
anuncia um tempo de prospe-
ridade. Nesse tempo, o Senhor 
promete estar presente em meio 
ao seu povo, derramando sobre 
ele o seu próprio espírito (Jl 3,1),  
força atuante e transformadora 
de Deus (ruah). De fato, a pro-

messa da efusão do espírito dá 
ao livro grande relevância no 
A.T. Esse texto marca a pas-
sagem dos bens materiais aos 
espirituais, que será realizada 
mediante a efusão (transborda-
mento) do espírito de Deus, ou 
seja, o momento em que esses 
dons espirituais (carismáticos) 
serão concedidos. Esse episódio 
é o cumprimento de uma antiga 
esperança de Israel, apontada 
em Nm 11,16ss e acentuada em 
Joel. O livro do profeta diz que 
o transbordamento do espírito 
não tem limites, pois se dará 

sobre anciãos, jovens, servos e 
servas, que serão capacitados 
a realizar os mesmos prodígios 
que o Senhor realizou outrora, 
mediante os profetas.

“Junta-me 70 homens entre 
os anciãos de Israel, que sabes 
serem os anciãos do povo e 
tenham autoridade sobre ele. 
Conduze-os à tenda de reunião, 
onde estarão contigo. Então 
descerei e ali falarei contigo. 
Tomarei do espírito que está 
em ti e o derramarei sobre eles, 
para que possam levar contigo a 
carga do povo e não estejas mais 
sozinho.” Nm 11,16-17

Essa segunda parte do livro 
mostra a transição temática ao 
Dia do Senhor. Esse dia é apre-
sentado aqui como dia de salva-
ção, no qual ocorrerão a efusão 
do Espírito, os movimentos do 
cosmos, o juízo das nações in-
crédulas, a convocação das na-
ções à Sião e o chamado à paz. 
Além disso, acontecerá também 
a restauração de Sião e, final-
mente, a concessão abundante 
de todos os bens. Todos esses 
acontecimentos resultarão na 
renovação de toda a criação e 
o Senhor, finalmente, habitará 

em meio ao seu povo – 
doutrina que resume toda 
a literatura profética e 
apocalíptica.

No N.T., veremos o 
livro do profeta Joel en-
contrar eco no Evangelho 
de São Marcos (Mc 4,13), 
na parábola do semeador. 
Também no diálogo com 
a Samaritana (Jo 4,18), 
Jesus fala da água viva 
que Ele dará, água que 
leva à vida eterna. São 
Paulo vê cumprida essa 
promessa do profeta Joel 
quando o Espírito San-
to é derramado sobre a 
comunidade primitiva 
reunida (At 2,1-21). O 

texto do profeta serviu para que 
São Pedro pudesse explicar, de 
modo adequado, o significado 
desse acontecimento, rico em 
sinais. Em Pentecostes, de fato, 
ocorreu uma ação sobrenatural 
divina, que foi acompanhada 
de sinais típicos da vinda de 
Deus, anunciada pelos profe-
tas e identificada no N.T. com 
a própria vinda de Cristo. Por 
essa razão, os Santos Padres 
sempre viram nesse episódio 
da descida do Espírito Santo 
um prolongamento da vinda do 
Espírito sobre o próprio Jesus, 
no episódio do seu batismo no 

Jordão, uma vez que Deus tinha 
prometido que, nos últimos 
dias, derramaria o seu Espírito 
sobre seus servos e eles profeti-
zariam. Desse modo, o Espírito 
de Deus desceu sobre o Filho de 
Deus, feito Filho do Homem, e 
então permaneceu n’Ele, para 
estar de modo permanente 
em meio à Humanidade, obra 
de suas próprias mãos. Ainda 
sobre o evento de Pentecostes, 
São Lucas narra como o Espí-
rito de Deus, descendo sobre 
Maria e os Apóstolos, conferiu 
a todos os homens o acesso à 
vida divina, plenificando assim 
a Nova Aliança. Por isso, a uma 
só voz os discípulos louvaram 
ao Senhor.

Amados irmãos, sabemos 
bem que quando a Palavra de 
Deus é proclamada na Eucaris-
tia, ela se atualiza em nossas 
vidas de modo único. Que 
nessa semana, por meio da 
nossa leitura orante da Palavra, 
nossos corações tenham de 
novo saudade de experimentar, 
o quanto antes,toda essa graça 
sobrenatural, prometida em 
Moisés e em Joel,e finalmente 
realizada na Igreja primitiva e 
nos nossos dias. Que o Espírito 
de Deus, força divina trans-
formadora e Terceira Pessoa 
da Trindade, o Espírito Santo, 
disponha o nosso interior para 
bem acolher a graça divina, na 
próxima ocasião em que es-
tivermos celebrando a solene 
liturgia. 

Que todos os dons do alto 
sejam derramados neste próxi-
mo domingo em sua vida.

PADRE IGOR 
ANTÔNIO 
CALGARO

VIGÁRIO 
PAROQUIAL DA 

PARÓQUIA SANTA 
TERESINHA, 

EM BOTAFOGO 
PENSEDIREITO.INFO

O dom do Espírito: prometido em Israel, 
realizado plenamente na Igreja
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O Renascimento cul-
tural do século XII, que 
determinou os destinos 
do Ocidente medieval, 
exigiu dos mestres cris-
tãos a retomada de te-
mas clássicos da cultura 
greco-latina, revisitados 
pela mensagem cristã. 
Desse modo, tratar da 
amizade e do amor sob a 
ótica da caridade tornou-
-se objeto de reflexão para 
muitos mestres e pen-
sadores deste período. 
Este é o caso de Elredo 
de Rievaulx. Nascido em 
Hexham por volta de 1110, 
Santo Elredo foi abade 
em Rievaulx, mosteiro 
cisterciense, situado ao 
nordeste da Inglaterra. 
Depois de prestar serviço 
à corte escocesa sob o rei 
David I, fez-se monge em 
1135, na abadia que lhe dá 
o sobrenome. Logo, as-
sumiu a função de abade 
em Revesby, comunidade 
cisterciense originada 
de Rievaulx, e, mais tar-
de, tornou-se abade da 
própria abadia mãe. In-
f luenciado por autores 
clássicos e cristãos, como 
Cícero e Agostinho, es-
creveu obras de exegese, 
de história, de espiritu-
alidade, além de impor-
tantes sermões relativos 
a distintos momentos do 
ano litúrgico. As obras 
de espiritualidade mais 
destacadas são Amizade 
Espiritual, na qual El-
redo ilumina o conceito 
latino de amizade com a 
mística, e o Espelho da 
Caridade, um verdadeiro 
tratado da perfeição cris-
tã. Morreu em sua abadia 
em 1167 e foi canonizado 
em 1191.

O diálogo Amizade 
Espiritual e o tratado Es-
pelho da Caridade são 
obras complementares. 
Tanto na descrição da 
amizade cristã como no 
tratado sobre a caridade 
vemos que Elredo pre-
tende elevar a experi-
ência humana do amor 
à dimensão unitiva do 
amor a Deus, frequente-
mente inspirada nas mais 
significativas passagens 
do Cântico dos Cânticos 
como neste trecho: “Na 
amizade, então, unimos a 
honestidade e a bondade, 
a verdade e a alegria, a 
doçura e a boa vontade e 
o afeto e a ação. Tudo isso 
começa com Cristo, pro-
gride por meio de Cristo 

Elredo e o Espelho 
da Caridade

e é aperfeiçoado 
em Cristo. A subida 
não parece muito 
íngreme ou pouco 
natural, pois, é ins-
pirada pelo amor 
de Cristo, o amor 
pelo qual amamos 
um amigo em Cris-
to, que se oferece a 
nós como o amigo 
que podemos amar, 
para que a ternura 
se transforme em 
ternura, doçura em 
doçura, e o afeto 
em afeto. Portanto, 
um amigo que se 
apega a um amigo 
no espírito de Cris-
to, torna-se um só 
coração e uma só 
alma com Ele (At 
4,32). Subindo as-
sim os degraus do 
amor até a amizade 
de Cristo, o amigo 
torna-se um com 
Ele, num ósculo do 
espírito. Suspiran-
do por este ósculo, 
uma alma santa clamou, 
“deixe-o me beijar com o 
beijo de sua boca”! (Ct 1,1)” 
(Amizade Espiritual, 2, 
20-21). A transformação 
da amizade humana em 
amizade cristã, isto é, 
na amizade que une os 
amigos fundamentada 
no amor de Cristo, que 
é a caridade, permite-
-nos progredir e abordar 
a própria caridade.

Inúmeras passagens 
do Espelho da Carida-
de podem-nos ajudar a 
conhecer  melhor duas 
dimensões fundamentais 
da caridade: a vida co-
munitária e o perdão. Na 
verdade, este é o sentido 
do speculum, pois vemos 
neste livro, como num es-
pelho, as múltiplas formas 
da caridade. A metáfora 
do espelho liga-nos ime-
diatamente à dimensão 
última da caridade, que 
é a união final com Deus, 
quando o veremos tal qual 
Ele é. Portanto, quando 
Elredo escolhe o espelho 
como metáfora de seu tra-
tado é como se indicasse, 

desde o início, os degraus 
da ascensão da alma até a 
visão de Deus face a face. 
Para que venha à luz este 
sentido escatológico do 
espelho, basta que nos 
lembremos de Paulo em 
1Cor 13, 12, versículo do 
trecho que, não por acaso, 
é chamado o hino da ca-
ridade: “Agora vemos em 
espelho e de maneira con-
fusa, mas, depois, veremos 
face a face”. É importante 
ter em mente que o mate-
rial de que eram feitos os 
espelhos à época de Paulo, 
provavelmente metal, não 
garantiam a nitidez que 
podemos ter nos espelhos 
modernos. Vemos a metá-
fora do espelho também 
na Epístola de São Tiago 
(1, 23) e no livro da Sabe-
doria (7, 26), ainda que com 
sentidos distintos do que 
foi assumido por Paulo na 
passagem citada. 

A vida comunitária 
é outro aspecto funda-
mental da espiritualida-
de de Elredo. Uma bela 
passagem, dentre muitas 
de suas obras, pode ser ti-

rada de seus sermões para 
a festa de Todos os Santos 
(Sermão 26): “Cada um 
de vós antes de vir aqui tí-
nheis uma única alma que 
era totalmente sua. Fostes 
convertidos a Deus, e 
eis que o Espírito Santo, 
o fogo do céu, que nos-
so Senhor enviou sobre 
a terra para inflamá-la, 
acendeu vossos corações, 
acendeu vossas almas (Lc 
12, 4) e, de todos os vos-
sos corações e almas fez 
um coração e uma única 
alma”. Ao comparar esta 
unidade de nossas almas 
com a unidade dos anjos, 
Elredo continua dizendo 
que os anjos “alcançaram 
entre si tanta unidade e 
concórdia que, ainda que 
existam, entre eles, su-
periores e inferiores, não 
obstante, por meio dessa 
unidade e concórdia, o 
que pertence a cada um 
individualmente perten-
ce a todos, e o que per-
tence a todos pertence a 
cada um”.

Quanto ao perdão, 
expõe Elredo: “Quem há 

cuja cólera não se-
ria imediatamente 
esfriada com esta 
visão maravilho-
sa? Quem, ouvindo 
aquela voz mara-
vilhosa cheia de 
doçura, cheia de 
caridade, cheia de 
tranquilidade in-
variável, digamos, 
Pai, perdoa-lhes [Lc, 
23,34], não abraçaria 
instantaneamen-
te seus inimigos 
com toda a sua for-
ça? Pai, disse ele, 
perdoa-lhes. Que 
brandura, que ca-
ridade poderia ser 
adicionada a esta 
oração? E, ainda 
assim, ele acrescen-
tou mais. Orar por 
eles não era sufi-
ciente; ele também 
queria desculpá-
-los. Pai, disse ele, 
perdoa-lhes, pois 
não sabem o que 
estão fazendo. Eles, 

de fato, são grandes pe-
cadores, mas juízes de 
valor insignificante: en-
tão, Pai, perdoa-lhes. 
Eles crucificam, mas não 
sabem quem crucificam. 
Se soubessem, eles nunca 
teriam crucificado o Se-
nhor da glória. Portanto, 
Pai, perdoa-lhes, acham 
que [o Cristo] está trans-
gredindo a Lei, fingindo 
ser Deus, alguém que está 
desvirtuando o povo. Eu 
escondi meu rosto deles, 
pois não reconheceram 
a minha majestade. E 
então, Pai, perdoa-lhes, 
pois não sabem o que 
fazem” (Espelho da Ca-
ridade, III, 5). Estas pa-
lavras resumem a prova 
de fogo de toda a vida 
cristã. Podemos chegar 
a este ponto do perdão, 
que nada mais é do que 
o amor de Deus? É o que 
nos propõe Santo Elredo, 
refletindo em nós a força 
original do Evangelho.

Vida comunitária e 
perdão, imagens da cari-
dade que se revelam no 
espelho de Elredo, com 

muita nitidez, são atua-
líssimas para a superação 
do egoísmo de nossa so-
ciedade contemporânea, 
especialmente para alertar 
cada cristão a respeito do 
individualismo e da per-
sonalidade autocentrada 
que se espalham nos dias 
de hoje. A liberdade indivi-
dual nunca é realmente só 
individual, tanto a vida em 
comunidade, a qual, para 
o cristão, é a vida eclesial, 
como o exercício do perdão 
são exigências para a con-
quista da liberdade. 

Como o amor é ato de 
liberdade, Elredo mostra-
-nos esta propriedade do 
amor cristão, ato livre 
da criatura racional, de 
modo que o maior amor 
exige maior liberdade. 
Por outro lado, o amor 
não é o mesmo que a cari-
dade, pois, embora a cari-
dade seja amor, nem todo 
amor é caridade. Esta 
diferença já aparece em 
Agostinho, reconhece-o 
o próprio Elredo: “...como 
alguém disse, nada torna 
o comportamento de um 
homem bom ou ruim, 
exceto amores bons ou 
ruins (Santo Agostinho, 
Epístola 155), o bom uso 
de qualquer bem dado 
torna uma pessoa boa, 
mas o abuso torna seu 
amor ruim e, assim, torna  
má a pessoa que ama. Por 
que, então, hesitamos 
em dizer que a caridade 
é o reto uso do amor e 
que seu abuso é concu-
piscência?” (Espelho da 
Caridade, III, 7).

Enfim, para Elredo, 
a caridade e o perdão 
alimentam a unidade 
dos cristãos. Voltando 
ao já citado sermão 26, 
o santo cisterciense nos 
exorta à caridade, sob o 
modelo da unidade dos 
anjos e dos santos: “No-
vamente, que aqueles 
que podem fazer mais 
não se vangloriem, pois 
a graça que receberam, 
não a receberam apenas 
para si mesmos, mas por 
causa daqueles que não 
podem fazer tanto. Se 
então existe verdadeira 
unidade e caridade entre 
vós, sem dúvida, tudo o 
que cada um fizer perten-
cerá a todos e tudo o que 
todos fizerem pertencerá 
a cada um”.

CARLOS FREDERICO CALVET DA 
SILVEIRA



14 ARQUIDIOCESE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2020 | TESTEMUNHO DE FÉ

Quando fui convidada para 
ser catequista, o primeiro 
pensamento que me veio em 
mente foi: não vou conseguir. 
Não era capaz de reconhecer 
em mim as qualidades neces-
sárias para desempenhar bem 
uma missão tão sublime. 

Até que um dia, num do-
mingo de Tempo Comum, 
não por consciência, mas por 
providência, me dei conta, ao 
me ater às palavras do padre 
da minha paróquia durante a 
homilia, que Jesus é o maior 
dentre os contadores de histó-
rias. E qual a minha profissão? 
Professora de literatura e con-
tadora de histórias! Então, por 
que não atender ao chamado 
de Deus? E, assim, eu comecei 
minha caminhada, buscando 
ser uma catequista a exemplo 
de Jesus. Já estou nesse cami-
nho há quase dez anos.

É inegável que parábolas 
como «O bom samaritano”, 
«O filho pródigo”, «O rico e 
o Lázaro” não só nos emocio-
nam até hoje, como ensinam 
verdades eternas. O discurso 
baseado em parábolas não foi 
inventado por Jesus, outros 
profetas usaram exatamente 
o mesmo recurso antes d’Ele. 
No entanto, nenhum profeta 
fez tanto bom uso como Jesus, 
mais do que isso, foi capaz de 
comunicar a mensagem do 
Pai de forma simples e direta, 
com exemplos retirados do 
cotidiano, a todos os que d’Ele 
se aproximavam.

Qual o segredo de Jesus? 
Ao se relacionar com as pes-
soas nunca impõe nada, Ele 
faz propostas, ouve, dialoga, 
questiona, acolhe, ama. Ele 
gostava de estar com as pes-
soas, conhecia e estava sempre 
atento ao comportamento 
humano, era desapegado de 
vaidade, aberto ao novo, tinha 
um olhar voltado não para si 
mesmo, mas para o mundo, 
valorizava a participação do 
público dentro das histórias 
que contava. Ora, todas as 
qualidades importantes para 
ser um bom contador de his-
tórias!

Por que será que Jesus es-
colheu um meio tão simples 
para se comunicar com as pes-
soas? Ele podia ter escolhido 
outras formas para ensinar, 
não é mesmo? Penso que há 
inúmeras razões para essa 
escolha, mas como contado-
ra de histórias, posso tentar 
responder, demonstrando 
quais conquistas, para além 

do religioso, nos planos pe-
dagógico, histórico, social e 
cultural permitem a contação 
de qualquer história para as 
crianças. 

Em toda a Iniciação Cristã, 
mas sobretudo na Catequese 
Infantil, onde devemos estar 
constantemente buscando 
estratégias para tornar os 
encontros vivenciais, lúdicos 
e celebrativos, de forma a con-
duzir o catequizando a uma 
experiência pessoal e também 
comunitária com Jesus. Saber 
contar histórias é um dos mais 
preciosos recursos de comu-
nicação.

Neste sentido, de acordo 
com alguns estudiosos,  a 
criança ao ouvir uma história, 
experiencia no plano psico-
lógico os acontecimentos, os 
problemas, os dilemas dessa 
história. Essa vivência pos-
sibilita aumentar bastante o 
repertório de conhecimento 
da criança, sobre si mesma 
e sobre o mundo, ajudando 
a formar sua personalidade. 

As histórias são uma enor-
me ferramenta na formação 
dos valores e da identidade 
da criança. Ferramenta que 
auxilia no desenvolvimento 
cognitivo, imaginário, po-
tencializando a inteligência 
emocional dos pequenos. 
Ajuda para que elas possam 
ter contato com outras rea-
lidades além da sua, possam 
vivenciar realidades diferen-
tes muitas vezes daquelas 
nas quais estão inseridas no 
cotidiano. Isso permite que 
elas projetem seus temores e 
desejos, adquiram experiência 
e maturidade emocionais que 
as ajudem a crescer, a ir além 
dos seus limites individuais. 

Contar ou ler uma história 
para uma criança é uma forma 
de incentivar a linguagem e 
expressão oral, a linguagem 
escrita e a produção de textos 
das crianças, além de trazer 
bem-estar não apenas a elas, 
mas também aos adultos.

As narrativas bíblicas ou 
de ficção, com mensagens que 
se identificam com os valores 
cristãos, movem emoções, 
provocam imagens, levantam 
ref lexões e promovem um 
trânsito entre imaginário e 
real.

Mas você que está lendo 
este texto, catequista ou não, 
deve estar pensando: mas eu 
não me considero um conta-
dor de histórias, e as técnicas, 
e isso e aquilo!? Calma. Não 

Jesus, um contador de histórias!
REPRODUÇÃO: CATEQUISTASEMFORMACAO.COM

existe segredo para se contar 
uma boa história. Aprende-
mos a contar simplesmente 
contando! 

Jesus tinha grandes recur-
sos? Claro que não! As pará-
bolas foram escolhidas por 
Ele como meio de comunicar 
de forma fácil e mais próxi-
ma às pessoas. Uma simples 
história explicou muito bem, 
de maneira poderosa, porém 
simples, o reino de Deus, Ele 
usou a imagem de uma peque-
nina sementinha que cresce, 
cresce, cresce, até virar uma 
árvore linda e frondosa...

Talvez uma criança não 
entenda exatamente o que 
é o reino de Deus, mas uma 
semente que cresce e vira 
uma grande árvore ela vai 
conseguir imaginar, acolher. 
O que todo contador deve 
ter em mente é que uma boa 
história é feita na cabeça de 
quem ouve. Com algumas 
estratégias e alguns recursos 
é possível pintar com palavras 
um quadro na mente de seu 
ouvinte.

Dessa forma, para ajudar 
você, catequista, a tornar a 
comunicação da Boa Nova 
aos seus catequizandos mais 
eficaz, a também pintar com 
palavras, colorir com imagens 
como Jesus fazia, vou com-
partilhar com vocês algumas 
estratégias para se contar uma 
boa história. 

Prepare a história antes de 
contá-la, isso é muito impor-
tante! Atente para o tipo de 
história, pois existe diferença 
entre contar e ler uma his-
tória, porque também existe 
diferença entre palavra oral e 
palavra escrita. Cada lingua-
gem tem suas características 
próprias, suas regras e seus 
códigos. E exercem funções 
bastante diferentes em nossa 
forma de compreender e nos 
relacionar com o mundo. 

Se for história bíblica, 
respeite sempre a estrutura 
da história, se for história de 
algum autor contemporâneo 
ou antigo, respeite também 
o autor lendo a história na 
integra. Músicas, som de ins-
trumentos musicais ou criar 
ainda um teatro de fantoches 
ou teatro de sombras, simples 
utilizando tecido ou barbante, 
ajudam bastante a prender a 
atenção da criança.

Preste atenção nos mo-
mentos mais importantes 
da história, nesta hora você 
pode dar um tom especial à 
narração, uma voz diferente. 
Especialmente, quando ler 
uma história, procure esco-
lher livros de qualidade. Leia 
resenhas e comentários de 
especialistas.

Para prender a atenção 
da criança, construa a cena. 
Acredite com força no que 
está dizendo! Fique atento ao 

grau de desenvolvimento e 
compreensão dos pequenos: 
Crianças de até 3 anos vão 
preferir histórias mais curtas 
e livros com mais imagens, 
igualmente curtos e fáceis de 
manusear. Crianças maiores, 
a partir dos 4, 5 anos, podem 
começar a gostar de histórias 
mais longas.

Mantenha um f luxo ló-
gico dos acontecimentos. É 
importante conhecer bem a 
história e praticá-la. E não 
esqueça: ela precisa ser con-
clusiva! Nada de abandonar, 
por exemplo, a História de 
Ester no meio do caminho!

E por falar na Rainha Ester, 
eis uma ótima história para 
começarmos uma conversa 
sobre dicas e outros pontos es-
pecíficos para se trabalhar um 
conto bíblico que dá para ser 
contado “de boca”, como di-
zem as crianças, respeitando a 
estrutura da história, cheio de 
recursos e elementos simples 
para prender a atenção. Mas 
essa é uma conversa para o 
nosso próximo encontro... 

Paz e Bem!

DINAIR FONTE
Profª, escritora, 

cantora e 
coordenadora 
da Catequese 

Infantil na 
Paróquia Nossa 

Senhora do 
Perpétuo Socorro, 

no Parque 
Columbia

Jesus foi capaz de comunicar a mensagem do Pai de forma simples e direta
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SENDO FIEL NOS 
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AO 

CRISTO REDENTOR 
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RÁDIO CATEDRAL.
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“A partir da fé religiosa é 
possível tornar-se artesãos 
da paz e não espectadores 
inertes do mal da guerra e do 
ódio”, disse o Papa Francisco 
ao participar do encontro de 
Oração pela Paz no Espírito de 
Assis, no dia 20 de outubro, na 
Praça do Capitólio, no centro 
de Roma, 

A iniciativa, promovida 
pela Comunidade de Santo 
Egídio, recordou o encontro 
de oração e diálogo pela paz 
entre os fiéis de várias religiões, 
convocado por São João Paulo 
II, em 1986, em Assis.

Neste ano, o encontro, que 
teve como tema: “Ninguém se 
salva sozinho - Paz e Fraterni-
dade”, reuniu representantes 
do islamismo, do judaísmo e do 
budismo, e na oportunidade, 
assinaram um apelo pela paz. 
Entre os presentes, o Patriarca 
Ecumênico de Constantinopla, 
Bartolomeu I, e o presidente 
do Conselho da Igreja Evan-
gélica na Alemanha, Heinrich 
Bedford-Strohm.

Os representantes religio-
sos “imploram o dom da paz” 
em nome daqueles sem nome 
nem voz. No apelo, o convite 
renovado pela fraternidade 
entre os povos “para nos salvar” 
de ameaças, como a pandemia 
e a própria guerra,  que repre-

senta “um falimento da política 
e da Humanidade”. Por isso, 
“queremos dizer mais uma vez: 
‘Nunca mais a guerra!’”.

DIVERSIDADE DE 
RELIGIÃO NÃO JUSTIFICA A 
INDIFERENÇA

Recordando o encontro em 
Assis, o Papa sublinhou que 
“naquela visão de paz havia 
uma semente profética que, 
graças a Deus, foi amadure-
cendo, passo a passo, com 
encontros inéditos, iniciativas 
de pacificação, novos pensa-
mentos de fraternidade”. 

O Pontifice destacou os 
fatos dolorosos dos conflitos, 
terrorismo ou radicalismo, às 
vezes em nome da religião, e 
a necessidade de  reconhecer 
os passos frutuosos no diálogo 
entre as religiões. 

“É um sinal de esperança 
que nos incita a trabalhar 
juntos como irmãos”, disse, 
recordando o documento so-
bre a ‘Fraternidade humana 
em benefício da paz mundial 
e da convivência comum’, que 
assinou com o Grande Imame 
de al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, 
em 2019.

REZAR PELA PAZ
Citando um trecho de sua 

Encíclica “Fratelli tutti”, Fran-

Papa: ‘As religiões estão a serviço 
da paz e da fraternidade’

O encontro teve como tema: “Ninguém se salva sozinho - Paz e Fraternidade”, e reuniu representantes do islamismo, do judaísmo e do budismo, e na oportunidade, assinaram um apelo pela paz

cisco disse que “o mandamen-
to da paz está inscrito nas 
profundezas das tradições 
religiosas”. A seguir, acres-
centou:

“Os fiéis compreenderam 
que a diversidade de religião 
não justifica a indiferença nem 
a inimizade. Antes pelo con-
trário, a partir da fé religiosa é 
possível tornar-se artesãos da 
paz e não espectadores inertes 
do mal da guerra e do ódio”.

“As religiões estão a serviço 
da paz e da fraternidade. Por 

isso, este encontro impele os 
líderes religiosos e todos os 
fiéis a rezarem insistentemen-
te pela paz, não se resignarem 
jamais com a guerra e agirem 
mediante a força suave da fé 
para pôr fim aos conflitos.”

Paz é a prioridade de qual-
quer política

“Hoje, o mundo tem uma 
sede ardente de paz. Em mui-
tos países sofre-se por guerras, 
tantas vezes esquecidas, mas 
sempre causas de sofrimento 
e pobreza”, disse ainda o Papa. 

Segundo ele, “o mundo, a polí-
tica, a opinião pública correm 
o risco de habituarem-se ao 
mal da guerra, como compa-
nheira natural da história dos 
povos”. 

“A paz é a prioridade de 
qualquer política. Deus pedirá 
contas a quem não procurou 
a paz ou fomentou tensões 
e conflitos, de todos os dias, 
meses, anos de guerra que 
assolaram os povos.”

VATICAN NEWS

VATICAN MEDIA

Patriarca Bartolomeu I, Papa Francisco e Heinrich Bedford-Strohmt
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No dia 19 de outubro, foi realizada 
cerimônia sobre a adequação do San-
tuário Cristo Redentor à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). Ao final, o 
monumento ao Cristo Redentor recebeu 
iluminação especial na cor azul.

O objetivo do evento, que foi trans-
mitido ao vivo e pode ser revisto pelo 
canal do reitor do santuário (youtube.
com/padreomar), é destacar a impor-
tância do direito à privacidade de cada 
cidadão, com a proteção de dados e o 
comprometimento que as empresas 
devem ter ao tratar dados de clientes e 
usuários com responsabilidade.

A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais entrou em vigor em 18 de setem-
bro no Brasil, alertando sobre o direito 

humano de proteção de dados pessoais 
e a obrigação das empresas em fazer uso 
responsável dos mesmos. O Santuário 
Cristo Redentor, que tem como reitor o 
padre Omar Raposo, lidera o movimento 
de adequação à lei na Igreja Católica, 
utilizando as soluções automatizadas 
da Módulo, empresa de referência nesse 
mercado.

Na cerimônia estiveram presentes o 
bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro Dom Tiago Stanislaw, a di-
retora jurídica da Arquidiocese do Rio, 
Claudine Milione, o advogado de Direito 
Digital Gilberto Martins e o diretor da 
Módulo, Fernando Nery. 

TEXTO E FOTO: RENATO SARAIVA

Foi apresentado, no dia 16 de ou-
tubro, o logotipo da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023 (www.lis-
boa2023.org).

O logotipo foi inspirado pelo tema 
escolhido pelo Papa Francisco para a 
edição da JMJ, que terá lugar em Lisboa: 
“Maria levantou-se e partiu apressada-
mente”, Lc 1, 39, e pelos traços da cultura 
e religiosidade portuguesas.

A autora é Beatriz Roque Antunes, jo-
vem designer portuguesa de 24 anos, que 
estudou design em Londres e atualmente 
trabalha numa agência de comunicação, 
em Lisboa.

O elemento central do logotipo é a 
Cruz. Esta é atravessada por um caminho 
onde surge o Espírito Santo. Trata-se 
de um convite aos jovens para que não 
se acomodem e sejam protagonistas da 
construção de um mundo mais justo 
e fraterno. As cores (verde, vermelho e 
amarelo) evocam a bandeira portuguesa. 

CRUZ
A Cruz de Cristo, sinal do amor 

infinito de Deus pela Humanidade, é o 
elemento central, de onde tudo nasce.

CAMINHO
Tal como indica o relato da 

Visitação que dá tema à JMJ Lis-
boa 2023, Maria parte, pondo-se 
a caminho para viver a vontade de 
Deus, e dispondo-se a servir Isabel. 
Este movimento sublinha o convite 

feito aos jovens para renovarem ‘o vigor 
interior, os sonhos, o entusiasmo, a espe-
rança e a generosidade’ (Christus Vivit, 
20). A acompanhar o caminho surge, 
ainda, uma forma dinâmica que evoca o 
Espírito Santo.   

TERÇO
A opção pelo terço celebra a espi-

ritualidade do povo português na sua 
devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este 
é colocado no caminho para invocar a 
experiência de peregrinação que é tão 
marcante em Portugal.

MARIA
Maria foi desenhada jovem para re-

presentar a figura do Evangelho de São 
Lucas (Lc 1, 39) e potenciar uma maior 
identificação com os jovens. O desenho 
exprime a juvenilidade própria da sua 
idade, característica de quem ainda 
não foi mãe, mas carrega em si a luz do 
mundo. Esta figura aparece levemente 
inclinada, para mostrar a atitude deci-
dida da Virgem Maria.

VATICAN NEWS

Apresentado 
o logotipo 

da JMJ 
Lisboa 

2023

Cristo Redentor se 
ajusta a Lei Geral de 
Proteção de Dados
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Em alguns pontos 
da cidade do Rio de 
Janeiro encontramos 

jovens com vestes na cor 
marrom, semelhantes às 
que caracterizavam Santa 
Clara e São Francisco de 
Assis, acolhendo, rezando 
e distribuindo lanches ou 
um prato de comida para 
moradores em situação de 
rua. São os consagrados e 
consagradas da Fraternidade 
O Caminho, que na 
Arquidiocese do Rio estão 
presentes há 10 anos, com 
quatro casas de missão, duas 
masculinas e duas femininas.

“Os pequeninos e os pobres 
são os prediletos, são aqueles 
que nada têm e mais precisam.  
Às vezes maior que a pobreza 
exterior é a interior na falta 
de conhecer o amor de Deus e 
do próximo. Quantos perdem 
a esperança. Mas todo nós 
somos chamados a sermos 
estes sinais de esperança e luz 
divina para eles”, disse a irmã 
Rafaela do Coração Suplicante, 
já com votos perpétuos, 
responsável pela casa de 
missão no bairro da Glória. 

Antes da pandemia, as 
religiosas que integram a 
comunidade do bairro da Glória 
realizavam pastorais nas ruas 
pela manhã com os moradores 
em situação de rua, servindo 
café,  parando para escutá-los e 
anunciando a Palavra de Deus. 
O ponto de encontro, onde se 
reúnem centenas de moradores, 
é o Largo da Glória, em frente 
ao Palácio São Joaquim, a 
residência do arcebispo, que 

‘Ser Jesus todo e todo de Jesus, 
queremos Jesus por inteiro’

apoia todo o trabalho. No dia 
19 de outubro, as consagradas 
receberam a visita do Cardeal 
Orani João Tempesta, que 
presidiu missa na capela da 
comunidade, inaugurada em 
2015. 

“Neste tempo de 
pandemia, estamos servindo 
jantar às quintas-feiras à noite 
e realizando atendimento 
na porta de casa com café da 
manhã e almoço”, disse irmã 
Rafaela.

Junto com as ações 
pastorais de rua, as 
consagradas, no dia a dia, 
também “rezam as horas 
canônicas, fazem adoração 

a Jesus Eucarístico, têm 
momentos de formação 
e cultivam o artesanato”, 
explicou irmã Rafaela.

FRATERNIDADE
A Fraternidade O 

Caminho, que tem por 
carisma “Jesus todo, todo de 
Jesus”, foi fundada pelo padre 
Gilson Sobreiro e a irmã Serva 
das Chagas Ocultas, em São 
Paulo, no dia 23 de outubro 
de 2001, após a participação 
de ambos em um encontro 
de recuperação para jovens 
usuários de drogas. 

“Nosso carisma é Ser 
Jesus todo e todo de Jesus, 

queremos Jesus por inteiro”, 
reforçou irmã Rafaela.

Atualmente, a instituição 
está presente em 15 países, 
num total aproximado de 
cem consagrados e 400 
consagradas.

Na Arquidiocese do Rio, 
além do bairro da Glória, 
há uma outra casa de 
consagradas, no bairro Santa 
Cruz, onde as vocacionadas 
passam pelo aspirantado. 

As comunidades de 
consagrados estão presentes 
no bairro da Lapa, de 
caráter formativa, para o 
postulantado, e outra em 
Campo Grande, que funciona 

como casa de recuperação 
para dependentes químicos.     

VOCACIONADOS
Aos interessados em 

conhecer e fazer parte da 
Fraternidade O Caminho, 
existem critérios. Primeiro, 
segundo explicou irmã Rafaela, 
“para ser um ou uma pobre de 
Jesus Cristo tem que ter um 
profundo desejo de servir a 
Jesus no pobre e uma busca por 
querer ser todo(a) de Deus”. 

Até então, antes da 
pandemia, era realizado 
todos os anos um retiro 
chamado Vinde e Vede, que 
é um despertar vocacional 
com temas para que levem 
os vocacionados(as) a 
perceberem os sinais do 
chamado de Deus por meio da 
vocação, com palestras, teatro 
e outras atividades. 

Após a experiência de 
conhecimento e de que se 
deseja ser acompanhado(a) 
vocacionalmente, deverá 
ingressar para seguir as 
etapas de vocacionado 
externo, vocacionado interno, 
aspiranto, postulantado, 
noviciado canônico, noviciado 
apostólico, profissão de votos 
simples (juniorato) e, por fim, 
a profissão de votos solenes 
(votos perpétuos).

“Convidamos a todos 
que quiserem participar, ou 
colaborar, ou nos conhecer 
vocacionalmente a entrarem 
em contato pelo telefone: 3592-
5024”,  disse irmã Rafaela.

CARLOS MOIOLI

Irmã íris, Cardeal Tempesta e as irmãs Belém, Nathânia, Rafaela e Francesca

Missa presidida por Dom Orani na capela da comunidade Carisma da fraternidade: “Ser Jesus todo e todo de Jesus, queremos Jesus por inteiro”

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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1ª Leitura - Ex 22,20-26
Salmo - 17(18)

2ª Leitura - 1Ts 1,5c-10
Evangelho - Mt 22,34-40

SEGUNDA-FEIRA 
Dia 26 de outubro
1ª Leitura - Ef 4,32-5,8
Salmo - 1,1-2. 3. 4.6
Evangelho - Lc 13,10-17

TERÇA-FEIRA 
Dia 27 de outubro
1ª Leitura - Ef 5,21-33
Salmo - 127 (128)
Evangelho - Lc 13,18-21

QUARTA-FEIRA 
Dia 28 de outubro
1ª Leitura - Ef 2,19-22
Salmo - 18(19A)
Evangelho - Lc 6,12-19

QUINTA-FEIRA 
Dia 29 de outubro 
1ª Leitura - Ef 6,10-20
Salmo - 143 (144)
Evangelho - Lc 13,31-35

SEXTA-FEIRA 
Dia 30 de outubro 
1ª Leitura - Fl 1,1-11
Salmo - 110 (111)
Evangelho - Lc 14,1-6

SÁBADO 
Dia 31 de outubro 
1ª Leitura - Fl 1,18b-26
Salmo - 41 (42)
Evangelho - Lc 14,1.7-11

30º Domingo Do Tempo Comum - LiTurgia Diária - ano a
25 De ouTubro De 2020

O Domingo, como afirma o sal-
mista, é o “dia que o Senhor fez para 
nós” (Sl 117[118],24), dia da nossa ação 
de graças por excelência que é a Eu-
caristia. Na sua bondade, o Senhor 
nos alimenta cada Domingo na dupla 
mesa que Ele mesmo nos prepara: a 
mesa da Palavra e a do seu Corpo e 
Sangue. Na segunda leitura de hoje, 
São Paulo elogia os tessalonicenses 
porque eles “acolheram a Palavra com 
a alegria do Espírito Santo, apesar de 
tantas tribulações” (1Ts 1,6). Que nós 
também possamos, apesar das tribu-
lações pelas quais estamos atravessan-
do, acolher em nosso coração, com a 
alegria do Espírito Santo, a Palavra do 
Senhor, pois ela é uma “lâmpada para 
os nossos pés” e “uma luz para o nosso 
caminho” (Sl 118[119],105).

O início do evangelho deste do-
mingo nos fala de um novo complô 
dos fariseus contra Jesus. Esses ti-
nham ouvido como Jesus havia feito 
calar os saduceus, na questão que lhe 
fora colocada a respeito da ressurrei-
ção dos mortos (Mt 22,23-33). Eles se 
reúnem em grupo e, para pôr Jesus à 
prova, perguntam-lhe qual é o maior 
mandamento da Lei. O verbo que o le-
cionário traduz como “experimentar” 
é o verbo grego peiradzo, que ocorre 
seis vezes em Mateus. A primeira 
aparição deste verbo está em Mt 4,1: o 
relato da tentação de Jesus. Quem põe 
Jesus à prova, pela primeira vez, no 
início do evangelho, é o próprio dia-
bo. Nas outras aparições deste verbo, 
quem assume o papel do diabo são os 

fariseus, os saduceus e os partidários 
de Herodes (Mt 16,1; 19,3; 22,18.35).

A pergunta dos fariseus é diabólica 
porque traduz seu desejo de encontrar 
em Jesus algo de que o pudessem acu-
sar. Eles não perguntam com a fina-
lidade de se instruir. A pergunta vem 
cheia de malícia, porque eles querem 
saber qual é o maior mandamento da 
Lei. Essa pergunta soa estranha na 
boca de um fariseu que se esforçava 
por cumprir minuciosamente cada 
preceito da Lei. Textos judaicos dos 
primeiros séculos da era cristã nos 
demonstram que os fariseus desen-
volveram um sistema legal bem com-
plexo, com 365 preceitos proibitivos e 
248 preceitos positivos. A gênese de 
tal forma escrupulosa de observar a 
Lei já se encontrava na época de Jesus. 
Por isso, é estranho ouvir um fariseu 
querendo saber qual preceito seria 
o “maior”, o “mais importante”. Tal 
pergunta denota a malícia de quem 
só tem um interesse: colocar Jesus à 
prova a fim de encontrar motivos para 
acusá-lo.

A resposta de Jesus se baseia na 
própria Torá, mas a supera, uma vez 
que Jesus coloca em pé de igualda-
de dois textos: Dt 6,5 e Lv 19,18. O 
“maior” e o “primeiro” mandamento é 
amar a Deus com todo o coração, com 
toda a alma e com todo o entendimen-
to, ou seja, todo o ser do homem está 
envolvido nessa relação: seus senti-
mentos, sua vontade e também sua 
racionalidade. É interessante notar 
como o termo “toda/toda” se repete 

no v. 37, assim como em Dt 6,5: o 
homem não pode estar parcialmente 
envolvido na sua relação com Deus, 
porque essa compromete toda a sua 
existência.

Logo em seguida, no v. 39, Jesus 
afirma que o segundo mandamento é 
semelhante ao primeiro: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Aqui temos 
a citação de Lv 19,18, mas a primeira 
leitura nos apresenta de modo desen-
volvido o que significa esse amor ao 
próximo sintetizado na forma de um 
preceito: trata-se de um envolvimento 
sério com o outro, sobretudo com os 
mais frágeis. A primeira leitura fala 
de modo muito severo contra aqueles 
que, ao invés de amar, fazem o mal 
aos mais necessitados. Deus sempre 
ouvirá o clamor dos que gritam por 
Ele (Ex 22,22.26) e agirá de modo duro 
contra aqueles que oprimem os mais 
frágeis (Ex 22,23). 

A confiança nesse Deus que “ouve” 
e que age em favor dos que clamam 
a Ele vem expressa no Salmo 17(18), 
salmo responsorial dessa liturgia do-
minical. Os vv. 2-3 do salmo, no origi-
nal hebraico, trazem nove expressões 
para referir-se a Deus: minha força, 
minha rocha, minha fortaleza, meu 
libertador, meu DEUS, meu rochedo, 
meu escudo, minha força salvadora, 
meu refúgio. A expressão que está no 
centro é “meu DEUS” e dela emanam 
todas as outras. Justamente porque 
é Deus, Ele não se faz insensível ao 
grito dos que clamam por Ele. Pelo 
contrário, ele sempre ou ouve, porque 

Qual é o maior mandamento da Lei?
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é misericordioso (cf. Ex 22,26). Assim sendo, quem 
ama a Deus, deve amar quem Ele ama, e Deus 
ama a todos os homens. Por isso, o amor a Deus 
e o amor ao próximo implicam-se mutuamente.

O livro do Êxodo fala do estrangeiro, da viúva, 
do órfão e do pobre como protótipos dos mais 
frágeis. Em nossos dias, existem os mesmos 
necessitados e ainda muitas outras classes de 
pessoas que são desprezadas, alijadas, deixadas 
de lado pela sociedade. Jesus nos revelou em 
outra passagem, em Lc 10,29ss, na parábola do 
bom samaritano, que “próximo” é todo aquele 
que precisa do nosso auxílio: a esses nós devemos 
amar como “a nós mesmos”. Somos chamados a 
ter para com o próximo, o mesmo cuidado que 
temos ou que deveríamos ter conosco mesmo. 
Jesus quer nos libertar do egoísmo, de uma visão 
autocentrada, a fim de nos projetar em direção 
ao outro que precisa do nosso auxílio pois, afinal, 
somos todos irmãos.

Ao unir esses dois mandamentos, e ao afirmar 
que deles “depende” toda a Lei e os Profetas, Jesus 
nos mostra qual é a base sobre a qual alguém pode 
colocar em prática a vontade Deus expressas nas 
Escrituras: o amor. De nada adiantaria praticar 
atos de devoção com relação a Deus, ou ainda 
distribuir meus bens aos pobres, se na base de 
tudo isso não existisse um amor sincero. Um eco 
dessa palavra de Jesus pode ser sentido em 1Cor 
13, no hino à caridade, onde o apóstolo Paulo 
fala explicitamente que o fundamento, a base 
de tudo é o amor. João também afirma, na sua 
primeira carta, que é impossível amar a Deus sem 
amar, também, o irmão: “Se alguém disser: ‘Amo 
a Deus’, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso: 
pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, 
a quem não vê, não poderá amar” (1Jo 4,20).

Que neste domingo esse possa ser principal 
pedido a Deus: amá-lo de todo o nosso coração 

e ao próximo como a nós mesmos. Deus, 
que sempre ouve o clamor do pobre, ouvirá 
também o clamor que brota da pobreza 
de nossa condição pecadora. Ele sabe o 
quanto somos fechados em nosso egoísmo, 
o quanto nossa visão de Deus é limitada e 
deturpada, o quanto nos preocupamos so-
mente com nossas necessidades imediatas 
sem olhar o necessitado que está ao nosso 
lado. Se clamarmos a Ele, Ele virá em nosso 
auxílio, nos libertando de nós mesmos, de 
nossa visão limitada, de nosso egoísmo que 
nos adoece, a fim de que nos lancemos em 
direção a Ele e, a partir d’Ele, em direção a 
todo aquele que precisa de nosso auxílio. 
Assim, estaremos vivendo em plenitude a 
Lei, a Palavra do Senhor.

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
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Livros do Novo Testamento (34)
Neste artigo iniciaremos um longo 

percurso de estudos bíblicos sobre as 
coleções dos Livros Canônicos do Novo 
Testamento. Após expormos uma in-
trodução ao contexto da literatura dos 
hagiógrafos neotestamentários, os di-
versos contextos e sujeitos implicados 
na compreensão da mensagem cristã, 
é o momento de adentrarmos os evan-
gelhos. Inicialmente os três primeiros, 
ditos Sinóticos (S. Mateus, S. Marcos 
e S. Lucas).

OS EVANGELHOS SINÓTICOS: OS 
‘TRAÇOS’ LITERÁRIOS DA VIDA DE 
JESUS CRISTO!

Depois de dois mil anos de cristia-
nismo, nosso contato com a Pessoa de 
Jesus de Nazaré continua seguramen-
te a se estabelecer através daqueles 
Escritos diretamente ligados à Sua 
vida, à Sua pregação, e, sobretudo, aos 
homens e mulheres que O seguiram 
de perto nos três anos de vida pública 
até a sua morte em Jerusalém, a saber 
os Apóstolos.

Deus dispôs amorosamente que 
permanecesse íntegro e fosse 
transmitido a todas as gerações 
tudo quanto tinha revelado para 
salvação de todos os povos. Por 
isso, Cristo Senhor, em quem toda 
a revelação do Deus altíssimo se 
consuma (cfr. 2 Cor. 1,20; 3,16-
4,6), mandou aos Apóstolos que 
pregassem a todos, como fonte de 
toda a verdade salutar e de toda a 
disciplina de costumes, o Evange-
lho prometido antes pelos profetas 
e por Ele cumprido e promulgado 
pessoalmente (1), comunicando-
-lhes, assim, os dons divinos. Isto 
foi realizado com fidelidade, tanto 
pelos Apóstolos que, na sua prega-
ção oral, exemplos e instituições, 
transmitiram aquilo que tinham 
recebido dos lábios, trato e obras 
de Cristo, e o que tinham apren-
dido por inspiração do Espírito 
Santo, como por aqueles Apósto-
los e varões apostólicos que, sob 
a inspiração do mesmo Espírito 
Santo, escreveram a mensagem da 
salvação (DV 7).

A palavra ‘evangelho’ vem do grego: 
euaggelion, que significa boa nova, 
anúncio alvissareiro, que traz respostas 
às nossas expectativas humanas. 

Tem a ver com a palavra ‘anjo’, que 
em grego (aggellos) significa mensa-
geiro. Desta palavra nasce também 
uma tarefa dos seguidores de Jesus, os 
12 Apóstolos, aquela de evangelizar. 
(Emgrego: euaggelizo): O anúncio da 
Boa Nova, que é Cristo Jesus, Morto e 
Ressuscitado!

Coube a estesprimeirosdiscípulos-
transmitir a todos os que quiserem ou-
vir/ler, as palavras e os gestos de Jesus 
Cristo, o Filho de Deus feito homem. E 
por isso a palavra indica também uma 
mensagem espiritual ou Divina. Algo 
que Deus quer nos transmitir. 

Os evangelhos se tornaram assim o 
nome dos quatro Textos que a Igreja, 
antes do segundo século cristão, esco-
lheu para significar o nosso conheci-
mento de Jesus Cristo. São os Evange-
lhos de Jesus Cristo. Isto é, são textos 
escritos sobre Ele, e, ao mesmo tempo, 
são textos inspirados na intenção de 
deixar-nos o legado de sua obra, de 
sua doutrina, uma história de sua vida. 

Porém, para que o Evangelho fosse 
perenemente conservado íntegro e 
vivo na Igreja, os Apóstolos deixa-
ram os bispos como seus sucesso-
res, «entregando-lhes o seu próprio 
ofício de magistério» (3). Portanto, 
esta sagrada Tradição e a Sagrada 
Escritura dos dois Testamentos são 
como um espelho no qual a Igreja 
peregrina na terra contempla a 
Deus, de quem tudo recebe, até ser 
conduzida a vê-lo face a face tal 
qual Ele é (1 Jo. 3,2) (DV 7)

Em ordem literária, como eles estão 
dispostos na Bíblia cristã, eles são os 
evangelhos de S. Mateus, S. Marcos, 
S. Lucas e S. João. Aos três primeiros 
a Igreja deu o nome de ‘Evangelhos 
Sinóticos’, isto é, em grego, sun+opsis 
= uma visãocomum, um olhar (óptica) 
de conjunto da vida e do legado espi-
ritual e doutrinário de Jesus Cristo. 

Pois, entre os atuais 28 capítulos de 
S. Mateus, os 16 de S. Marcos, e os 24 

de S. Lucas, encontramos uma parcela 
comum de versículos que traçam cenas 
comuns ou descrições da vida, dos mi-
lagres, dos sermões, da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus. 

Há muito tempo, os estudiosos 
acreditam que o modelo originário para 
esta sinopse dos três primeiros evange-
lhos viria do Evangelho de S. Marcos, o 
menor dos três. 

E como são compostos estes textos? 
Eles são narrativos. Possuem um esque-
ma cronológico-teológico, isto é, res-
pondem às perguntas de quem assiste, 
escuta, lê e participa da vida concreta 
de uma personagem do passado. 

Eles querem ordenadamente, no 
tempo /espaço dispostos pela ação 
do personagem nos transmitir sua 
verdade. Através deles a arte, o tea-
tro, a música, a arquitetura, a cultura 
pós-cristã, a literatura, a mentalidade 
de todos estes séculos pôde gerar-se 
uma imagem permanente e diversa de 
Jesus Cristo, e assim entender o cris-
tianismo, os cristãos na história e até, 
perceber sua fidelidade a este Homem, 
como também as suas incoerências. 

Os Evangelhos querem ser a notícia 
escrita mais importante que os ho-
mens e as mulheres já ouviram, e que 
esperam conhecer.

E assim, a pregação apostólica, 
que se exprime de modo espe-
cial nos livros inspirados, devia 
conservar-se, por uma sucessão 
contínua, até à consumação dos 
tempos. Por isso, os Apóstolos, 
transmitindo o que eles mesmos 
receberam, advertem os fiéis a que 
observem as tradições que tinham 
aprendido quer por palavras quer 
por escrito (cfr. 2 Tess. 2,15), e a que 
lutem pela fé recebida dama vez 
para sempre. Ora, o que foi trans-
mitido pelos Apóstolos, abrange 
tudo quanto contribui para a vida 
santa do Povo de Deus e para o au-
mento da sua fé; e assim a Igreja, 
na sua doutrina, vida e culto, 
perpetua e transmite a todas as 
gerações tudo aquilo que ela é 
e tudo quanto 
acredita (DV 8).

PADRE PEDRO PAULO A. 
SANTOS

DOUTOR EM TEOLOGIA 
BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

ANUNCIE AQUI:  
SÃO MAIS DE 276 PARÓQUIAS VENDO O SEU ANÚNCIO
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Uma missa em ação de gra-
ças no Santuário Cristo Reden-
tor, no Corcovado, em 23 de 
outubro, marcou os 80 anos de 
Edson Arantes do Nascimento, o 
Rei Pelé, brasileiro admirado por 
seu futebol genial e que tornou-
-se o jogador mais conhecido do 
mundo. Quando ele participou 
pela primeira vez de uma Copa 
do Mundo, em 1958, aos 17 anos, 
o Brasil foi campeão, façanha 
que se repetiu com ele nas Copas 
de 1962 e 1970. 

“Agradecemos a Deus pelo 
dom que concedeu a Edson 
Arantes do Nascimento de fa-
zer a alegria de muitos jovens 
no seu tempo pelo seu talento 
de jogador de futebol, tanto 
pela seleção brasileira quanto 
pelo seu clube. Agradecemos 
por aquilo que ele é enquanto 
sinal de esportista, pois usou 
seu dom para servir as pessoas 
e ao próprio Brasil, disse o ar-
cebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, que desde a sua 
juventude é torcedor do Santos 
Futebol Clube, rogando a Deus 
para que ele tenha “muita paz, 
alegria, saúde e longa vida”.

O vigário episcopal do Vica-
riato Episcopal para a Cultura, 
cônego Marcos William Bernar-
do, em nome da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, também pa-
rabenizou o jogador e ofereceu 
orações, afirmando que a data 
é importante e significativa 
para a vida dele e de todos os 
brasileiros.

“Pelé é um grande atleta e 
ídolo, que completa 80 anos de 
vida, sempre marcada por sua 
notoriedade, uma presença que 
leva consigo o jeito, o drible e a 
maneira de ser do povo brasilei-

Pelé, o jogad0r brasileiro que marcou uma 
geração e encanta o mundo até hoje

ro. Pelé se tornou um símbolo 
para o mundo a ponto de quan-
do alguém perguntar pelo Brasil, 
imediatamente vem o nome do 
Rei Pelé”, disse o cônego Marcos 
William.

Muitos fãs do Brasil e do 
mundo inteiro, de todas as 
idades e classes sociais, home-
nagearam durante todo o dia, 
nas mídias digitais, o jogador 
que nasceu na cidade mineira 
de Três Corações, no dia 23 de 
outubro de 1940, filho do ex-jo-
gador de futebol João Ramos do 
Nascimento, o Dondinho. Uma 

das homenagens foi realizada 
pelo Pontifício Conselho para a 
Cultura, com sede no Vaticano, 
que enviou  mensagem.

“Alguns declararam Pelé o 
maior esportista de todos os 
tempos. É um título disputado 
por algumas das grandes fi-
guras do esporte, e entre elas, 
certamente, nosso amado Pelé. 
Aos olhos de Deus, porém, o 
maior é aquele que sabe se fazer 
pequeno e servir humildemente 
aos seus irmãos. E aqui também 
Pelé é um dos grandes. Muitos 
parabéns ao Rei por seu ani-

versário, com nossa 
lembrança em oração. 
Que Deus vos aben-
çoe”, escreveu monse-
nhor Melchor Sánchez 
de Toca, subsecretário 
deste conselho, que 
também é responsá-
vel pelo Movimento 
Esporte a Serviço da 
Humanidade.

A missa no Corco-
vado, presidida pelo 
reitor do Santuário 
Cristo Redentor, padre 
Omar Raposo, reuniu 
esportistas amigos do 
homenageado, que 
partilharam momentos 
marcantes com Pelé. 
Os atletas que não pu-

Pelé (direita) em jogo contra a Argentina durante a Copa Roca de 1957 - Arquivo Nacional / Correio da Manhã

deram comparecer, enviaram 
mensagens em vídeo, que foi 
transmitido na página oficial 
do reitor (youtube.com/padre-
omar), entre eles, Zico, Mazinho 
e Juan.  

“A ação de graças no Cristo 
Redentor foi um momento 
muito especial de rezar para o 
brasileiro mais conhecido no 
mundo, merecedor de inúme-
ras homenagens. Agradecemos 
a Deus pela sua competência 
como atleta, rogando as bênçãos 
de Nossa Senhora Aparecida, 
ele que sempre se apresentou 
devoto. Nossa oração é para 
que ele mantenha ainda mais 
seu ideal de levar a imagem do 
Brasil através do esporte de uma 
maneira forte e objetiva. Se de 
fato o Brasil é o país do futebol, 
nós devemos isso a sua capaci-
dade futebolística, que sempre 
foi exemplar”, disse padre Omar. 

O assistente eclesiástico da 
Pastoral do Esporte na Arqui-
diocese do Rio, padre Marcus 
Vinicius Antunes da Trindade, 
disse que não viu Pelé jogar na 
seleção porque nasceu no final 
de 1970, o mesmo ano que Brasil 
ganhou a terceira Copa do Mun-
do, mas destacou a paixão pelo 
Rei e pelo futebol, que herdou 
de seu avô e de seu pai.

“Quando o mundo inteiro 

comemora e celebra os 80 anos 
do Pelé, agradecemos a Deus 
pelo dom de sua vida. Ele ma-
nifestou para nós brasileiros e 
para o mundo inteiro a grande 
importância da arte do futebol, 
principalmente o futebol brasi-
leiro. Que a sua vida e seu amor 
pelo futebol, quando procurou 
valorizar a dimensão do coletivo, 
possa suscitar grandes atletas 
para o nosso país”, disse padre 
Marcus Vinicius.

Outro sacerdote admirador 
de Pelé é o coordenador da 
dimensão missionária na Arqui-
diocese do Rio, padre Licinho 
Cohen Couto, que teve a opor-
tunidade de assistir uma partida 
com a presença do jogador, no 
Maracanã, em 1974, antes dele 
se despedir dos gramados. 

“Há muito tempo, fui visi-
tar um museu em Zurique, na 
Suíça, e o Brasil estava sendo 
representado pela figura de Pelé, 
demonstrando o quanto ele é 
conhecido no mundo inteiro. 
Ele foi alguém que viveu, de fato, 
para o país, e ainda mais o proje-
tou de maneira positiva. Sempre 
que posso, assisto aos jogos da 
época, para matar a saudade do 
seu maravilhoso futebol”, disse 
padre Licinho.

CARLOS MOIOLI

AGÊNCIA BRASIL
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ANIMADORES PAROQUIAIS
27/10 - Lenira Faria 
28/10 - Edineia N. Cavaleiro

AMIGOS

25 DE OUTUBRO
Santo Antônio de Sant’Ana Galvão
• Aleticia das Graças Mota
• Angela Torres Correa de Sá
• Antônio N. Boaventura
• Ariza Campos de Macedo
• Cândida da Cruz Monteiro
• Ceci Sardinha do Nascimento
• Celia Maria Fontenele
• Dalvanira Soares Costa
• Diego de Almeida Alves
• Eliane José Ribeiro
• Felipe Victor de A. Pessanha
• Flavia C. Lima Santos Avila
• Glaucia Cardoso Fernandes
• Idaria Lima Dias 
• Ilza das Graças Nepomuceno
• João David dos Santos Araujo
• José Vicente de Lima
• Joselia C. Passos Oliveira
• Jurandir Austin Filho
• Jussara dos Santos Queiroz
• Lino Augusto Rodrigues
• Marcelo Silverio Faria
• Maria Carolina Caiuby
• Maria Celia Ventura
• Maria da Penha Begni Afonso
• Maria de F. Souza Teixeira
• Maria de Fátima Ramos Moreira
• Maria do Carmo Pontes da Silva
• Maria Dolores G. Souza
• Maria Luisa Araujo da Cruz
• Maria Marcia de Souza Moura
• Mariana Delgado Lopes
• Marilene de M. Portes Bonfim
• Marinete Sampaio Miranda
• Marisa Xavier de Araujo
• Marlene Carloto
• Marlene Paula Silva
• Marta da Silva Martins
• Nadir Maria Honorata
• Niceia Maria Gomes de Oliveira
• Nilda Santana Telles
• Rogerio Gomes Marins
• Rosangela C. S. Marinho Ortiz
• Rosimeri Gonçalves Salaroli
• Sandra Mara Tavares de Sousa
• Selma Regina da Silva Costa
• Silmar Ricardo Lopes Borges
• Silvania Nascimento da Hora
• Silvia Lucia da Costa Vieira
• Sonia Vieira
• Sueli da Silva Goes
• Therezinha do Carmo de Oliveira
• Vander Amantino Sol de Souza
• Vera Lucia de Souza
• Zilete de Souza Lima dos Santos

26 DE OUTUBRO
Santo Evaristo
• Ailton José da Silva Alves
• Angela C. Silva Conceição
• Berenice Santos Pereira
• Carlos Rubem Mendonça Zarro
• Catia Rejane Vieira Fenelão
• Cristina Gama de Sousa Bendito
• Diva Gaspar Almeida
• Emanuele L. Nascimento
• Eneida Pinto do Carmo
• Estelita da Silva Araujo
• Evanelza M.Sabino Quadros
• Francisca D. G. Nascimento
• Jeanice Maria G. Menezes
• Jorge Luiz de Oliveira
• José Marcos dos Santos
• José Ribamar Paiva dos Santos
• Juvenal Firmino da Silva
• Lucia Regina Rocha dos Santos
• Luciana Motta Cardoso

• Luciana Spinelli Ferreira
• Luiz Octaviano de Oliveira
• Luiz Otaviano de Oliveira
• Luiza Maria Gama Vieira
• Marcio Duval Soares
• Maria Benedita M. Silva
• Maria da Solidade Souza
• Maria das Graças Motta Souza
• Maria do Céu da Silva Guimarães
• Maria Ester N. Aguiar
• Maria Lucia de Oliveira
• Maria Luiza Falcon Lemos
• Maria Maria M. Silva Stancati
• Maria Valdenira Gomes da Silva
• Marinete Ribeiro Jordão
• Neuza Helena Pontes Monteiro
• Rosa Maria de Sousa Pessoa
• Silvia Cristina de Souza Vianna
• Sonia Regina de Castro Camargo
• Valéria Curitiba
• Vaneide Sobral Campos
• Vera Lucia de Figueiredo

27 DE OUTUBRO
 São Frumêncio
• Alberto Carmine Jasmim
• Aliese Hermogenes S. Ferreira
• Antônio Alves Madeiros
• Arinda Calheia Delaroli
• Arlette Dias da Silva
• Bernardete Barboza Ferreira
• Caroline Auler Monnerat
• Claudia Luzia da Silva Barbosa
• Diva Erthal Tardin Barbosa
• Edith Campos da Silva
• Edson Rodrigues Raphael Filho
• Elzira Medeiros Fontes da Silva
• Felipe Antônio F. Rabello
• Francelina Paiva Cunha
• Francisca Lucia G. Martins
• Gelson Moreira de Jesus
• Ilda da Silva Correia
• Ivo Correia do Nascimento
• Izabel Cristina Sosa
• Izaura de Araújo Sampaio
• Jaci Pereira da Silva
• José Luiz dos Santos
• Leticia Freitas Santos Melgaço
• Maria Adayd M. Bittencourt
• Maria A. Abreu Ferreirinha Silva
• Maria Cristina Ferreira da Costa
• Maria da C. Andrade Souza
• Maria da Conceição M. Santos
• Maria da Glória Gusmão Matias
• Maria da Penha de Sousa Silva
• Maria das G. Rodrigues Soto
• Maria do L. Paiva Gomes
• Maria Helena Antunes Leandro 
• Maria Lucia S. Magalhães
• Maria Santos França
• Maria Yolanda de Souza Pereira
• Naise Elias Cheble Lagrotta
• Nancy Rodrigues Santos da Silva 
• Nelida Castro Ferraz
• Newton Fagundes de Oliveira
• Oswaldo Teixeira de Figueiredo
• Pedro da Silva Lemos Filho
• Regina Ribeiro R. Alcântara
• Rita de Cassia R. Guimarães
• Rosa de Sousa Batista
• Rosangela de F. C. Ribeiro Silva
• Selmo Augusto Vieira
• Sonia Maria de Queiroz
• Terezinha das G. Jazbik Ferzola
• Vanda Teixeira Cardoso
• Vânia Lúcia Wendorff Oliveira
• Vilmar Barbosa de Souza
• Viviane Mattos da Silva

28 DE OUTUBRO
 São Simão e São Judas Tadeu
• Adalgiza Santos de Oliveira
• Adenice Souza de O. Tavares
• Aldeci de Souza Pontes
• Alixandrina Bispo Santos Silva

• Altair Reis Carneiro Gonçalves
• Altino Beirão
• Antônio Carlos V. Siqueira
• Armanda de Fatima Monteiro 
• Benedita de Almeida Araujo
• Bruno Rodrigues de Ornelas
• Carlos Alberto Vaz Coelho
• Carlos Antônio F. da Silva
• Celma Virginia Costa
• Claudete Maria da Silva Lyra
• Diácono Marcio Andrade Lopes
• Eduardo Tadeu Alves Medeiros
• Ereneide Romano Ferreira
• Fátima Tadeu Faustino
• Felipe José da Silva
• Francisca Helenice Lima da Silva
• Geralda Conceição de Lima
• Guilhermina Alves Soares Helluy
• Hermes Flores Marques
• Isaura Pereira S. Amim Araujo
• Ivanize Claudino
• Julite da Penha Lírio Castro
• Jupira Alves de Carvalho 
• Laci de Sousa Martins
• Leila Maria Bezerra Gomes
• Leny Pereira da Fonseca
• Lincoln Meireles Tomaz
• Luana Márcia e Cícero Gomes
• Lucia Maria da Silva Rodrigues 
• Luciana Ferreira Rangel
• Luciano Alves de Souza
• Lucinda de Jesus
• Luzia Máxima de Andrade 
• Maria Adélia dos Santos Gomes
• Maria Aparecida da Silva
• Maria A. Silva Oliveira
• Maria da C. Alves Ferreira
• Maria da C. Barbosa Miranda
• Maria da Penha Almeida Duque
• Maria da Penha Silva Fernandes
• Maria das G. P. Albuquerque
• Maria das Graças Rodrigues
• Maria de Fátima Gomes Lopes
• Maria do Carmo Aprigio da Silva
• Maria Helena Estevão da Silva
• Maria Valdete B. Santos
• Maria Velloso Bernardo
• Mônica Hardman Silva
• Nazaré Mendes
• Priscila Porto
• Ronaldo Moreira dos Santos
• Sebastião Alves
• Selma Barreto Passos
• Sergio Ricardo dos S. Moraes
• Silvana Maria do N. Custodio
• Terezinha de F. Parreira da Silva
• Terezinha de Jesus C. Fonseca
• Valeria Cristina Bastos Reis
• Vera Lucia Braga

29 DE OUTUBRO
Bem-aventurada Chiara Luce 
Badano
• Alan Silva Souza
• Altair Bezerra do Nascimento
• Antonia Tenório da Silva
• Auta Ignácia da Silva Garcia
• Barbara Machado Fonte
• Bernardo da Silva Mousinho
• Carlos Pinto Gomes
• Carmelita Eduardo Rodrigues
• Cintia F. Santos Caitano
• Claudia Regina March Gomes
• Conceição A. Tavares Toledo
• Dalva Feliciana da Costa Silva
• Edi da Silva Araujo
• Feliciana Figueiredo Pereira
• Fernanda Henriques da Silva
• Fernanda Silva Santos Pereira
• Fernando de Sant’Anna Bezerra
• Flavia de Oliveira Carvalho
• Ismael Francisco da Silva
• Jadilmar Barboza Teixeira
• Janice Goulart Mendes
• Jesuina Gregório Faria

• Joana Francisca A. S. Ribeiro
• Jorge Claudio de Paula
• José Luiz Costa de Melo
• José Soares da Silva
• Judith Mendes Thomaz
• Letícia Pereira de Almeida
• Maria Celeste M. de Queiroz
• Maria das D. Santos Souza
• Maria das Dores Santana Alves
• Maria de Deus da Costa Silva
• Maria de Lourdes Marzano Cruz
• Maria Eli J. Nascimento
• Maria Helena Soares da Rocha
• Maria Luiza Pereira da Silva
• Maria Martha Boeira Fellows
• Maria Sueli Andrade da Silva
• Maria Vitoria Lellis
• Marina de Medeiros Melo
• Marleida Assis Pereira
• Marlene Soares Gouy
• Milena Simões Rocha
• Myrian Baptista Maciel
• Patrícia Dantas de Azeredo
• Paulo Luiz de Moraes
• Rachel de Abreu Pedrosa
• Rogerio Souza da Silva
• Rosangela dos Santos P. Silva
• Sarjobes Gonçalves Barcellos
• Sonia Maria Pereira Ramos
• Sonia Maria Pinheiro Bastos
• Sonia Oliveira Gomes
• Sonia Soares
• Valter Nunes Pinto
• Vera Lucia Ribeiro dos Santos
• Vera Regina Ponte Brandão
• Wilton Alexandre Cartaxo
• Yrles Cabral Merá
• Zenir da Costa Dias

30 DE OUTUBRO
Santo Astério
• Adilson dos Santos
• Aline Almeida de Souza
• Ana Maria da Silva
• Ana Maria Figueira de Almeida
• Ana Paula de Aquino Aguiar
• Antonia Passos Faria
• Antônio Carlos Amancio
• Arnaldo Martins de Azevedo
• Benedita Rodrigues Silva
• Cecilia de Souza Borges
• Celia Silva Bezerra
• Clarice da Rocha Ferreira
• Cleverson Carlos
• Danielle Santana de Assis
• Dilma Condez de Oliveira
• Edna de Oliveira Carneiro
• Elisabeth Morais Arripia
• Ermir Gomes de Azeredo
• Fátima Regina Delgado
• Fernanda Magalhães Obelar
• Glauce Freitas Paula Merz
• Guilherme Esteves G. Santos
• Guiomar Maria da Silva
• Heliomar Sampaio da Silva
• Ione Veloso da Silva
• Iracy Adelina Siston 
• Isali Palmer
• Ivanyr Reis Lima
• José da Silva Vieira
• José Menezes Neto 
• José Rubira de Assis Junior
• Lucia Valeria G. Freitas da Silva
• Lucila Galdino de Souza
• Marcelo da Costa Peixoto  
• Maria Belisário Costa Nogueira
• Maria Cristina G. Gavinhas
• Maria da Silva Pinto
• Maria das Graças de Araujo
• Maria de Lourdes B. Fernandes
• Maria do D. Guedes de Luna
• Maria Helena Braga Sousa
• Maria Ignaci Ferreira Bertoloso
• Maria Rodrigues Guimarães   
• Maria Selma da Silva

• Marlucia dos Santos Machado
• Nilza Pinheiro Moraes
• Rita de Cassia S. Moura Silva
• Rosa do Espírito S. M. Carvalho
• Rosangela de Mello da Silva
• Rosani Pereira da Costa
• Severino Alves de Brito
• Sueli Militão Tomas
• Susana Pacheco Beclat
• Vitor Sobreira de Oliveira

31 DE OUTUBRO
Santo Afonso Rodrigues
• Alda Maria Serrão dos Santos
• Alessandra Neves da Cunha
• Angela de Freitas
• Ary Domingues da Silva
• Celia Maria C. Pereira Ogawa
• Cicero Eudes Damasceno
• Claudia Cristine Rocha Vieira
• Claudia Maria do Nascimento
• Claudio Melo dos Santos
• Cleisy da Silva dos Santos
• Cleuza da Silva Moraes
• Elizabeth Pereira Vianna
• Emílio Rocha Filho
• Evandro Azevedo Sá
• Geny Lima da Silva 
• Geralda de Souza da Silva
• Getulio Eulivar Chiesse Vieira
• Gilma de Lima do Nascimento
• Idalza Lucia Silva de Castro
• Ivanice Siqueira Farias
• Izabela da Rocha Brandão
• Jacira de Souza Nascimento
• João dos Santos Dias
• José Israel Neto
• Josemaria de A. M. Martinho
• Luciana Pereira Raposo Gouvea 
• Luciane Aparecida M. Paiva
• Lucila P. Freitas Machado
• Lucila Virginia de Jesus  Dias
• Luis Antônio Pinho dos Santos
• Luiz Claudio Gomes
• Luiz Ferreira Barros
• Luzia Simonassi de Araujo
• Maria Amália T. C. Barbosa 
• Maria da Glória S. Sodre Azevedo
• Maria de Jesus B. M. Magaro
• Maria Helena de Souza Silva
• Maria Helena e 

Dorcelina Pereira da Costa
• Maria Luci Xavier de Jesus
• Maria Lucia Cardoso Novaes
• Maria Madalena Correia Martins
• Maria Marcia Faria da Costa
• Marie de Luna Pereira
• Mario Jorge Campos da Silva
• Marlene Adelina da Silva
• Marlene Geraldo Firmo
• Neusa Ferro da Silva de Carvalho
• Neuza Maria Barreto Viana
• Paulo Roberto M. Bittencourt
• Pedro Mauricio da Silva Beraldo
• Ramira Pereira da Silva
• Rosane Cabral Ferreira
• Rosíris Lourenço de Azevedo
• Sebastião Gonçalves Pacheco
• Selma Neves Ferreira Jovita
• Shirley Gonçalves Silva
• Sonia Maria Mizrahy
• Stelamar de Medeiros Lopes
• Terezinha Maria Menezes
• Vera Lucia Louro Fontenelle
• Zenite Machado Zancatti



Amigos, precisamos de vocês

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

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

Rede Social: fb.com/catedralfmrj

Você, que é um 
Amigo colaborador 

desta obra de 
evangelização, 

indique um Amigo 
para fazer parte 

desta família. 
Abrace esta ideia e 

ligue: 
(21) 3231-3560

Atualização de Cadastro


