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Em meu último editorial, lancei 
dois questionamentos como proposta 
à reflexão do leitor a respeito da pro-
fundidade e veracidade do mistério da 
ressurreição. Eu questionava se nos 
era possível acreditar nos testemunhos 
neotestamentários, dada a nossa men-
talidade dominada pelo cientificismo 
pós-moderno, e se constitui realmente 
a ciência as balizas do conhecimento 
em toda plenitude deste termo, de modo 
a determinar o que nos é possível ou 
não conhecer. Nas linhas que seguem 
procurarei, então, aprofundar o tema e 
responder a tais questionamentos.

Ora, é evidente que não pode haver 
contradições com aquilo que constitui 
um claro dado científico. Entretanto, os 
testemunhos neotestamentários sobre 
a ressurreição falam-nos de algo que 
não ocorre em nosso mundo, ou seja, 
dentro das limitações de nossas catego-
rias. Trata-se de algo inteiramente novo, 
único; trata-se de uma nova dimensão da 
realidade que a nós se manifesta e nos é 
aberta. A fé na ressurreição não contra-
diz a realidade empírica, mas a supera. 
Sua dimensão é ulterior ao entendimen-
to humano, por isso é considerada não 
na nossa categoria científica ou histórica, 
mas na categoria de mistério.

Do que afirmamos até aqui podemos 
perceber que os diversos testemunhos da 
ressurreição nos atestam que o Ressusci-
tado não é um cadáver reanimado e nem 
um fantasma ou espírito desencarnado 
pertencente ao mundo dos mortos, mas 
que pode Se manifestar no mundo dos 
vivos. Os encontros com Ele não se situ-
am no nível das experiências místicas, 
em que o espírito humano é momenta-
neamente elevado acima de si mesmo e 
toma contato com o mundo divino. O 
Papa Emérito Bento XVI em sua obra 
“Jesus de Nazaré” nos recorda que a ex-

periência mística, precisamente por ser 
“superação momentânea do âmbito da 
alma e das suas faculdades de percepção, 
não é um encontro com uma pessoa que 
externamente se aproxima de mim” (cf. 
Jesus de Nazaré, p. 244), em quem eu 
toco, com quem eu dialogo, com quem 
eu faço refeição. O Apóstolo Paulo, 
por exemplo, distingue com admirável 
clareza a diferença de suas experiências 
místicas do seu encontro pessoal com 
o Ressuscitado a caminho de Damasco, 
evento situado na História e por isso 
mesmo de grande significado histórico. 
Mas, a experiência com o Ressuscitado 
é diferente do encontro com um ser 
humano desta nossa história, de modo 
que ela não pode se limitar a conversas 
à mesa e a lembranças que logo teriam 
se transformado na ideia de que Ele não 
morreu e que daria continuidade a Sua 
missão. Tal interpretação nivelaria os 
acontecimentos numa perspectiva me-
ramente humana, privando-os de seu 
conteúdo essencial (cf. Introdução ao 
Cristianismo, p. 228).

Embora a ressurreição seja histó-
rica, ela supera a História. Bento XVI 
ao usar de uma linguagem analógica, 
reconhecidamente por ele mesmo como 
inapropriada, mas que auxilia a compre-
ensão, considera a ressurreição como um 
tipo de salto qualitativo que abre acesso 
a uma nova dimensão da vida, do ser 
homem.

O corpo mesmo de Jesus é transfor-
mado em um novo gênero de realidade. 
A partir da ressurreição, o Homem 
Jesus, precisamente com o seu próprio 
corpo, pertence totalmente à esfera do 
divino, do eterno (cf. Jesus de Nazaré, p. 
244). Já em 1967, na primeira edição de 
“Introdução ao Cristianismo”, Ratzinger 
usava os termos bios, vida no sentido 
biológico, e zoë, no sentido de vida 

plena de Deus que supera os atributos 
de uma vida física e individual, de modo 
que a vida de Jesus não volta mais a 
ser bios, ou seja, a forma biológica de 
nossa vida mortal intra-histórica; agora 
ela é zoë, uma dimensão inteiramente 
diversa e nova de vida, vida definitiva 
que supera a morte no nível bios desta 
nossa história. Os testemunhos neotes-
tamentários nos atestam que a vida de 
Jesus Ressuscitado já não mais perten-
ce à história do bios, ela se desenrola 
acima e fora desta. No entanto, há que 
se reconhecer que a zoë precisou ser 
testemunhada na história, visto que ela 
existe para a História. Neste sentido, a 
própria pregação cristã é transmissão 
desse testemunho de vitória sobre a 
morte que muda radicalmente a si-
tuação do homem (cf. Introdução ao 
Cristianismo, p. 226).

As narrações da ressurreição no Novo 
Testamento testemunham um fato intei-
ramente novo que não brotou do coração 
dos discípulos, mas que chegou a eles de 
fora, que, contra toda dúvida, os seduziu 
e os fez crer que o Mestre ressuscitou 
verdadeiramente. Ele que passara ao 
outro mundo de Deus só é visto e tocado 
porque Se dá a ver e permite ser tocado, 
a fim de que os discípulos creiam que é 
realmente Ele e que o poder do amor é 
mais forte do que o poder da morte.

A ressurreição de Jesus inaugura 
uma nova dimensão de vida, costumei-
ramente chamada por nós de dimensão 
escatológica. Ela rompe a História e abre 
espaço para que esta possa se estender 
para além de si mesma, de modo que a 
ressurreição não é um fato histórico do 
mesmo gênero que o nascimento ou a 
crucificação de Jesus. Ela constitui um 
novo gênero de acontecimento, o que 
não significa que ela está fora ou acima 
da História.

Bento XVI considera que a própria 
missão apostólica, em todo seu ardor, 
entusiasmo e ousadia, só é compre-
endida a partir de um contato real das 
testemunhas com um evento prodigio-
samente novo, algo inteiramente exter-
no, não subjetivo, nem místico, mais 
precisamente, uma pessoa que os tocava 
e os impelia a comunicar aos irmãos o 
inesperado acontecido. Somente esta 
maravilhosa realidade é capaz de dar 
força e sentido à missão apostólica (cf. 
Jesus de Nazaré, p. 245-247).

A dinâmica do Reino nos descon-
certa. O modo como Deus Se revela ao 
mundo é surpreendente. Cristo, sendo 
o Senhor da vida e da morte, poderia 
se opor com força e poder aos algozes 
que O levaram ao suplício da cruz. Mais 
ainda, podendo se revelar indiscuti-
velmente a todos os povos Ele optou 
por Se revelar primeiro a um pequeno 
povo oprimido por um grande império. 
Mas é próprio de Deus agir deste modo 
suave. É paulatinamente que Ele tece 
sua história na História dos homens. 
Sendo Deus vem a nós, fazendo-se 
homem, de modo a ser ignorado pelos 
homens. “Padece e morre, e, como Res-
suscitado, quer chegar à Humanidade 
apenas através da fé dos seus, aos quais 
Se manifesta. Sem cessar, Ele bate sua-
vemente às portas dos nossos corações 
e, se Lhe abrirmos, lentamente vai-nos 
tornando capazes de ‘ver’” (cf. Jesus de 
Nazaré, p. 245).

Porém, este é o modo como Deus se 
revela na nossa História. Não de maneira 
impositiva, mas propositiva, abrindo 
espaço para o uso da liberdade na acei-
tação da força da verdade, que edifica 
a comunidade universal dos fiéis que 
encontraram o Ressuscitado.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.

A Ressurreição e seu significado histórico (parte II)
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Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Celebramos neste domingo o quarto 
domingo da Páscoa! Este domingo é 
conhecido como o Domingo do Bom 
Pastor. Também temos a graça de nesta 
Eucaristia rezar pelas vocações, pois é o 
Dia Mundial de Orações pelas Vocações.

A liturgia deste domingo é denomi-
nada pela figura do Bom Pastor que, pelo 
seu sacrifício, devolveu a vida às ovelhas 
e as reconduziu ao redil. Quando São Pe-
dro, no meio das primeiras perseguições 
aos cristãos, lhes escreveu para firma-los 
na fé, recorda-lhes – à o que Cristo sofreu 
por eles: por suas chagas fomos curados. 
Porque éreis como ovelhas desgarradas; 
mas agora retornastes ao Pastor e guarda 
das vossas almas. Por isso, a Igreja inteira 
se enche de júbilo pela ressurreição de Je-
sus Cristo e pede a Deus Pai que “o débil 
rebanho do vosso Filho tenha parte na 
admirável vitória do seu Pastor” (Parte 
da oração da coleta da Missa do Quarto 
Domingo da Páscoa).

A liturgia deste domingo convida-nos 
a meditar na misericordiosa ternura do 
nosso Salvador, para que reconheçamos 
os direitos que Ele adquiriu sobre cada 
um de nós com a sua morte. É também 
uma boa ocasião para considerarmos na 
nossa oração pessoal o nosso amor pelos 
bons pastores que o Senhor deixou para 
nos guiarem e guardarem em Seu nome.

Jesus é o Bom Pastor, que dá a vida 
pelas suas ovelhas. Em contraste com 
os ladrões, que andam atrás dos seus 
interesses e deitam a perder o rebanho, 
Jesus é a porta da salvação, que permite 
encontrar pastagens abundantes a quem 
a transponha. Existe uma terna relação 
pessoal entre Jesus, o Bom Pastor, e as 
suas ovelhas: Ele chama cada uma pelo 

nome, caminha à frente delas, e as ove-
lhas O seguem porque conhecem a Sua 
voz. Ele é o Pastor único que forma um 
só rebanho, protegido pelo amor do Pai. 
É o Pastor supremo.

É uma catequese sobre a missão de 
Jesus: conduzir o homem às pastagens 
verdejantes e às fontes cristalinas, de 
onde brota a vida em plenitude. O Bom 
Pastor aparece numa atitude de ternura 
com as ovelhas. Ele as conhece, as chama 
pelo nome, caminha com elas e estas O 
seguem. Elas escutam a Sua voz, porque 
sabem que as conduz com segurança. 
Além do título de Bom Pastor, Cristo 
aplica-Se a Si mesmo a imagem da porta 
pela qual se entra no aprisco das ovelhas 
que é a Igreja. Ensina o Concílio Ecumê-
nico Vaticano II: “A Igreja é o redil, cuja 
única porta e necessário pastor é Cristo” 
(LG,6). No redil entram os pastores e as 
ovelhas.

“Eu sou o bom pastor” – disse Jesus. O 
adjetivo grego usado para ‘bom’ significa 

‘mais que bom’: é belo, perfeito, ple-
no, bom. Jesus é, portanto, o pastor 
por excelência, aquele pastor que o 
próprio Deus sempre foi. Pela boca 
de Ezequiel profeta, Deus tinha pro-
metido que Ele próprio apascentaria 
o Seu rebanho: “Eu mesmo cuidarei 
do meu rebanho e o procurarei. Eu 
mesmo apascentarei o Meu rebanho, 
Eu mesmo Lhe darei repouso” (cf. Ez 
34, 11.15). Pois bem: Jesus apresenta-
-Se como O próprio Deus pastor do 
Seu povo!

  Neste Domingo, celebramos 
a 57ª Jornada Mundial de Oração 
Pelas Vocações Sacerdotais e Reli-
giosas.  Esse ano o tema é “As palavras 
da vocação”. O Papa Francisco lembra 
que: “Então escolhi quatro palavras-
-chave – tribulação, gratidão, coragem 
e louvor – para agradecer aos sacerdotes 
e apoiar o seu ministério. Acho que, 
neste 57º Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações poder-se-iam retomar aquelas 
palavras e dirigi-las a todo o Povo de 
Deus, tendo como pano de fundo o texto 
evangélico que nos conta a experiência 
singular que sobreveio a Jesus e a Pedro, 
durante uma noite de tempestade no 
lago de Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33).” 
http://www.vatican.va/content/frances-
co/pt/messages/vocations/documents/
papa-francesco_20200308_57-messag-
gio-giornata-mondiale-vocazioni.html, 
último acesso em 27 de abril de 2020).

Peçamos ao Senhor, Bom Pastor, que 
dê à Igreja e ao mundo pastores segundo 
o Seu coração, pastores que, n’Ele e com 
Ele estejam dispostos a fazer da vida uma 
total entrega pelo rebanho; pastores que 
tenham sempre presente qual a única e 

imprescindível condição para pastorear 
o rebanho do Bom Pastor: “Simão, tu me 
amas? Apascenta as minhas ovelhas!” (Jo 
21,15s). Eis a condição: amar o Pastor! 
Quem não é apaixonado por Jesus não 
pode ser pastor do Seu rebanho! Não 
se trata de competência, de eficiência, 
de vedetismo ou brilhantismo; trata-se 
de amor! Se tu amas, então apascenta! 
Como dizia Santo Agostinho, “apascen-
tar é ofício de quem ama”.

Contudo, O Divino Pastor é quem 
pode, realmente, ajudar, salvar e con-
servar a vida. Ele afirmou: “Eu vim para 
que todos tenham a vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10, 10). Para distinguir 
a Voz do Pastor é preciso três coisas: 
– Uma vida de oração intensa; um con-
fronto permanente com a Palavra de 
Deus e uma participação ativa nos sa-
cramentos, onde recebemos a vida, que 
o Pastor nos oferece. Estejamos atentos 
a voz do Nosso Pastor Jesus Cristo, que 
nos chama e nos convida a permanecer 
em seu redil.

Que tenham vida

“Quem não é apaixonado 
por Jesus não pode 
ser pastor do Seu 
rebanho! Não se trata 
de competência, de 
eficiência, de vedetismo ou 
brilhantismo; trata-se de 
amor! ”
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Duas orações a serem rezadas no fi-
nal do Terço em maio: esta é a proposta 
do Papa Francisco a todos os fiéis com 
a chegada do Mês Mariano.

É tradição, escreve o Pontífice, 
rezar o Terço em casa, em família, no 
mês de maio. “Uma dimensão que as 
restrições da pandemia nos obrigaram’ 

a valorizar, inclusive do ponto de vista 
espiritual.”

Por isso, Francisco propõe a todos 
redescobrir no mês de maio a beleza de 
rezar o Terço em casa: juntos ou sozi-
nhos, o importante é levar em consi-
deração “um segredo”: a simplicidade.

O Papa recorda que é fácil encon-

trar, inclusive na internet, bons esque-
mas de oração a seguir, mas oferece 
dois textos que ele mesmo rezará ao 
final do Terço, espiritualmente unido 
a nós.

“Queridos irmãos e irmãs, con-
templar juntos a face de Cristo com 
o coração de Maria, nossa Mãe, nos 

tornará ainda mais unidos como fa-
mília espiritual e nos ajudará a superar 
esta provação. Eu rezarei por vocês, 
especialmente pelos mais sofredores, 
e vocês, por favor, rezem por mim. Eu 
lhes agradeço e os abençoo de coração.”

Eis as orações propostas pelo Santo 
Padre:

Papa Francisco pede para intensificar a oração do 
Terço em maio e propõe duas orações

ORAÇÃO A MARIA (I)
Ó Maria,
Vós sempre resplandeceis sobre o 
nosso caminho como um sinal de 
salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos 
Enfermos, que permanecestes, 
junto da cruz, associada ao 
sofrimento de Jesus, mantendo 
firme a vossa fé.
Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos e 
temos a certeza de que no-lo 
providenciareis para que, como 
em Caná da Galileia, possa voltar 
a alegria e a festa depois desta 
provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, 
a conformar-nos com a vontade 
do Pai e a fazer aquilo que nos 
disser Jesus, que assumiu sobre 
Si as nossas enfermidades e 
carregou as nossas dores para nos 
levar, através da cruz, à alegria da 
ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, 
Santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas 
na hora da prova mas livrai-nos 
de todos os perigos, ó Virgem 
gloriosa e bendita.

ORAÇÃO A MARIA (II)
“À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus”.

Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos 
e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos 
a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob 
a vossa proteção.

Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos 
misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e 
confortai a quantos se sentem perdidos e choram 
pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados 
de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles 
que estão angustiados por pessoas enfermas de quem 
não se podem aproximar, para impedir o contágio. 
Infundi confiança em quem vive ansioso com o 
futuro incerto e as consequências sobre a economia 
e o trabalho.

Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai 
de misericórdia, que esta dura prova termine e volte 
um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, 
intervinde junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe 
que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e 
abra o seu coração à confiança.

Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes 
de saúde, os voluntários que, neste período de 
emergência, estão na vanguarda arriscando a própria 
vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua 
fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde.

Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia 
os doentes, e dos sacerdotes que procuram ajudar e 
apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação 
evangélica.

Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens 
e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as 
soluções justas para vencer este vírus.

Assisti os responsáveis das nações, para que 
atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, 
socorrendo aqueles que não têm o necessário para 
viver, programando soluções sociais e económicas com 
clarividência e espírito de solidariedade.

Maria Santíssima, tocai as consciências para que as 
somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar 
os armamentos sejam, antes, destinadas a promover 
estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero 
no futuro.

Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de 
pertença a uma única grande família, na certeza do 
vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito 
fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras 
situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a 
perseverança no serviço, a constância na oração.

Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os 
vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que 
Deus intervenha com a sua mão omnipotente para nos 
libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida 
possa retomar com serenidade o seu curso normal.

Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso 
caminho como sinal de salvação e de esperança, ó 
clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.

Carta do Papa Francisco a todos fiéis no mês de maio de 2020
Queridos irmãos e irmãs,

Está próximo o mês de maio, no qual o povo de Deus expressa seu amor e devoção a Virgem Maria com particular intensidade. 
É tradicional neste mês rezar o Rosário em casa, com a família. Uma dimensão doméstica que as restrições da pandemia nos “for-
çaram” a explorar, também do ponto de vista espiritual.

Por isso, pensei em propor a todos que redescobrissem a beleza de rezar o Rosário em casa no mês de maio. Isso pode ser feito 
juntos ou pessoalmente; você escolhe de acordo com a situação, aproveitando ao máximo as duas possibilidades. Mas, de qualquer 
forma, existe um segredo para fazê-lo: simplicidade; e é fácil encontrar, mesmo na internet, bons padrões de oração a seguir.

Além disso, ofereço a você os textos de duas orações a Nossa Senhora, que você pode recitar no final do Rosário, e que eu mesmo 
recitarei no mês de maio, espiritualmente unido a você. Estou anexando-os a esta carta para que sejam disponibilizados a todos.

Queridos irmãos e irmãs, contemplar a face de Cristo, juntamente com o coração de Maria, nossa Mãe, nos tornará ainda mais 
unidos como uma família espiritual e nos ajudará a passar neste teste. Eu orarei por você, especialmente pelos mais sofridos, e por 
favor ore por mim. Agradeço e abençoo de coração.

Roma, São João de Latrão, 25 de abril de 2020
Festa de São Marcos Evangelista

Papa Francisco
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“Neste mês de maio, con-
sagrado a Maria Santíssima 
pela piedade dos fiéis, o nosso 
espírito exulta ao pensar no es-
petáculo comovente de fé e de 
amor que será oferecido em to-
das as partes da terra em honra 
da Rainha do céu. Na verdade, 
é um mês em que, nos templos 
e entre as paredes domésticas, 
sobe dos corações dos cristãos 
até Maria a homenagem mais 
ardente e afetuosa da prece e 
da veneração. E é também o 
mês em que mais copiosos e 
mais abundantes descem até 
nós, do seu trono, os dons da 
misericórdia divina.” (Encíclica 
“Mense Maio”, Papa Paulo VI)

Com as palavras do Papa 
São Paulo VI, recordamos que 
tradicionalmente a Igreja de-
dica o mês de maio para honrar 
a Virgem Maria. Ao longo do 
ano, quando observamos o 
calendário litúrgico, vemos que 
são inúmeras as celebrações que 
celebram a presença da Mãe da 

Deus, como auxílio da Igreja e 
de todos os seus filhos. Porém, 
é no mês de maio que esta me-
mória se torna mais presente 
na vida da Igreja, e nossa parti-
cularmente. 

Conhecendo um pouco de 
como surgiu a tradição do 
mês dedicado a Mãe de Deus, 
é necessário recordar que no 
passado, o mês de maio no He-
misfério Norte era relacionado 
com o ciclo da natureza, pois é 
no mês de maio que começa a 
primavera, na  qual as flores 
renascem, rompendo  o duro 
inverno de clima acinzentado 
e frio, dando lugar a uma nova 
estação cheia de cor e alegria. 
Até mesmo o nome ‘maio’ veio 
da mitologia romana, com a 
deusa chamada Maia ou Maia 
Maiestas, que no paganismo 
era relacionada com a prima-
vera. Na Idade Média, muitos 
foram os costumes similares, 
nos quais tudo era concentrado 
no ‘arrivo’ (‘chegada’) do bom 

clima e fim do inverno. O dia 1º 
de maio era considerado como 
o apogeu da primavera.  

Antes do século XII, come-
çou a tradição de “Tricesimum” 
ou “A devoção de 30 dias a 
Maria”, comemorada do dia 15 
de agosto a 14 de setembro. Na 
Itália, o 15 de agosto, Solenidade 
da Assunção de Maria ao céu,  
é conhecido como ferragosto, 
feriado nacional e considerado 
o dia mais quente do ano. Foi 
no período Barroco, especifi-
camente no século XVII, que 
a ideia de um mês dedicado 
especificamente a Maria come-
çou a tomar forma. Este mês era 
caracterizado por 30 exercícios 
espirituais diários em homena-
gem a Virgem Maria. Foi neste 
período em que o mês de maio e 
de Maria combinaram, fazendo 
que esta celebração contasse 
com devoções especiais orga-
nizadas a cada dia durante o 
mês. Esta tradição durou, de 
modo especial, durante o século 

Igreja no Rio pede a intercessão de 
Maria durante o mês de maio

(Todos os momentos de orações da programação abaixo serão 
transmitidos pela Rádio Catedral e WebTV Redentor) 

PROGRAMAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DO RIO 
PARA O MÊS DE MAIO:

1 a 31/5, às 20h - Terço 
Mariano com Dom Orani e 
as paróquias marianas da 
Arquidiocese do Rio.
1/5 - Sexta-feira, às 16h - 
Live do Terço dos Homens 
transmitida diretamente 
da Basílica Nossa Senhora 
da Penha, na Penha.
2/5 - Sábado, a partir das 
7h, a imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida 
sairá da Catedral de São 
Sebastião e percorrerá toda 
a arquidiocese. A imagem 
chegará às 12h na Rádio 
Catedral, onde, durante a 
Oração do Ângelus, Dom 
Orani dará a bênção a to-
dos os fiéis. 
7/5 - Quinta-feira, às 20h 
- Terço dos Homens com 
Dom Orani, padre Alberto 
Gonzaga de Almeida e diá-
cono Melquisedec Ferreira 
da Rocha, da Paróquia São 
Rafael Arcanjo, em Vista 
Alegre
9/5 - Sábado, às 12h - Ora-
ção do Ângelus com Dom 
Orani e frei Bruno Varriano, 
custódio da Basílica da 
Anunciação, em Nazaré, na 

Terra Santa. 
10/5 - Domingo, às 20h 
- Dia das Mães. Oração 
do Terço Mariano com as 
mães de cinco padres da 
nossa arquidiocese.  
16/5 - Sábado, às 12h - 
Oração do Ângelus com 
Dom Orani e o Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Fátima, Portugal.
23/5 - Sábado, às 12h - 
Oração do Ângelus com 
Dom Orani e o padre Tiago 
Sardinha, reitor da Basílica 
de Nossa Senhora da Pe-
nha, na penha.
28/5 - Quinta-feira, às 
20h - Terço com Dom Orani, 
cônego Cláudio dos Santos 
e representantes de movi-
mentos de espiritualidade 
mariana.
30/5 - Sábado, às 12h - 
Oração do Ângelus com 
Dom Orani e o padre Eduar-
do Catalfo, reitor da Basílica 
de Nossa Senhora Apareci-
da, em Aparecida (SP). 
31/5 - Domingo - Encerra-
mento do Mês Mariano na 
Basílica de Nossa Senhora 
da Penha, na Penha. 

XIX, estendendo-se até os dias 
de hoje.

As formas nas quais Maria 
é honrada no mês de maio 
são inúmeras, e todas de uma 
grande e inigualável beleza.  
Ao longo da História, muitos 
dedicaram poesias, músicas 
e grandes homenagens a Mãe 
de Deus. Personalidades e, na 
grande maioria, o povo fiel viam 
representados nos diversos 
títulos a Maria o auxílio para 
todos os momentos de suas vi-
das, durante peregrinação neste 
mundo.  Pensemos nas diversas 
manifestações de súplicas e 
agradecimentos realizadas em 
nossas comunidades, missas, 
orações do santo terço, coroa-
ções realizadas pelas crianças 
vestidas de anjos etc. 

Neste período de extremo 
desafio para o mundo, Maria 
continua a caminhar conos-
co.  “Nossa Mãe nos ajudará 
a enfrentar com mais fé e es-
perança o tempo de provação 
que estamos atravessando” 

(Papa Francisco). Com esta 
afirmação o Santo Padre nos 
convida a rezarmos ainda com 
mais fervor neste Mês Mariano, 
mesmo ainda impedidos de 
estarmos presencialmente em 
nossas paróquias. Neste tempo 
particular, o apelo do Papa é de 
que  intensifiquemos as nossas 
orações em nossas casas, ‘igre-
jas domésticas’, especialmente 
por meio da oração do terço. 

Desta forma, pensando nes-
tas restrições que ainda estamos 
vivendo, a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, por meio de 
nosso pastor Cardeal Orani 
João Tempesta, organizou uma 
programação para que com você 
e sua família rezemos juntos 
neste Mês Mariano, com grande 
confiança e devoção.

PADRE ARNALDO 
RODRIGUES

DOUTOR EM 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL PELA 
UNIVERSIDADE LA 

SAPIENZA DI ROMA

CARLOS M
OIOLI
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Qual é o sentido da vida humana e o valor das re-
lações interpessoais? Essas são algumas das reflexões 
provocadas pela pandemia mundial, que alcança a 
todos, independentemente da raça, credo, nível de 
conhecimento ou condição social.

Para padre Rosivaldo Donizeti, que ministra a cele-
bração eucarística na capela do Hospital São Francisco 
na Providência de Deus (HSF), na Tijuca, neste mo-
mento de travessia da Humanidade, é essencial lembrar 
do lema da Campanha da Fraternidade de 2020: “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele”.

“Fazer-se próximo e deixar-se mover pelo senti-
mento de compaixão que nasce do nosso ser, ver com 
o coração e cuidar da vida humana são atitudes e ações 
verdadeiramente cristãs. Jesus se compadecia com 
amor misericordioso dos irmãos em situação de dor, 
sofrimento, pecado e desesperança. Observemos os 
exemplos dos profissionais de saúde que estão na li-
nha de frente, oferecendo a vida a serviço do cuidado, 
proteção e educação da população quanto aos cuidados 
indispensáveis à contenção da Covid-19”, sublinhou o 
sacerdote.

No HSF, a palavra de conforto e esperança de Deus 
chega aos doentes durante a visita de enfermeiros e 
médicos, que além de ministrar os medicamentos, têm 
a missão de estimular a coragem e ressuscitar a fé nos 
enfermos. O apoio também vem dos agentes de saúde 
da pastoral, que passaram a contar com outro meio para 
levar a liturgia aos fiéis internados.

A coordenadora da Pastoral da Saúde do HSF e co-
ordenadora de enfermagem da Psiquiatra, irmã Alcenia 
da Paz, contou como a rotina junto aos pacientes nas 
enfermarias e UTIs do hospital mudou com a pandemia. 
Antes, a visita aos enfermos fazia parte do cotidiano 
dos agentes da pastoral. Para evitar a disseminação 
da doença, hoje, as palavras de esperança chegam, 
na maioria das vezes, pelo telefone do quarto onde o 
paciente está internado.

“É uma doença nova, ainda sendo estudada, então 
a precaução é de extrema importância para evitar 

contágio tanto dos familiares quanto dos agentes da 
pastoral. Nós havíamos começado a preparar as irmãs 
da pastoral para as visitas aos enfermos com suspeita 
ou com diagnóstico confirmado do novo coronavírus. 
Hoje as visitas estão mais restritas. Seguimos todo o 
protocolo de segurança estabelecido, usando máscaras, 
luvas e capotes descartáveis, quando estamos nos dois 
andares reservados para pacientes com Covid-19. Por 
isso, na maioria das vezes, a palavra de conforto que 
alimenta o paciente de esperança e de coragem chega 
por uma ligação recebida no quarto onde ele está em 
tratamento”, contou a irmã Alcenia.   

A coordenadora da pastoral relatou, ainda, que 
a distância dos familiares traz uma solidão grande a 
esses pacientes, que se sentem acolhidos ao saber que 
têm alguém rezando por eles: “A mensagem que mais 
desejam é a de esperança. Quando conversamos com os 
pacientes, passamos confiança de que podem vencer a 
doença. A palavra divina também é dada aos familiares 
em encontros na recepção do hospital.”

Para o padre Rosivaldo, que interrompeu as missas 
celebradas na capela e hoje reza todos os dias, em 
comunhão com toda a Igreja de Cristo pelas vítimas 
da Covid-19, por seus familiares, os irmãos falecidos, 
profissionais da saúde, autoridades políticas, sanitárias 
e outros, a oração faz renovar a esperança que sustenta 
e dá forças neste momento de deserto existencial, mas 
que também  santifica e irmana a todos na fraternidade 
universal.

“Juntos caminhamos de mãos dadas, fé e corações 
unidos para banirmos do mundo este grande inimigo da 
sociedade. No entanto, sempre seguindo as orientações 
dos profissionais da saúde, da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Só atendo 
irmãos enfermos que solicitam os sacramentos da Igre-
ja”, relatou o padre camiliano, que antes da pandemia 
visitava diariamente pessoas internadas nos centros de 
terapia intensiva, quartos e enfermarias do HSF. Hoje, 
segue as medidas restritivas, porque elas preservam não 
somente ele, mas as pessoas de uma possível infecção 

pelo novo coronavírus.
Padre Rosivaldo lembra que o povo latino-america-

no é caloroso e tem o hábito de abraçar, beijar e apertar 
as mãos uns dos outros a cada encontro. “Isso já está em 
nossa cultura, mas, por ora, precisamos cumprir as reco-
mendações sanitárias para que, em um futuro próximo, 
possamos nos relacionar com as pessoas saudáveis do 
nosso lado. A gente se cuidar e cuidar do próximo é um 
ato de amor e respeito pela vida”, enfatizou.

Responsável pelo serviço de higienização e limpeza 
do HSF, irmã Maria Quirina de Moura ressaltou que os 
colaboradores do hospital estão cientes da importância 
da boa comunicação e da humanização em todos os 
contatos com pacientes e seus familiares. 

“A Palavra de Deus dá força, conforta e leva esperan-
ça aos pacientes e aos seus familiares, que são avisados 
quando temos a confirmação do Covid-19. Nós os 
confortamos, explicamos que a função do isolamento é 
para proteger a família, os orientamos que liguem para 
os entes que estão internados e que também cuidem 
dos seus enquanto estiverem em quarentena em casa”, 
orientou.  

SERVIR COM AMOR
A mensagem de conforto espiritual foi levada pelo 

diretor geral do HSF, frei Paulo Batista, para os pacien-
tes internados no CTI com Covid-19. Com prudência e 
usando os equipamentos de proteção, ele visitou e deu 
bênção aos pacientes em isolamento, rezou por todos, 
conscientes e inconscientes, com lágrimas, porém com 
gratidão de continuar a servir, tendo o amor como única 
certeza.

“Após realizar a visita aos pacientes infectados 
com Covid-19, mergulhei em profunda reflexão sobre 
o que é essencial, e pude experimentar a sensação 
daqueles dias que a vida faz mais sentido quando a 
vocação pulsa dentro de nós e que as horas se tornam 
segundos de tanta intensidade. Vi, no olhar de cada 
um, o desespero de uma doença confirmada ou não, 
mas que causa medo, mas poder ser parte de uma obra 

que os acolhe e cuida, faz a diferença”, dis-
se frei Paulo, emocionado e esperançoso. 
Segundo ele, alguns pacientes relataram 
que esta doença, além de causar as conse-
quências no corpo, provoca uma solidão 
que chega a doer.

“Neste momento em que todo o supér-
fluo dá lugar ao essencial e simples, a Igreja 
continua fazendo o que sempre fez: evan-
gelizando por meio de sua ação espiritual 
e caritativa. Que Deus tenha pena de todos 
nós e nos dê forças para continuar a cuidar 
dos enfermos de nossos dias”, suplicou. 

Frei Paulo Batista ressaltou ainda que 
é preciso fazer uma homenagem a quem 
está na linha de frente da pandemia. “Os 
profissionais da saúde vivem um minis-
tério sagrado, tocando diariamente Jesus 
em cada irmão doente; Deus sempre 
os abençoa e lembrará de cada gesto de 
carinho que dispensaram às pessoas no 
momento em que mais precisaram. São 
‘anjos’ que se vestem de branco, colocam 
seus EPIs e manifestam a presença de um 
Deus amoroso e próximo, um milagre 
contínuo de Amor. Parabéns a todos os 
profissionais que atuam na área da saúde”, 
diz agradecido o diretor do HSF.

COLABORAÇÃO: CRISTINA MIGUEZ

A Igreja fazendo o que sempre fez: acolhimento e fé
Ambos transformam pandemia em ato de amor e esperança de um novo tempo 

Frei Paulo visita doentes com Covid-19 Doentes recebem visita de agentes da Pastoral da Saúde

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Para além das paredes dos 
hospitais, os doentes, seus 
familiares e os profissionais de 
saúde não sabem, mas tam-
bém contam com as graças 
de amor que vêm de Deus 
pelas orações das irmãs na 
clausura. Elas rezam por todas 
as enfermidades humanas e, 
especialmente, nesse momen-
to de pandemia, dedicam suas 
preces à cura.  

As monjas carmelitas do 
Convento de Santa Teresa 
vivem em oração e imolação, 
quando apresentam a Deus as 
necessidades mais urgentes 
da Igreja e da Humanidade, e 
que, iluminadas pelo testemu-
nho de Santa Teresa, doutora 
da Igreja, buscam o amor por 
meio da vida de oração e de 
santidade. 

“Como o coração bom-
beia o sangue para todo o 
corpo humano, assim nossa 
intercessão pode impulsio-
nar graça, salvação e vida 
em plenitude para todos os 
profissionais da área de saúde, 
seus pacientes e seus familia-
res para serem consolados na 
caridade, animados na espe-
rança e fortalecidos pela fé”, 
comparou a superiora, madre 
Fabiana Maria de Jesus.

Em tempos de solidão 
provocada pela necessidade 
do isolamento social, uma das 
monjas carmelitas aconse-
lhou: 

“É importante compreen-
der que não há motivo para 
nos sentirmos sós, pois não 
estamos. O amor e o carinho 
continuam, mesmo que o 
contato físico se tenha distan-
ciado. Esta é uma oportuni-
dade para conviver de forma 
mais íntima. Fale com quem 
está em casa com tranquilida-

de, sem pressa. Escute até que 
terminem, deixe que o diá-
logo faça crescer a confiança 
e as confidências construam 
cumplicidade. Diga aquilo 
que nunca teve tempo de 
dizer, conte o que sempre quis 
contar, fale de tudo e de nada, 
mas com carinho, que é o que 
chega à alma e nela faz ninho. 
Assim descobrirá que a distân-
cia não é ausência”.

No Instituto Filhas da 
Pobreza do Santíssimo Sacra-
mento, a adoração eucarística 
se estende durante todo o dia 
e também até a madrugada, 
quando todas as irmãs da 
comunidade levam em seus 
corações os sofrimentos e as 
angústias de todos os homens 
e mulheres, e pedem interces-
são por cada um.

Uma das filhas do insti-
tuto, a irmã Inês da Mãe de 
Deus, ressaltou que pedem a 
Deus para que cresça a fé nos 
corações, com a certeza de que 
o Senhor está conosco: 

“Ele segura nossa mão, o 
sofrimento é habitado por seu 
amor, embora não compre-
endamos os seus mistérios. 
Pedimos ouvidos afinados 
para captarmos os apelos 
que Ele nos dirige nos convi-
dando a rever o essencial em 
nossa vida, o conforto para os 
que mais sofrem e a graça de 
unirem-se a Cristo. Pedimos 
a fortaleza ao nosso Papa, 
bispos,  sacerdotes e a todos os 
que estão à frente desta bata-
lha, especialmente os gover-
nantes, médicos e agentes de 
saúde, para que, a exemplo de 
Jesus Bom Samaritano, pos-
sam ser alívio e esperança e, 
particularmente, suplicamos 
a Deus pelo fim desta pande-
mia”, disse irmã Inês.  

Nos mosteiros  clarianos, 
as súplicas seguem as inten-
ções recomendadas pelo Santo 
Papa Francisco e o Cardeal 
Orani João Tempesta, por 
todos os atingidos pelo novo 
coronavírus. Segundo madre 
Pacífica de Jesus, da Ordem de 
Santa Clara, as irmãs rezam 
especialmente pelos irmãos 
enfermos, pelos médicos e 
profissionais de saúde que se 
dedicam arriscando a própria 
vida. E vão além: “Pedimos 
também em preces que os 
governantes sejam iluminados 
em suas decisões, em favor 
dos mais necessitados”.

Segundo o vigário episco-
pal para a Vida Consagrada, 

Orações que vêm da clausura

Dom Roberto Lopes, a Arqui-
diocese do Rio tem carismas 
missionários, apostólicos e das 
virgens consagradas. Os de 
vida contemplativa são quatro 
mosteiros: dois carmelitanos, 
o Santa Teresa, em Santa 
Teresa, e São José, em Jacare-
paguá; das clarissas, na Gávea, 
e das concepcionistas, em Vila 
Isabel. 

“É um testemunho de vida, 
mesmo dentro da clausura. 
São os tipos de vida monás-
tica mais antigos da Igreja, e 

possuem uma espiritualidade 
forte. A vida monástica é uma 
grande graça para uma Igreja 
Particular, para uma diocese”, 
disse.

“Neste tempo de pan-
demia”, acrescentou Dom 
Roberto, “eles se unem, de 
maneira particular, na vida 
de oração, prolongando no 
tempo a adoração ao Santís-
simo Sacramento, na qual são 
divididos em quatro momen-
tos, sendo 24 horas de oração 
por dia. Viver a vida monás-

tica já é santificar o tempo e, 
agora, neste momento histó-
rico, a oração é feita com mais 
intensidade”.

“Que os fundadores e 
patronos dos nossos mostei-
ros, Santa Teresa, São João da 
Cruz, Santa Clara, São Fran-
cisco e Santa Beatriz, interce-
dam por todo o nosso povo”, 
rogou o vigário episcopal para 
a Vida Consagrada.

CARLOS MOIOLI
COLABORAÇÃO: CRISTINA MIGUEZ

“A vida 
monástica é 
uma grande 
graça para 
uma Igreja 
Particular, 
para uma 
diocese”

DIVULGAÇÃO
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A pandemia limitou a vida 
das comunidades paroquiais e 
das atividades pastorais. Um 
dos grupos mais afetados, ini-
cialmente, foi a Iniciação Cris-
tã, com seus catequizandos 
em preparação para receber 
os sacramentos da Confissão, 
da Primeira Comunhão e do 
Crisma.

As paróquias tiveram que 
se reiventar. Assim aconteceu 
com a Iniciação Cristã da Pa-
róquia São Paulo Apóstolo, em 
Copacabana.

“Vendo que os dias estavam 
passando, já que mal havíamos 
iniciado o ano e já tivemos que 
parar atividades, estando com 
uma turma de 1ª etapa finali-
zando o livro e da 2ª etapa nos 
últimos encontros para rece-
berem a Primeira Eucaristia, 
começamos a ficar preocupa-
dos”, contou os coordenadores 
Marcelo Sampaio e Cristina de 
Andrade Pinto, da catequese, 
pré, 1ª etapa e 2ª etapa.

Em conjunto, a equipe 
de catequistas ref letiu que a 

evangelização 
é permanente, 
e por isso, não 
pode parar. Era 
preciso man-
ter a chama de 
Cristo acesa 
nos corações 
das crianças e, 
principalmen-
te, dos pais e 
responsáveis. 

A  e q u i p e 
também refle-
tiu que o tempo 
é curto e que a 
evangelização 
acontecia so-
mente aos do-
mingos. Ainda 
que muitos pais 
não se dedi-
quem tanto em 
assumir a mis-
são de primei-
ros catequistas 
em casa.

“ C o r r í a -
mos o risco das 
crianças acaba-
rem se distan-

ciando do grupo catequético, 
podendo esquecer as informa-
ções recebidas ao longo do ano, 
e perderiam também o costume 
de se encontrar com o sagrado”, 
contou Marcelo.

Pensando na situação, sur-
giu a ideia do que poderia ser 
feito de concreto que envolvesse 
a catequese em família. Seria 
preciso manter a chama da 
fé acesa e alimentar o conhe-
cimento dos catequizandos. 
Desta forma, seria um estímulo 
para que todos pudessem conti-
nuar conectados com a fé, com 
Jesus Cristo. 

“Partilhamos, via online, o 
projeto com nosso pároco, pa-
dre Paulo de Tarso Rodrigues. 
Ele nos acolheu e abençoou 
nossa iniciativa, e colocamos as 
mãos na massa”, disse Cristina.

Marcelo Sampaio contou 
que o primeiro passo foi co-

Caminhos da catequese em 
tempos de pandemia

municar aos catequistas o que 
seria feito, pedindo a adesão 
de todos, com o envio de ma-
teriais, trabalhos e tudo o que 
gostariam que fosse divulgado. 

Por meio do aplicativo 
WhatsApp, acrescentou Cris-
tina, foi anunciado aos pais e 
responsáveis que a catequese 
teria continuidade, porém de 
forma online.

“Todos ficaram alegres e 
aceitaram a proposta. Dissemos 
que não seria substituição da 
catequese presencial, mas uma 
outra forma de evangelizar, 
até que nos encontrássemos 
de novo na paróquia”, disse 
Marcelo. 

“Desde então, estamos en-
viando para o grupo dos pais e 
responsáveis páginas do livro de 
catequese a serem trabalhadas 
em casa, com a família, além 
de atividades extras e vídeos. 

Estamos ainda pedindo a par-
ticipação nas missas online de 
nossa paróquia ou pela TV”, 
acrescentou Cristina.

Uma das sugestões foi as 
confecções de cartazes e cartão 
de Feliz Páscoa, distribuídos 
aos paroquianos e nos demais 
grupos de WhatsApp da pa-
róquia. 

“A cada semana, as crianças 
nos enviam o que foi feito, e nós 
vamos comentando, tirando 
dúvidas dos pais e pedindo para 
que todos trabalhem juntos”, 
disse Marcelo.

“Estamos percebendo a im-
portância do envolvimento 
da família neste processo de 
iniciação à vida cristã. Têm sido 
bastante gratificantes estes en-
contros com Cristo”, completou 
Cristina.

DA REDAÇÃO

A catequese na Paróquia São Paulo Apóstolo precisou ser reinventada

Ações para manter a chama da fé nas crianças Mesmo em casa, catequizandos continuam conectados com a fé

Os catequizandos se alegraram com a catequese em casa

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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As paróquias da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro onde existe a 
Pastoral do Surdo, por meio de 
seus agentes surdos e intérpretes, 
desde o início da pandemia e, por 
sua vez, do distanciamento social, 
vêm mantendo a dinâmica de 
evangelização e do “encontro” com 
a fé, com Deus.

Segundo a intérprete da Basí-
lica Imaculado Coração de Maria, 
no Méier, Margareth Maria Lessa 
Gonçalves, que também faz parte 
da equipe de Coordenação dos 
Intérpretes do Regional Leste 1, 
estão sendo realizadas transmis-
sões pelo Facebook ou Youtube de 
missas com a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e elaborados vídeos 
da liturgia diária e de catequese in-
corporada à realidade da pandemia 
e da reza do terço. 

“Além da evangelização, os 
intérpretes têm se esforçado 
também para atender os surdos no 
esclarecimento das informações 
sobre a situação da transmissão e 
da evolução dos casos de Covid-19, 
os cuidados com as fake news e 
ainda sobre os decretos e normas 
vigentes publicados pelas autori-
dades sanitárias”, disse.

Uma das paróquias que tem 
transmitido a missa dominical com 
a interpretação por meio de Libras 
é a Paróquia São Francisco Xavier, 
na Tijuca. A Basílica Imaculado 
Coração de Maria, no Méier, chegou 
a transmitir o Tríduo Pascal com o 
mesmo tipo de interpretação. 

De acordo com Margareth Gon-
çalves, outro modo utilizado foi a in-
terpretação posterior da missa, não 
ao vivo, na qual o intérprete traduz 
enquanto assiste a missa e grava 
em vídeo. Esse recurso em vídeo  
repassado aos surdos foi usado por 
um dos intérpretes da Paróquia Bom 
Jesus da Penha, na Penha.

“Chama a atenção a mobili-
zação dos próprios surdos para 

sentirem-se unidos em oração, 
livres do desânimo, para dar teste-
munho e mostrar a fé que amam e 
abraçam”, disse.

Margareth Gonçalves acres-
centou que os intérpretes têm 
ajudado na tradução, e podem até 
participar junto, mas as atividades 
como catequese, a reza do terço e 
o estudo e leitura da liturgia têm 
acontecido por iniciativa e mani-
festação dos próprios surdos. 

Os coordenadores surdos têm 
ainda motivado seus grupos à par-
ticipação diária e à disponibilização 
de links, desde orações, missas ou 
celebrações do Papa Francisco e de 
Dom Orani. 

“Os surdos estão antenados 
com toda a Igreja, mesmo quan-
do não há certeza de que haverá 
interpretação em Libras. Nem 
todas as celebrações ou eventos 
transmitidos pelas TVs católicas, 
apresentam tradução em Libras 
ou legendas em português. Tudo 
isso não foi motivo de desestímu-
lo, mas fez os surdos buscarem 
soluções junto aos intérpretes da 
pastoral”, disse.

Na opinião de Margareth Gon-
çalves, esse é o outro lado da 
quarentena. As dificuldades que 
vieram com as condições impostas 
pela pandemia elevaram em mais 
um nível o isolamento social já 
vivido há muito tempo.

“Pessoas com deficiência, não 
só os surdos, já convivem com os 
efeitos da escassez de recursos 
e de acessibilidade. Mas, sendo 
conscientes das dificuldades 
que excluem, também confiam 
na graça de Deus que acolhe e 
propicia alternativas, nas quais 
acaba gerando solidariedade”, 
afirmou.

Outro exemplo é o uso obriga-
tório de   máscaras praticado de 
forma correta pelos surdos, mas 
que incorpora um empecilho adi-

‘Os surdos têm confiança na solicitude de Deus 
que os faz seguir adiante’

cional à comunicação já precária 
com os ouvintes, pois não permite 
a leitura labial. 

“Eles tiveram a ideia de car-
regarem papéis nos quais gen-
tilmente explicam serem surdos, 
entendem e aceitam o uso de más-
caras, e pedem para as pessoas 
escreverem quando quiserem se 
comunicar com eles. Foi o reflexo 

de quem vive na pele o problema, 
já que alguns surdos não foram 
dispensados de seus trabalhos 
e precisam circular pelas ruas”, 
enfatizou.

Margareth Gonçalves destacou 
que toda essa situação está sendo 
difícil para os surdos, mas certa-
mente eles irão se adaptar a mais 
essa realidade.

“Os surdos têm confiança 
na solicitude de Deus que os faz 
seguir adiante. O Senhor guarda 
seus filhos e os inspira à presteza. 
Os surdos conquistam seu espaço 
social a cada dia, devagar, mas 
instigados, e aprenderam a seguir 
adiante, com força e fé”, concluiu.

CARLOS MOIOLI

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Alexandre Carlos da Silva, da Paróquia Santa Margarida Maria, na Lagoa, rezando o Terço da Misericórdia

Emissoras transmitem celebrações com legendas e intérpretes

Davidson Antônio da Silva Rosa acompanha oração por meio da Língua Brasileira de Sinais

Luiz Geraldo Netto Reys em oração com terço em Libras
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“Rezando com Maria” é o novo 
programa da grade da TVCOM Bra-
sil, que foi ao ar pela primeira vez no 
dia 2 de maio: “Rezando com Maria, 
com você e por você, nesta corrente 
de fé e esperança”.

De cunho católico e devocional, 
o programa apresentado pelo padre 
Jadilson Ferreira da Silva, pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Dores, 
em Inhaúma, pode ser visto todos 
os sábados, às 14h30, com duração 
de 30 minutos.

“A ideia surgiu do interesse de 
evangelizar pelos meios de comu-
nicação, sabendo que a televisão é 
uma ferramenta que ajuda a alcan-
çar um maior número de pessoas, 
mais que um território paroquial”, 
disse padre Jadilson, idealizador 
do programa.

A possibilidade de transmitir 
o programa com uma mensagem 
cristã surgiu quando padre Jadilson 
entrou em contato com a direção da 
emissora, apresentando a proposta.

“A emissora disponibilizou um 
horário na grade, com custo baixo, 
para que o programa fosse apre-
sentado”, disse.

“O conteúdo do programa terá 
como base a Palavra de Deus. Sem-
pre haverá a reflexão de um texto 
bíblico, acompanhado de oração e 
músicas religiosas. Porém, ele tam-
bém terá um aspecto devocional 
mariano”, contou padre Jadilson, 
acrescentando que será rezada, a 
cada programa, a Coroa de Nossa 
Senhora das Dores, que contempla 
as sete dores da Virgem Maria. 

O programa, que tem uma 
cobertura para 50 milhões de bra-
sileiros, poderá ser acompanhado 
na TVCOM Brasil através de ope-
radora de TV nos canais: Claro Via 
Embratel, canal 03; Sky Oi, canal 28; 
Vivo TV GVTtv, canal 239; ou ainda 
pelo aplicativo ou site da própria 
emissora. 

CARLOS MOIOLI

‘Rezando com Maria’ por mais fé e esperança

COLETA DO ÓBOLO DE SÃO PEDRO É ADIADA 
PARA OUTUBRO

P o r  c a u s a  d a  p a n d e -
mia do coronavírus, o Papa 
Francisco mudou a data da 
coleta do Óbolo de São Pedro 
de 29 de junho para o dia 4 
de outubro, memória de São 
Francisco de Assis.

“Devido à atual  emer-
gência sanitár ia ,  o  Santo 
Padre estabeleceu que, para 
este ano de 2020, a coleta 
do Óbolo de São Pedro, que 
tradicionalmente se realiza 
por ocasião da Solenidade 
dos Santos Pedro e Paulo, no 
dia 29 de junho, será trans-
ferida em todo o mundo para 
o 27º Domingo do Tempo 

Comum, que será no dia 4 
de outubro, dia dedicado a 
São Francisco de Assis”, diz 
o comunicado do diretor da 
Sala de Imprensa da Santa 
Sé, Matteo Bruni, publicada 
no dia 29 de abril.

A coleta é a ajuda econô-
mica que os fiéis oferecem 
ao Santo Padre, como sinal 
de adesão à solicitude do 
Sucessor de Pedro relativa-
mente às múltiplas carên-
cias da Igreja universal e às 
obras de caridade em favor 
dos mais necessitados.

DA REDAÇÃO
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“A pandemia do coronavírus tem se alastrado pelo 
mundo inteiro, chegando a diversas culturas e povos. 
Infelizmente, chegou até nós e por onde tem passado 
vem trazendo consigo medo e insegurança. Muitas vidas 
tem sido ceifadas por este vírus devastador. A Igreja, de 
forma prudente, para nos preservar, vem seguindo as 
orientações dos órgãos públicos e da OMS para ficarmos 
em nossas casas, experimentando o isolamento social. 
Estamos vivendo a realidade da Igreja doméstica para 
que possamos estar em plena comunhão com a nossa 
‘comunidade de fé’, a paróquia que compartilhamos as 

dores e as angústias, as alegrias e esperanças. Esperamos em Deus para que possamos voltar logo 
para continuarmos essa experiência de vida em nossa querida família paroquial. 

Precisamos nos precaver do Covid-19, protegendo-nos, sendo mais exigentes conosco mesmo a 
respeito do uso de máscaras, da higienização radical,  evitando aglomerações e impossibilitando o 
contágio e alastramento deste vírus ameaçador. O Papa Francisco disse: ‘O homem pensava que estava 
tranquilo na sua onipotência, cheio de si e incapaz de reconhecer a Deus e a sua própria fragilidade’. 
Que o Senhor Ressuscitado, que caminhou com os discípulos de Emaús, caminhe conosco, e que 
sejamos abrasados pela sua presença em nossas vidas, recobrando a alegria de sermos discípulos do 
seu triunfo sobre a morte e tantas outras situações da nossa frágil existência humana.”

Padre Rogério Heleno Pereira Félix, Vigário episcopal do Vicariato Suburbano

‘Temos que fazer a nossa parte’
CARLOS MOIOLI

A pandemia do coranavírus mexeu com o 
cotidiano da Humanidade. De uma hora 
para outra, todos tiveram que se adaptar às 
orientações das autoridades sanitárias. A 
Igreja, por sua vez, limitou suas atividades, 
teve que se reinventar para ficar próxima aos 
fiéis. “Temos que fazer a nossa parte”, disse o 

arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta. 
“O isolamento social, o uso de máscaras, a 
higiene pessoal também são formas de amar o 
próximo, para que ninguém transmita ou fique 
infectado”, acrescentou o arcebispo. Neste 
tempo, nossos párocos, em suas mensagens, 
homilias e pregações, começaram a incentivar 

os fiéis com cuidados para tentar minimizar a 
propagação do novo coronavírus. Mais que uma 
prestação de serviços de utilidade pública, os 
cuidados com a vida tornaram-se uma obra de 
evangelização. 
Segue abaixo orientações do clero da 
Arquidiocese do Rio:

“Como pastor do povo que me foi con-
fiado, me sinto no dever e na obrigação de 
orientar a todos sobre a importância da 
prevenção contra o coronavírus, através 
do isolamento social, da quarentena, do 
lavar as mãos com água e sabão, do uso 
do álcool em gel e também através do uso 
da máscara caseira, se possível, deixando 
as máscaras cirúrgicas para profissionais 
de saúde e casos específicos, como nos 
orienta o Ministério da Saúde. Sabemos 
que quando tínhamos poucas pessoas 
infectadas, não fazia sentido todo mun-
do andar de máscara. Mas, agora, que o 
número de pessoas infectadas aumentou 
e temos consciência que boa parte dos ca-
sos é assintomática, corremos o risco de 
fazer parte do grupo daqueles que estão 
espalhando o vírus sem saber disso - e, 
se eles precisarem sair de casa, o uso de 
uma máscara evitaria a contaminação 
do novo coronavírus no nosso meio. É 
preciso se conscientizar da importância 
do uso de máscara, para conscientizar.”

Padre Aldo de Souto Santos
Vigário episcopal do Vicariato Norte

“Com a pandemia estamos vivendo 
realidades desconhecidas, por exemplo, 
o distanciamento social e a utilização 
de máscaras. São formas de proteção 
para nós e para as pessoas. É a nossa 
colaboração para que a manifestação 
do amor ao próximo verdadeiramente 
aconteça. Precisamos colaborar com as 
autoridades sanitárias para que o quanto 
antes o coronavírus esteja o mais distante 
possível de nossa realidade.”

Cônego Cláudio dos Santos
Coordenador arquidiocesano de 

pastoral

“Estamos neste período de 
pandemia, e a Igreja vem colaborando 
com as autoridades publicas no que diz 
respeito ao nosso cuidado na parte de 
higiene pessoal, para não disseminar 
ainda mais o vírus. É muito importante 
cuidar de nós e cuidar do próximo, por 
meio do uso de máscaras, do álcool 
em gel e de outras formas de higiene 
pessoal.

Precisamos nos cuidar, ficando 
em casa, para quando nós voltarmos a 
nos reunir, não venha faltar ninguém. 
Desejo a todos saúde e paz. Cuidem-se.” 

Padre Alberto Gonzaga de Almeida
Vigário episcopal do Vicariato 

Leopodina

“Nós somos pessoas de fé e pre-
cisamos continuar a rezar, a pedir a 
intervenção divina neste tempo de pan-
demia. Acreditamos na ajuda de Deus. 
Por outro lado, não podemos deixar 
de fazer a nossa parte, do que está em 
nosso alcance. Não podemos pensar que 
Deus vai resolver tudo por nós, por isso 
a necessidade de usar máscara e álcool 
em gel. Também devemos observar e 
confiar nas orientações governamentais, 
e ainda buscar o conhecimento humano 
para nos proteger por meio dos médicos 
e remédios. Deus também age pela inte-
ligência humana. Façamos a nossa parte, 
e que Deus nos ajude.”

Cônego Robert Józef Chrzaszcz, 
Vigário episcopal do Vicariato 

Jacarepaguá

“Esse tempo de coronavírus que vivemos requer de nós um isolamen-
to social, normas rígidas de higiene e outros fatores que são importantes 
para o nosso bem, para que não haja proliferação e propagação do vírus. 
Se faz necessário o uso de máscaras, que dificulta a proliferação e a infec-
ção pelo vírus, e que nos protege para ir, por necessidade, no mercado 
ou na rua. Precisamos cuidar da higiene pessoal, lavando bem as mãos 

com álcool em gel ou sabonete. As 
pessoas idosas, que fazem parte do 
grupo de risco, precisam ficar em 
casa, na qual podem aproveitar o 
uso da internet, as variedades de ca-
nais e programas religiosos católicos 
disponibilizados na TV. Façamos 
tudo para a diminuição da conta-
minação. Que Deus nos abençoe.”

Padre Henrique Ney Soares 
Martins

Capelão das religiosas 
do Carmelo São José, em 

Jacarepaguá
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A Comunida-
de Olhar Mi-
sericordioso 

continua sua mis-
são de socorrer as 
famílias que passam 
por necessidades, 
especialmente neste 
tempo de pandemia, 
quando muitas pes-
soas estão desem-
pregadas. Uma das 
obras de misericór-
dia da comunidade 
é o “Caminhão da 
Misericórdia”, que 
auxilia as paróquias 
em suas necessidades 
e, assim, os párocos 
tenham condições 
de socorrer um maior 
número de famílias 
em situação de vul-
nerabilidade social.

O  “C a m i n h ã o 
da Misericórdia” já 
distribuiu, somen-
te nesse período de 
pandemia, 33 tonela-
das de alimentos que 
foram entregues a 
quase 2 mil famílias, 
presentes em 45 pa-
róquias, além de três 
novas comunidades 
e duas congregações 
religiosas.

As ações aconte-
cem na Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, 
mas também já atra-
vessaram fronteiras, 
chegando às dioce-
ses f luminenses de 
Resende, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu 
e, até mesmo, Santa 
Maria, no Rio Gran-
de do Sul.

De acordo com o 
fundador da comuni-
dade, padre Alexan-
dre Paciolli, a ação já 
aconteceu em outras 
difíceis ocasiões. 

“O projeto ‘Ca-
minhão da Miseri-
córdia’ teve início 
no ano passado, e, 
em diversos momen-
tos, já arrecadou e 
levou cestas básicas 
em ocasiões peno-
sas enfrentadas pela 
cidade do Rio. Neste 
momento, buscamos 
levar a caridade de 
Cristo através do ges-
to de dar o alimento 
aos que têm fome”, 
disse.

“Esse per íodo 
deve ser visto com 
muita esperança. 
Muitas pessoas ge-
nerosas se oferecem 

para ajudar os mais 
pobres, e isso tem 
sido latente. Vejo em 
muitas pessoas esse 
desejo de ajudar a 
todos aqueles que 
necessitam de apoio 
material emergen-
cial. Tenho certeza 
de que sairemos mais 
fortes desse período 
de pandemia, pois 
muitos corações es-
tão se abrindo mais 
ainda, para o amor 
de Deus”, completou 
padre Paciolli.

TESTEMUNHOS
Uma das 45 co-

munidades contem-
pladas foi a Paróquia 
Cristo Operário e São 
João Maria Vianney, 
na Vila Kennedy. 
Para o pároco, padre 
Cláudio de Aguiar 
da Silva, não deixar 
as famílias assisti-
das com fome já era 
uma preocupação. 
“Agradeço à comu-
nidade por esse ges-
to de caridade para 
com as 40 famílias 
assistidas por nossa 
paróquia. Hoje, Jesus 
Misericordioso pro-
videnciou para que 
chegassem essas do-
ações. Isso já era uma 
preocupação em meu 
coração. Não podí-
amos deixar essas 
famílias com fome. 
Nós as assistimos 
graças às doações de 
muitos paroquianos”, 
contou.

Padre Cláudio 
ainda acrescentou a 
importância de ou-
tras pessoas também 
contribuírem com a 
ação. 

“Peço que mui-
tas pessoas possam 
ser tocadas com essa 
ação e contribuam 
com suas doações, 
pois ‘Deus dá a quem 
dá com alegria’. Vi-
ver essa misericór-
dia de Deus é viver 
a alegria de ser filho 
de Deus, batizado, 
missionário e envia-
do em nome d’Ele. 
Muito obrigado e que 
Deus abençoe a to-
dos aqueles que nos 
proporcionaram essa 
alegria”, agradeceu.

Já padre Cláudio 
Antônio Soares, pá-
roco da Paróquia São 

Francisco de Assis, 
em Senador Camará, 
rogou para que Deus 
possa fortificar os 
membros da comu-
nidade para continu-
ar a missão. 

“Agradeço a ge-
nerosidade, em ter 
um olhar miseri-
cordioso para com 
a nossa paróquia. 
Agradeço a Deus, aos 
membros da comu-
nidade e a todos que 
fizeram doações, de 
modo que essas ces-
tas chegarão às ca-
sas das famílias mais 
necessitadas. Peço 
a bênção de Deus, 
para que Ele possa 
revigorá-los e ajudá-
-los a exercer esse 
ato de caridade em 
meio à pandemia. 
Que pela intercessão 
da Virgem Maria e 
São Francisco de As-
sis Deus os abençoe”, 
intercedeu.

O padre Evandro 
José da Silva, páro-
co da Paróquia São 
Sebastião, em Quin-
tino, sinalizou que 
esse período tam-
bém é uma opor-
tunidade para viver 
a solidariedade e a 
caridade. 

“Agradeço a Deus 
pela providência ma-
nifestada através de 
cada pessoa que con-
tribuiu para que es-
sas cestas chegassem 
às famílias de nos-
sa paróquia. Rogo a 
Deus pela Comuni-
dade Olhar Miseri-
cordioso e por todos 
aqueles que doam o 
que têm para mini-
mizar o sofrimen-
to de tantos outros. 
Que esses alimentos 
que chegarão às me-
sas de muitos irmãos 
e irmãs nunca faltem 
no lar daqueles que 
ajudam com alegria. 
Temos a esperança 
de que esse tempo 
passe o quanto antes, 
sem deixar tantas 
consequências. Mas, 
ao contrário disso, 
que todos possamos 
aprender mais sobre 
a solidariedade, fra-
ternidade e o amor 
que Deus tem para 
conosco”, encerrou.

DA REDAÇÃO

‘Muitas pessoas generosas 
se oferecem para ajudar os 
mais pobres’

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, na Taquara

Paróquia Santa Edwiges e São Pedro, em Sepetiba Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz

“Peço que muitas 
pessoas possam ser 
tocadas com essa 
ação e contribuam 
com suas doações, 
pois ‘Deus dá a 
quem dá com 
alegria’. Viver 
essa misericórdia 
de Deus é viver a 
alegria de ser filho 
de Deus, batizado, 
missionário e 
enviado em nome 
d’Ele.”

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O dia 1º de maio, festa do 
trabalho, neste ano nos convida 
a consideramos diversas realida-
des e aspectos que a crise do co-
ronavírus pôs especialmente em 
destaque: que no mundo há um 
grande número de pessoas boas; 
que o progresso deve estar unido 
a um domínio sobre a natureza, 
e que, ao mesmo tempo, a res-
peite; que dependemos uns dos 
outros; que somos vulneráveis; 
e que uma sociedade, para ser 
humana, precisa ser solidária.

Na resposta à pandemia, 
distinguem-se sobre tudo as 
profissões voltadas para o cui-
dado das pessoas. Palavras rela-
cionadas com “cuidar” ocupam 
as manchetes: acompanhar, 
chorar, proteger, escutar... Essa 
situação nos faz pensar no “para 
quê” e no “até que ponto” de 
qualquer trabalho. De alguma 
maneira, aprendemos a com-
preender melhor que o serviço 

é a alma da sociedade, o que dá 
sentido ao trabalho.

O trabalho é bem mais do 
que uma necessidade ou um 
produto. O livro da Bíblia que 
relata as origens da humanidade 
afirma que Deus criou o homem 
“para que trabalhasse” e cuidas-
se do mundo (Gênesis 2,15). 
O trabalho não é um castigo, 
mas a situação normal do ser 
humano no universo. Mediante 
o trabalho, estabelecemos uma 
relação com Deus e com os 
outros e, trabalhando, cada um 
pode desenvolver-se melhor 
como pessoa.

A reação exemplar de inú-
meros profissionais, crentes ou 
não, perante à pandemia, está 
manifestando essa dimensão 
de serviço, e ajuda-nos a pensar 
que o destinatário último de 
qualquer tarefa ou profissão é 
alguém com o nome e sobreno-
me, alguém que possuiu uma 

dignidade irrenunciável. Todo 
trabalho nobre pode ser recon-
duzido, afinal, à tarefa de “cuidar 
das pessoas”.

Quando procuramos traba-
lhar bem, mantendo a abertura 
para o próximo, o nosso traba-
lho, qualquer trabalho, ganha 
um sentido completamente 
novo, e pode tornar-se um ca-
minho de encontro com Deus.

Faz um bem muito grande 
integrar no trabalho – mesmo no 
mais rotineiro – a perspectiva da 
“pessoa”, que é a do serviço que 
vai além do devido pela retribui-
ção recebida.

Como acontecia já nos pri-
meiros tempos do cristianismo, 
percebe-se também agora o 
potencial de cada leigo que tenta 
ser testemunha do Evangelho, 
ombro a ombro com seus co-
legas, compartilhando paixão 
profissional, compromisso e 
humanidade em meio ao sofri-

mento causado pela pandemia e 
pela incerteza do futuro.

Todo cristão é “Igreja” e, ape-
sar das limitações pessoais, se 
estiver unido a Jesus Cristo, pode 
levar o amor de Deus “à torrente 
circulatória da sociedade”. Para 
citar uma imagem utilizada por 
São Josemaria, que pregou a 
mensagem da santidade através 
do trabalho profissional. Com o 
nosso trabalho e o nosso servi-
ço podemos tornar presente o 
cuidado de Deus para com cada 
pessoa.

A celebração de 1º de Maio 
também é preocupação pelo 
futuro, pela insegurança do tra-
balho a curto ou médio prazo. 
Os católicos recorremos com 
especial empenho à intercessão 
de São José Operário, para que 
ninguém perca a esperança, para 
que saibamos nos ajustar à nova 
realidade. Que São José ilumine 
os que têm de tomar decisões, e 

nos ajude a compreender que o 
trabalho é para a pessoa, e não 
o contrário.

Nos próximos meses e anos 
será importante “fazer memória” 
do que estamos vivendo, como 
pedia o Papa Francisco, e lem-
brar-nos de que “caímos na conta 
de que estávamos no mesmo 
barco, todos frágeis e desorien-
tados; mas, ao mesmo tempo, 
importantes e necessários, todos 
chamados a remar juntos”.

Oxalá este dia 1º de Maio nos 
leve a desejar que a liberdade 
recuperada no final do confi-
namento seja uma verdadeira 
liberdade “à serviço dos outros”. 
O trabalho se tornará então, 
como é o desígnio de Deus desde 
o princípio, o cuidado do mundo 
e, em primeiro lugar, das pessoas 
que nele habitam.

MONSENHOR FERNANDO OCÁRIZ
PRELADO DA OPUS DEI

O trabalho de cuidar do mundo
A reação exemplar de profissionais na pandemia expõe a alma da sociedade.

REPRODUÇÃO



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

paroquiais, durante a pandemia, transformamos nossa reunião bimestral 
em um Terço Mariano rezado por vídeoconferência. Mesmo sendo uma 
novidade para os participantes, conseguimos atingir nosso objetivo que 
era rezar por todos os animadores paroquiais e nossa Rádio Catedral.
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Em comunhão com o Papa 
Francisco e atentos à sua exor-
tação sobre a possibilidade e o 
risco de que o vírus da ‘indiferença 
egoísta’ atinja a Humanidade, 
os freis carmelitas da Província 
Carmelitana de Santo Elias teste-
munham que ‘a misericórdia não 
abandona quem fica para trás’, e 
abrem as portas da Associação 
Beneficente São Martinho, na 
Lapa, para acolherem os irmãos 
em situação de rua. 

O prior provincial, frei Adailson 
dos Santos, O.Carm., explicou qual 
foi a motivação para a execução 
do projeto, e informou que, desde 
o início das ações, mais de uma 
tonelada e meia de alimentos já foi 
distribuída para os beneficiários da 
instituição.

“Neste tempo de pandemia, 
todos nós precisamos procurar 
meios e condições de fazer a 
nossa parte enquanto cristãos, 
filhos de Deus. Neste período 
em que o mundo é assolado pelo 
novo coronavírus, nós estamos 
redirecionando as nossas ações 
na área social para acolher todos 
aqueles que precisam da nossa 
ajuda. Mais de uma tonelada e 
meia de alimentos já foi distribuída 
para os nossos irmãos nas mais 
diversas comunidades da cidade 
do Rio de Janeiro, onde residem os 
nossos beneficiários. Diariamente, 
recebemos relatos de pais, mães e 
crianças dizendo que não têm mais 
alimento para fazer suas refeições. 
Portanto, precisamos, cada vez 
mais, estar sensíveis aqueles que 
mais precisam da nossa contribui-
ção, generosidade e colaboração. A 
missão que temos como carmeli-
tas é minimizar esses impactos 
terríveis que o novo coronavírus 
vem causando na vida dos nossos 
irmãos”, afirmou.

Frei Adailson ressaltou, ainda, 
que os freis das diversas paróquias 
e comunidades em que a província 
está presente também realizam 
ações para minimizar a dor e o 
sofrimento dos mais vulneráveis.

“Aqui no Rio de Janeiro temos 
uma experiência muito interessan-
te que é a obra social São Martinho. 
Ela atende crianças e jovens de 6 
a 24 anos de idade, mas com essa 
pandemia estendemos o nosso 
atendimento também para a 
acolhida à população que vive em 
situação de rua. Somente na cida-
de do Rio são mais de 24 mil pes-
soas vivendo em situação de rua, 
e os carmelitas, sensíveis a essa 
situação como sempre estiveram, 
abriram seus espaços sociais para 
acolher essa população, sobretudo, 
com o objetivo de minimizar a dor 
e o sofrimento desses nossos 
irmãos”, disse o frade.

O diretor da Associação Bene-
ficente São Martinho, frei Bruno 
Castro Schröder, O.Carm., afirmou 

Carmelitas distribuem uma tonelada e meia 
de alimentos e acolhem pessoas em situação 
de rua durante distanciamento social

que uma profusão de elementos vêm à mente 
de todos quando se pensa em ação social dentro 
da Igreja Católica.

“A São Martinho, enquanto obra dos frades 
carmelitas na cidade do Rio de Janeiro, tem em 
sua constituição os valores da Tradição, das 
Sagradas Escrituras e do Magistério da Igreja, 
portanto, ir ao encontro daqueles que mais ne-
cessitam, em especial, os irmãos em situação 
de rua, é o que a move e a sua razão de existir. 
Entretanto, ao olharmos para a São Martinho, 
temos uma realidade mais abrangente: é nossa 
missão ir ao encontro dos mais necessitados, 
contudo, temos nos permitido a ousadia de 
sempre buscar ir mais além, lançando mão da 
capacitação dos adolescentes para seu primeiro 
emprego e seu ingresso no ensino superior. 
Somos, enquanto associação, provocadores de 
políticas públicas junto às autoridades compe-
tentes”, ressaltou frei Bruno.

A iniciativa, voltada para o cuidado com a 
população de rua adulta, será realizada en-
quanto vigorar os decretos publicados pelas 
autoridades civis do Rio de Janeiro, além das 
orientações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), com medidas de isolamento social. Frei 
Bruno Schröder contou mais detalhes sobre 
como o projeto acontece na prática.

“Temos vivido tempos difíceis. As autori-
dades sanitárias e de saúde pedem de nós que 
nos protejamos. Lavar as mãos e usar máscaras 
são algumas dessas medidas. Devemos cuidar 
de nós mesmos, mas também, e, sobretudo, 
uns dos outros. A São Martinho, atenta a essas 
medidas, tem se mobilizado, juntamente com 

seus parceiros e colaboradores, disponibilizando 
o seu espaço para que a população em situação 
de rua possa se higienizar. Estamos dispondo 
de chuveiros, roupas limpas, refeições e cestas 
básicas para as famílias, assim como estamos 
mobilizando os nossos recursos humanos para 
ajudar as famílias a se cadastrarem nos progra-
mas emergenciais de auxílio disponibilizados 
pelo governo”, disse.

O frade carmelita e diretor da São Martinho 
avaliou, ainda, o impacto direto dessas ações na 
vida desses irmãos em vulnerabilidade social, 
principalmente, neste período de quarentena 
e isolamento social. Com um olhar otimista e 
esperançoso, frei Bruno acredita que a gene-
rosidade será capaz de transformar o mundo.

“São tempos difíceis, sim, mas o ser humano 
é surpreendente. Cito o Evangelho de Emaús (Lc 
24, 13-35) quando os discípulos, ao repartirem o 
pão, descobrem Jesus. Quando nos descobrimos 
generosos, encontramos o próprio Deus habitan-
do no meio de nós. Olhemos o nosso entorno: são 
muitas as iniciativas que nos orgulham. Pessoas 
anônimas, empresas, associações que se colo-
caram ao encontro do seu próximo. Repito, o ser 
humano é surpreendente. Acredito que todas 
essas iniciativas de generosidade só podem ser 
fruto de uma esperança que dias melhores virão. 
Esperança que, fundada na fé, é ação do Espírito 
Santo em nós”, concluiu o religioso.

RAPHAEL FREIRE

FOTOS: COMUNICAÇÃO SÃO MARTINHO

Frei Adailson: “Estamos redirecionando as nossas ações para acolher todos aqueles que precisam da nossa ajuda”

Colaboradores da Associação São Martinho, na Lapa
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PE. MARTIN M. BARTA
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO INTERNACIONAL

O ano de 2020 vai entrar, sem dúvida, nos livros de história como o “Ano do Coronavírus”. No entanto, não é o vírus, mas Deus quem determina a história da humanidade 
e a conduz para o bem. Ao longo do tempo, Ele enviou profetas que indicavam o caminho para a salvação. Depois, Ele enviou seu Filho para que resgatasse o mundo e nós 
alcançássemos a filiação divina (cf. Gl 4,4). No entanto, mesmo após essa mudança de época, Deus não cessou de vir em nosso auxílio por meio dos santos.

Nos nossos tempos modernos Ele envia até mesmo sua própria Mãe a todas as partes do mundo para nos amparar nas grandes necessidades. É por isso que o tempo atual 
também é chamado de Tempo Mariano. Contra todas as expectativas dos cientistas, Maria nos anuncia um futuro cheio de alegria e de paz, embora não ocultando o fato de que 
a humanidade necessita de purificação e que passaremos por situações dolorosas. Contra a desgraça, Ela nos mostra remédios simples, que todos podem aplicar: o uso de uma 
medalha, a fiel recitação do rosário, a reconciliação, a consagração ao seu Coração Imaculado de Mãe, a leitura da Bíblia, o sacrifício feito por amor, a celebração dos sacramentos.

Foi com uma medalha que a Era Mariana começou em 1830 na Rue du Bac, em Paris. Nossa Senhora apareceu lá a uma simples religiosa, Catarina Labouré. Maria lhe reve-
lou os tempos dolorosos que o mundo inteiro haveria de enfrentar. Então apresentou uma imagem à Irmã Catarina. A Virgem estava em pé sobre o globo terrestre, de braços 
abertos, com a Serpente debaixo de seu pé. Em suas mãos ela trazia anéis, dos quais emanavam raios luminosos. A religiosa ouviu interiormente: “Esses raios são o símbolo 
das graças que Maria alcança para os homens.” No entanto, alguns dos anéis não emanavam nenhum brilho. Maria explicou: “Essas são as graças que vocês se esquecem 
de pedir!” Em torno da imagem havia, escrita em letras douradas, a invocação: “Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!” Depois apresentou o 
outro lado da imagem. No verso viam-se doze estrelas e a letra “M” entremeada inseparavelmente com a cruz. Logo abaixo, dois corações feridos. Então a Irmã Catarina ouviu: 
“Mande cunhar uma medalha, de acordo com esta imagem. As pessoas que a levarem sempre consigo e que fizerem devotamente essa breve invocação experimentarão de 
modo todo especial a proteção de Nossa Senhora.” As primeiras duas mil medalhas foram cunhadas em 1832, exatamente nos meses em que a cólera se alastrava na França. 
Incontáveis curas e maravilhosas conversões ocorreram – foram tantas que a medalha recebeu o nome de “Medalha Milagrosa”.

Caros amigos, neste mês de maio acolhamos Maria em nossa casa para que ela possa revelar-se como nossa Mãe e Rainha. Então, por meio dela, terá início um novo tempo, 
um novo Pentecostes.

MarianoUm novo tempo
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AJUDA EMERGENCIAL
ACN AJUDA AS COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS DO MUNDO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Para dar apoio aos padres e frei-
ras que cuidam das comunidades 

mais vulneráveis do mundo, a ACN 
enviará uma ajuda emergencial 

aos que mais precisam. O objetivo 
é ajudar a mitigar o impacto da 

pandemia do coronavírus.
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Diante do aumento da angústia social em todo 
o mundo devido ao coronavírus, essa iniciativa vi-
tal ajudará os religiosos. Afinal eles perderam sua 
subsistência básica para continuar exercendo seus 
ministérios, como a administração dos sacramentos, o 
ensino da fé, o cuidado com doentes e idosos, a ajuda 
aos pobres, a visita aos encarcerados e outros. A ajuda 
emergencial da ACN terá uma amplitude global, 
auxiliando desde o Oriente Médio, Europa Cen-
tral e Oriental, América Latina, Ásia e África. 

“Como a maré crescente de sofrimento humano 
relacionada ao coronavírus é sentida em todo o mun-
do, a demanda por assistência espiritual e social está 
subindo rapidamente”, disse Thomas Heine-Geldern, 
presidente executivo da ACN. “É nosso desejo que 
esse auxílio emergencial, possível graças aos nos-
sos benfeitores, ajude a aliviar o fardo de nossos 
corajosos religiosos, que também estão na linha 
de frente, levando o amor e a compaixão de Deus 
aos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Agora, 
mais do que nunca, a luz e a esperança do Senhor 
são necessárias.”

Enquanto o mundo está enfrentando a devastação 
da pandemia, inúmeras comunidades nos países em 
desenvolvimento - já empobrecidas e com recursos 
limitados - estão vulneráveis nesta crise. Elas fre-
quentemente dependem da Igreja local para serviços 
sociais, incluindo cuidados de saúde.

“Estamos unidos em oração com os valentes e de-
dicados padres e freiras que se esforçam para servir as 
comunidades mais vulneráveis do mundo”, continuou 
Heine-Geldern. “É apenas uma gota em termos do 
que é e será  necessário. Mas a Igreja desempenha 
um papel espiritual e pastoral particularmente vital 
no dia a dia das comunidades cristãs mais pobres 
do mundo. Devemos ajudar a fortalecer a rede de 
segurança que isso proporciona. Sou muito grato aos 
nossos benfeitores que, apesar de suas próprias dores 
e dificuldades, estão auxiliando os que mais precisam. 
É um lindo gesto que está ajudando a manter viva a fé.”

A promessa de ajuda mais uma vez foi feita ten-
do em vista a necessidade das comunidades mais 
carentes. A ACN entende que cada pessoa que sofre 
em uma dessas comunidades é o próprio Cristo que 
sofre. Ele se aproxima da humanidade por meio das 
necessidades e oferece a chance de amá-Lo e ajudá-
-Lo no irmão. Por favor, faça a sua doação e seja parte 
de mais esta iniciativa que sustenta a vida, levando a 
esperança e a ajuda concreta.

© Diocese de San Jose Nueva Ecija/Filipinas
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© ACN

“Senhor, tende
piedade de nós”,
clama o mundo.
E o Senhor está aqui.
Dom Mario
Moronta, Bispo
de San Cristóbal,
Venezuela, O leva
pelas ruas.

As freiras da Diocese
de San Jose, nas
Filipinas, repartem
as doações de
socorro para os
moradores que sofrem
em meio ao
isolamento devido
ao COVID-19.

Na Ucrâna, a
religiosa prepara

a Missa sem o povo.
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TEMOS UMA GRANDE 
E URGENTE MISSÃO!

Vivemos um momento em que a ACN é 
mais necessária no mundo do que antes.

Por conta da pandemia a 
necessidade aumentou. 
Os missionários que 
estão vivendo este 
momento heroicamente 
precisam de você para 
continuar atuando junto 
aos mais pobres de 
nosso tempo.

DOE PELO SITE
acn.org.br

Para ajudar os que mais precisam e alimentar a 
esperança no mundo, sua doação é essencial!
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A Rádio Catedral precisa de você!
Faça sua cont ribuição através do depósito, t ransferência bancária em 

uma das nossas contas ou pelo PagSeguro
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É prec iso saber viver
Amados irmãos, inspirados 

por essa belíssima canção da 
nossa cultura popular recorre-
mos esta semana a mais uma 
obra sapiencial da Escritura 
Sagrada, a fim de aurir dela 
ensinamentos para o nosso bem 
viver. Em tempos de grandes 
embates ideológicos em am-
biente virtual, nos quais parece 
que a divergência e a pluralida-
de vêm sendo constantemente 
ameaçadas, recordemos o que a 
Palavra de Deus tem de melhor 
a nos oferecer.

O livro dos Provérbios, que 
contém 31 capítulos e está divi-
dido em quatro grandes seções, 
é composto de duas coleções de 
provérbios breves, atribuídas a 
Salomão, e quatro de estilo se-
melhante aos dos sábios pagãos 
da Antiguidade, entre as quais 
se encontram máximas que 
guardam grande semelhança à 
literatura egípcia antiga. Após 
um breve prólogo, no qual o 
leitor é confrontado a escolher 
entre a sabedoria e a insensatez, 
as seções I e III apresentam as 
breves coleções atribuídas ao 
Rei Salomão, nas quais se pode 
contemplar a permanência 
de sua sabedoria na vida do 
povo de Israel. Intercaladas 
pelas seções II e IV, as frases de 
Salomão apresentam-se con-
jugadas com as máximas dos 
sábios pagãos, um conjunto de 
conselhos muito semelhantes 
ao livro egípcio de Amem-em-
-Ope, e, com os ditos de Agur, 
os provérbios numéricos e os 
ditos de Lemuel, máximas que 
recordam o estilo e a temática 
de Jó, e os conselhos de uma 
mãe a seu filho, respectivamen-
te. Por fim, o livro é finalizado 
pelo poema dedicado à mulher 
perfeita, integrando assim a 
tradição sapiencial mais antiga 

de Israel na visão de sabedoria 
fundada no temor do Senhor e, 
representada na figura de uma 
mulher que transcende esse 
mundo e que vai ao encontro de 
cada ser humano. Por meio des-
sa estrutura, o livro nos oferece 
um conjunto de máximas de 
sabedoria popular orientadas à 
vida prática em sociedade. Não 
provindo de círculos proféticos 
nem cultuais, sua composição 
seguiu um processo contínuo e 
acumulativo ao longo de vários 
séculos, através dos quais se 
percebe toda a sabedoria adqui-
rida por Israel desde a monar-
quia (século XI a.C. com Saul) 
até depois do desterro (século 
VI a.C. - 538 – Edito de Ciro), 
que incide na sua forma literá-
ria e no conteúdo da obra, cuja 
redação final foi fixada mais 
tardiamente no século IV a.C. 
Na obra se vê desde a sabedoria 
prática orientada ao comporta-
mento diário – simples ditados 
populares com conteúdo moral 
– até a sabedoria teológica, que 
entende a sabedoria huma-
na como resposta à divina e 
aparece personificada, dando 
assistência ao Criador em sua 
obra primordial.

Dirigindo-se a todo tipo de 
pessoas, não apenas aos prínci-
pes ou funcionários palacianos 
da época, prática comum nas 
obras sapienciais egípcias, o 
ensinamento de Provérbios 
representa o primeiro passo na 
interiorização da Lei de Deus, 
a mesma que foi concedida no 
Pentateuco e que nos Profetas 
se mostra como interpelação 
direta do próprio Deus. Essa, 
em Provérbios, é lei que surge 
sob a forma de ref lexão hu-
mana a respeito da vida, que 
se deve ajustar à lei divina e às 
exigências de justiça e retidão 

“(…) toda pedra do caminho, você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode 
se arranhar. Se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber viver.”

Erasmo e Roberto (1968) / Titãs (1998)

necessárias à vida social. Essa 
reflexão humana guiada pelo 
Espírito de Deus se fez para nós, 
crentes, Palavra de Deus. Desse 
modo, a dimensão religiosa do 
livro manifesta-se sob a expres-
são “temor do Senhor”, que tem 
implicações de ordem histórica 
e religiosa muitos significativas, 
como podemos conferir no livro 
do Êxodo, sobretudo no que se 
refere à Aliança. Essa expressão 
orienta todo o conteúdo do 
livro, situando o homem num 
mundo criado por Deus, no 
qual há uma ordem moral que 
deve ser descoberta (reconheci-
da) através da razão humana e 
da autodisciplina, de modo que 
o fator decisivo para o destino 
humano seja a capacidade do 
homem adquirir sabedoria e 
viver conforme.

À luz do N.T., além de nos 
fazer ver a capacidade da razão 
humana de reconhecer o que é 
moralmente bom ou mau nas 

distintas situações da vida, o 
livro ainda nos mostra a rela-
ção entre a sabedoria humana 
e a divina, sendo, portanto, 
um livro que serve de material 
tanto à teologia moral quanto 
à cristologia. Isso fica claro 
quando vemos nos evangelhos 
e demais escritos do N.T. o 
convite à reflexão e à prudência 
para que se percebam os sinais 
do Reino de Deus (cfr. Mc 8,36). 
No que tange à relação entre as 
sabedorias, o fato de Jesus se 
apresentar como Sabedoria de 
Deus (cfr. Mt 11,9; 1Cor 1,24) e 
o Seu papel na obra da criação 
(Cl 1,16s), muito semelhante 
ao que possui a sabedoria nos 
poemas de Provérbios (Pr 8), 
tornam claro que esse escrito 
é, no fundo, uma preparação 
para a revelação do mistério de 
Jesus Cristo, tendo sido muito 
usado também pela tradição 
cristã para educar os neófitos 
nas virtudes e na lei natural.

Iluminados por tão grandes 
conselhos, amados irmãos, 
aproveitemos a oportunidade 
deste tempo de maior recolhi-
mento para ouvir a voz da sabe-
doria divina em Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que tem sempre 
muito a nos dizer. Ao longo 
dessas semanas, tendo a oportu-
nidade de rezar com a Palavra de 
Deus, peçamos ao Espírito Santo 
a graça de melhor interiorizar a 
Sua lei em nossos corações, para 
que assim estejamos atentos e 
dóceis à realização de Sua von-
tade e andemos sempre pelos 
caminhos do bem, da verdade 
e da justiça. 

PADRE IGOR 
ANTÔNIO 
CALGARO

VIGÁRIO 
PAROQUIAL 

DA 
PARÓQUIA 
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O monumento ao Cristo 
Redentor do Monte Cor-
covado tem um profundo 
simbolismo cultural e re-
ligioso. Popularizada em 
canções como o “Samba do 
Avião”, de Antônio Carlos 
Jobim, a grande estátua de 
Jesus é um sinal do amor 
de Deus para o mundo. 
Dom Sebastião Leme inau-
gurou o monumento no 
dia 12 de outubro de 1931, 
consagrando o Brasil ao 
Sagrado Coração de Jesus: 
‘Cristo vence! Cristo reina! 
Cristo impera! Cristo pro-
teja o Brasil contra todos os 
males!’. Em 2006, o então 
arcebispo do Rio Dom Eu-
sébio Oscar Scheid decidiu 
criar o Santuário Arquidio-
cesano do Cristo Redentor 
do Corcovado, para preser-
var o sentido original do 
monumento. Conhecer o 
significado deste símbolo 
é um ato de fé e esperança 
para o mundo.

Em forma de cruz, a es-
tátua aponta para os quatro 
pontos cardeais do Rio de 
Janeiro: o rosto está voltado 
para o leste, as costas para o 
oeste, o braço esquerdo para 
o norte e o braço direito para 
o sul. Ainda mais importan-
te, do ponto de vista vertical, 
a estátua aponta para o céu. 
Os quatro pontos cardeais 
representam também os 
quatro evangelhos, São Ma-
teus, São Marcos, São Lucas 
e São João. Na estátua do 

Cristo Redentor eles formam 
um só relato, em harmonia, 
orientando os homens para 
a eternidade.

De braços abertos, a es-
tátua representa também 
Jesus ressuscitado, trazendo 
nas mãos as marcas da cru-
cificação. O monumento foi 
concebido como expressão 
da divindade de Jesus, e das 
insondáveis riquezas do seu 
mistério pascal. Na morte e 
ressurreição de Cristo, toda 
a Humanidade foi redimida 
e reconciliada com Deus. É 
por isso que o monumento 
se chama Cristo Redentor. 
Voltada para o oeste, a está-
tua é iluminada pelo sol da 
manhã. Jesus Cristo é o pró-
prio sol que ilumina o mun-
do: ‘Eu sou a luz do mundo; 
aquele que me segue não 
andará nas trevas, mas terá 
a luz da vida’ (Jo 8,12).

O coração no peito da 
estátua a torna uma ima-
gem estilizada do Sagrado 
Coração de Jesus. A devoção 
ao amor de Deus nos recor-
da aquilo que é essencial 
na vida cristã, pois ‘Deus é 
amor’ (1Jo 4.8). Jesus con-
vida cada ser humano a 
amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a 
si mesmo (cf. Mc 12,30-31). 
O Senhor constituiu seu 
coração como instrumento 
de graças para a Igreja. É 
uma devoção que surgiu 
da fé no Cristo Redentor e 
no seu infinito amor pela 

Humanidade. A estátua 
do Cristo Redentor irradia 
para o mundo a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus.

A capela na base do 
monumento é dedicada a 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, ornada 
com uma réplica da sua 
imagem. Nossa Senhora 
Aparecida também é um 
símbolo dos sentimentos 
cristãos do país. Nossa Se-
nhora intercede pelos ho-
mens, apontando para Cris-
to: ‘Fazei tudo o que ele vos 
disser’ (Jo 2,5). A imagem 
de Maria, na capela do san-
tuário, é mais um motivo 
para ouvir as palavras de seu 
Filho: ‘minha casa é uma 
casa de oração’ (Mt 21,13).

A capela do Santuário 
Cristo Redentor também 
guarda a presença de Jesus 
na Eucaristia. O Santíssimo 
Sacramento é um coração 
de carne, que vivifica a está-
tua de pedra. O Cristo vivo 
sacramentalmente, em cor-
po e sangue, alma e divinda-
de, é o verdadeiro coração 
do monumento. O Cristo 
Redentor do Corcovado, ve-
lando incansavelmente pela 
Humanidade, representa o 
cumprimento da promessa 
de Jesus ressuscitado: ‘Eis 
que estou convosco todos 
os dias, até o fim do mundo’ 
(Mt 28,20).

SEMINARISTA ALEXANDRE 
CARVALHO LIMA PINHEIRO

O Cristo Redentor: sinal de fé 
e esperança para o mundo

FOTO: SÉRGIO FILGUEIRAS
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1 - Deus rece-
be o dízimo que 
oferecemos a Ele?

S i m .  D e u s 
recebe o dízimo 
através da co-
munidade. Tudo 
pertence a Ele. 
Ele é o dono; nós, 
os usuários. Ele 
não precisa de 
nada para Ele, 
mas precisa para a 
Sua comunidade 
(Igreja). Todo o 
dízimo oferecido 
à comunidade é 
dízimo oferecido 
a Deus.

2- Quando fa-
lamos que o dízi-
mo é oferecido a 
Deus por meio da 
comunidade, de 
que comunidade 
estamos falando?

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

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

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

4- Como o dízimo contribui para que 
a comunidade paroquial cumpra com as 
suas obrigações?

O dízimo permite que a comunidade 
paroquial exista, se mantenha e cumpra 
com aquela que é a sua tarefa prioritá-
ria: a evangelização. Sem o dízimo, a 
estrutura que possibilita a ação evan-
gelizadora fica comprometida, quando 
não seriamente danifica ou até mesmo 
impossibilita de alcançar o seu objetivo.

5- Quem é o responsável pela comu-
nidade paroquial?

O responsável pela comunidade 
paroquial é o bispo, que delega parte de 
seu poder (= autoridade = serviço) ao 
pároco. Eles – bispos e presbíteros – são 
os responsáveis e não os donos da comu-
nidade. O dono é Jesus. A comunidade, 
porém, é formada por todos os batizados 
e estão em sua circunscrição (territorial 
ou pessoal). Ou seja, todos os membros 
(= batizados) de uma comunidade paro-

quial são responsáveis por ela, cabendo a 
cada um as funções às quais foi chamado 
por Deus e confirmado pela Igreja.

6- A sustentação da comunidade é, 
portanto, responsabilidade de todos os 
seus membros?

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

7- A sustentação material de um a 
comunidade é, então, responsabilidade 
de cada um dos batizados que a ela 
pertencem?

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

8 - Que gastos tem uma comunidade 
paroquial?

Uma comunidade paroquial tem 
muitos gastos. Lembremos de alguns: 
as tarifas de água, luz e telefone; a ma-
nutenção da casa paroquial, do centro 
catequético, do salão comunitário, da 
igreja etc. Além dos gastos, existem os 
investimentos com pessoas, visando a 
formação e capacitação das mesmas: 
catequistas, líderes de grupos, membros 

de conselhos, ministros, agentes de pas-
toral etc. Toda comunidade paroquial, 
por menos que seja, deve ter receita 
suficiente para cobrir os gastos e fazer 
os investimentos necessários.

9 - De onde a comunidade paroquial 
retira os recursos para suprir essas des-
pesas?

É o dízimo e das ofertas (feitas duran-
te as missas e cultos) que a comunidade 
paroquial retira os recursos para fazer 
frente às despesas tidas como “ordiná-
rias” (= de todos os dias). As despesas 
“extraordinárias” (como, por exemplo, 
uma construção ou a aquisição de um 
veículo) podem ser realizadas pela jun-
ção do dízimo e de promoções (sorteios, 
festas, campanhas, coletas especiais). De 
uma ou de outra forma, a responsabilida-
de pela sustentação da comunidade é de 
todos os batizados que a ela pertencem.

10- O dízimo é, portanto, o meio 
ordinário de sustentação de uma comu-
nidade?

Sim. O dízimo deveria suprir todos 
os gastos ordinários de uma comunida-
de. Por isso é essencial que a diretoria 
(ou conselho) não trabalhe isolada dos 
outros membros da comunidade, mas 
esteja sempre em sintonia com ele, seja 
prestando contas, seja levando ao conhe-
cimento deles as necessidades que tem 
a comunidade.

11- E quando o dízimo não é suficiente 
para sustentar as despesas ordinárias da 
comunidade?

Nesse caso convém fazer a seguinte 
reflexão: toda comunidade, por mais 
pobre que seja, pode se sustentar com 
dignidade. Geralmente, não são os recur-
sos que faltam: o que falta é a conscien-

tização que leva 
á generosidade. 
Daí a importân-
cia de: 1º) uma 
campanha de es-
clarecimento; 2º) 
uma equipe que 
seja, ao mesmo 
tempo, criativa 
e competente; 
3) um constante 
reavivamento da 
importância e do 
valor do dízimo 
e, 4º) uma presta-
ção de contas que 
mostre como o 
dízimo está sendo 
bem administra-
do e é necessário 
para a vida e a 
sobrevivência da 
comunidade.

12- E as cape-
las (comunidades 
que dependem da 

matriz) também devem implantar e orga-
nizar o dízimo?

Sim. Também elas devem tirar o seu 
sustento ordinário do dízimo. E por te-
rem menos despesas, têm a obrigação de 
contribuir com a matriz, de quem depen-
dem administrativa e religiosamente.

13- As ofertas são uma complemen-
tação do dízimo?

Sim. As ofertas (= coleta feita nas 
missas e cultos) complementam a receita 
ordinária da comunidade. O dízimo é 
compromisso estável; a oferta é doação 
espontânea, sem compromisso, fruto 
da generosidade e da disponibilidade 
econômica momentânea do ofertante.

14- Eu, batizado e portanto membro 
de uma comunidade, sou responsável 
pela sustentação financeira da minha 
comunidade?

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

É fácil “lavas as mãos” ou “cruzar os 
braços” de deixar que os outros façam 
o que compete a eles e também o que 
compete a nós. São muitos os cristãos 
acomodados que vivem deitados em 
“berço esplêndido” vendo e, quase sem-
pre, criticando o trabalho que os outros 
realizam. Não se deixe vencer pelo ego-
ísmo nem pela preguiça: faça a sua parte, 
participando espiritual e financeiramen-
te da vida da sua comunidade: ela é a sua 
segunda família.

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES FILHO
COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 

PASTORAL DO DÍZIMO

PAIETERNO.COM.BR

O dízimo e a comunidade
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Mensagem do Papa Francisco para o
57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

3 de maio de 2020 - IV Domingo da Páscoa

“As palavras da vocação”
Queridos irmãos e irmãs!

A 4 de agosto do ano passado, no 160º aniversário da 
morte do Santo Cura d’Ars, quis dedicar uma carta aos 
sacerdotes, que todos os dias, obedecendo à chamada 
que o Senhor lhes dirigiu, gastam a vida ao serviço do 
Povo de Deus.

Então escolhi quatro palavras-chave – tribulação, 
gratidão, coragem e louvor – para agradecer aos sa-
cerdotes e apoiar o seu ministério. Acho que neste 57º 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações poder-se-iam 
retomar aquelas palavras e dirigi-las a todo o Povo de 
Deus, tendo como pano de fundo o texto evangélico que 
nos conta a experiência singular que sobreveio a Jesus 
e a Pedro durante uma noite de tempestade no lago de 
Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33).

Depois da multiplicação dos pães, que entusiasmou 
a multidão, Jesus manda os discípulos subir no barco 
e seguir à sua frente para a outra margem, enquanto 
Ele despedia o povo. A imagem desta travessia do lago 
sugere, de algum modo, a viagem da nossa existência. 
De fato, o barco da nossa vida avança lentamente, sem-
pre preocupado à procura de um local afortunado de 
atracagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas 
do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro 
a orientação que o coloque finalmente na rota certa. 
Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar 
pelas ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o 
conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos 
contrários das dificuldades, dúvidas e medos.

Assim acontece também no coração dos discípulos, 
que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm de se 
decidir a passar à outra margem, optando corajosa-
mente por abandonar as próprias seguranças e seguir 
os passos do Senhor. Esta aventura não é tranquila: cai a 
noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas 
ondas e há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e 
não estar à altura da vocação.

Mas, na aventura desta travessia não fácil, o Evange-
lho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase forçando 
a aurora no coração da noite, o Senhor caminha sobre as 
águas tumultuosas e vai ter com os discípulos, convida 
Pedro a vir ao encontro d’Ele sobre as ondas e salva-o 
quando o vê afundar; finalmente, sobe para o barco e 
faz cessar o vento.

Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. 
Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só 
aos nossos esforços, nem depende apenas dos percursos 
que escolhemos fazer. A realização de nós mesmos e dos 
nossos projetos de vida não é o resultado matemático 
do que decidimos dentro do nosso “eu” isolado; pelo 
contrário, trata-se, antes de mais nada, da resposta a 
uma chamada que nos chega do Alto. É o Senhor que 
nos indica a margem para onde ir e, ainda antes disso, 
dá-nos a coragem de subir para o barco; e Ele, ao mesmo 
tempo que nos chama, faz-Se também nosso timoneiro 
para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de 

encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes 
até de caminhar sobre as águas tumultuosas.

Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com 
que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo 
quando o nosso barco estava à mercê da tempestade. 
“Mais do que uma escolha nossa, a vocação é resposta a 
uma chamada gratuita do Senhor” (Carta aos Presbíte-
ros, 4/VIII/2019); por isso conseguiremos descobri-la e 
abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e 
souber reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida.

Quando os discípulos veem aproximar-Se Jesus 
caminhando sobre as águas, começam por pensar que 
se trata de um fantasma e assustam-se. Mas, Jesus ime-
diatamente os tranquiliza com uma palavra que deve 
acompanhar sempre a nossa vida e o nosso caminho 
vocacional: “Coragem! Sou Eu! Não temais!” (Mt 14, 27). 
Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de 
vos deixar: coragem.

Frequentemente aquilo que nos impede de cami-
nhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para 
nós são os fantasmas que pululam nos nossos corações. 
Quando somos chamados a deixar a nossa margem se-
gura para abraçar um estado de vida – como o matrimô-
nio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada –, muitas 
vezes a primeira reação é constituída pelo “fantasma 
da incredulidade”: não é possível que esta vocação seja 
para mim; trata-se verdadeiramente da estrada certa? 
Precisamente a mim é que o Senhor pede isto?

E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas 
considerações, justificações e cálculos que nos fazem 
perder o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos para-
lisados na margem de embarque: julgamos ter sido 
um erro, não estar à altura, ter simplesmente visto um 
fantasma que se deve afugentar.

O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida 
– como casar-se ou consagrar-se de forma especial ao 
seu serviço – exige coragem. Ele conhece os interrogati-
vos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do 
nosso coração e, por isso, nos tranquiliza: “Não tenhas 
medo! Eu estou contigo”. A fé na presença d’Ele, que 
vem ao nosso encontro e nos acompanha mesmo quan-
do o mar está revolto, liberta-nos daquela acédia que 
podemos definir como uma “tristeza adocicada” (Carta 
aos Presbíteros, 4/VIII/2019), isto é, aquele desânimo 
interior que nos bloqueia, impedindo-nos de saborear 
a beleza da vocação.

Na Carta aos Presbíteros, falei também da tribu-
lação, que aqui gostaria de especificar concretamente 
como fadiga. Toda a vocação requer empenhamento. 
O Senhor chama-nos, porque nos quer tornar, como 
Pedro, capazes de “caminhar sobre as águas”, isto é, 
pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do Evan-
gelho, nas formas concretas que Ele nos indica cada dia 
e, de modo especial, nas diferentes formas de vocação 
laical, presbiteral e de vida consagrada. À semelhança 
do Apóstolo, porém, sentimos desejo e ardor e, ao 

mesmo tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades 
e temores.

Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das res-
ponsabilidades que nos esperam – na vida matrimonial 
ou no ministério sacerdotal – ou pelas adversidades que 
surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, 
como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário, 
a fé permite-nos, apesar das nossas fragilidades e limi-
tações, caminhar ao encontro do Senhor Ressuscitado 
e vencer as próprias tempestades. Pois Ele estende-nos 
a mão, quando, por cansaço ou medo, corremos o risco 
de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa 
vocação com alegria e entusiasmo.

Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa o ven-
to e aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo 
que o Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da 
história, especialmente quando estamos a braços com 
a tempestade: Ele ordena aos ventos contrários que se 
calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação 
deixam de ter poder sobre nós.

Na vocação específica que somos chamados a viver, 
estes ventos podem debilitar-nos. Penso em quantos 
assumem funções importantes na sociedade civil, nos 
esposos, que intencionalmente me apraz definir “os 
corajosos”, e de modo especial penso nas pessoas que 
abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a 
vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado 
o coração, o risco da monotonia que pouco a pouco 
apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e 
da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. 
Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso lado e, 
se O reconhecermos como único Senhor da nossa vida, 
Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar.

E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, 
abre-se ao louvor. Esta é a última palavra da vocação, 
e pretende ser também o convite a cultivar a atitude 
interior de Maria Santíssima: agradecida pelo olhar 
que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos 
e perturbações, abraçando com coragem a vocação, 
Ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao 
Senhor.

Caríssimos, especialmente neste Dia de Oração 
pelas Vocações, mas também na ação pastoral ordinária 
das nossas comunidades, desejo que a Igreja percorra 
este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas 
no coração de todos os fiéis, para que cada um possa 
descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige, 
encontrar a coragem de dizer “sim”, vencer a fadiga com 
a fé em Cristo e, finalmente, como um cântico de louvor, 
oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo 
mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e 
interceda por nós.

Roma, São João de Latrão, no II Domingo da 
Quaresma, 8 de março de 2020.

Francisco
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REPRODUÇÃOO Evangelho, neste 
tempo solene da Páscoa do 
Senhor, neste dia da nossa 
alegria, que é o domingo, 
“Dia do Senhor” e “senhor 
dos dias”, nossa Páscoa se-
manal, nos apresenta a pri-
meira parte do capítulo 10 
do Evangelho de São João, e 
é para nós uma experiência 
viva do Ressuscitado que, 
no meio da assembleia 
eucarística, nos comunica, 
no poder do Espírito Santo, 
a sua Palavra, que é viva 
e eficaz, “cortante como 
espada de dois gumes” e 
capaz de ultrapassar “ossos 
e medulas” (cf. Hb 4,12).

Na sua disputa com os 
fariseus, Jesus lhes apre-
senta uma parábola. Jesus 
lhes afirma que “quem não 
entra pela porta no redil 
das ovelhas, mas sobe por 
outro lugar, é ladrão e as-
saltante”, todavia “o que 
entra pela porta é o pastor 
das ovelhas”. Nestes dois 
versículos Jesus já apresen-
ta aos seus interlocutores 
duas imagens que vão ser 
explicadas no decorrer do 
seu discurso: a imagem da 
porta e a imagem do pastor. 

Jesus está falando aqui 
de si mesmo: Ele é a porta 
e Ele é, também, o pastor 
das ovelhas. Depois desta 
introdução Jesus lhes apre-
senta uma outra imagem: “(...) 
as ovelhas ouvem a sua voz e 
ele chama as suas ovelhas, cada 
uma por seu nome e as conduz 
para fora. Tendo feito sair todas 
as que são suas, caminha à fren-
te delas e as ovelhas o seguem, 
pois conhecem a sua voz.” Jesus 
é o verdadeiro pastor que entra 
pela porta e que chama as ove-
lhas que são suas. Jesus entra no 
redil das ovelhas para conduzi-
-las para fora. 

Segundo alguns autores1 a 
imagem do redil aqui corres-
ponde ao do átrio do Templo 
de Jerusalém. A imagem que 
estaria por trás desse dito de 
Jesus seria aquela do Cristo, que 
entra no átrio do Templo de Je-
rusalém e chama as ovelhas que 
são suas para fora, para o seu 
seguimento. Não podemos nos 

esquecer que por trás desse dito 
do Senhor subjaz o julgamento 
dos maus pastores de Ezequiel 
34. Os maus pastores de Israel 
não conduziram o povo segun-
do o coração de Deus. 

Jesus afirma em outra passa-
gem que os fariseus são aqueles 
“que devoram as casas das 
viúvas” (Lc 20,47; Mc 12,40) 
fingindo fazer longas orações. 
Portanto, os maus mestres, os 
maus doutores da Lei e os maus 
fariseus podem ser identifica-
dos aqui com os ladrões e assal-
tantes, com os maus pastores, 
que não pastorearam o rebanho 
para o bem do próprio rebanho, 
mas pensando somente no seu 
lucro. Daí o julgamento severo 
do Cristo sobre eles e a sua 
entrada pela porta do Templo, 
como pastor das ovelhas, para 

chamar as que são suas, ou seja, 
as que aderem ao seu chamado, 
para que venham para fora. 
Cristo chama as ovelhas cada 
uma por seu nome e as conduz 
para fora. Quando elas estão 
reunidas Ele caminha à frente 
delas e elas o seguem. 

Para onde as ovelhas o se-
guem? Não somente para pas-
tagens seguras aqui, mas as 
ovelhas o seguem para o seu 
Reino. Afinal de contas, Ele foi 
a fim de preparar-nos um lugar 
para que estejamos um dia jun-
to d’Ele (cf. Jo 14). Aqui também 
se esclarece para nós a imagem 
do Salmo 22 que acabamos de 
cantar. Cristo é o pastor que nos 
conduz para as “águas repou-
santes” que brotam do trono 
do Cordeiro visto por João no 
Apocalipse. Cristo é Aquele que 

nos conduz para a casa do 
Senhor, onde, segundo o 
salmista, habitaremos “pe-
los tempos infinitos”.

Os interlocutores de 
Jesus não entendem o sen-
tido da parábola e Jesus re-
toma, então, o seu discurso, 
não num tom explicativo, 
mas como que continuando 
e desenvolvendo o sentido 
da dupla imagem, a da 
porta e a do pastor, que Ele 
apresentou no início do seu 
discurso. Agora, no versícu-
lo 7, Cristo afirma ser Ele, 
também, a porta. O Mestre 
afirma: “(...) eu sou a porta 
das ovelhas” (cf. v. 7) e 
ainda novamente no v. 9 
“Eu sou a porta. Se alguém 
entrar por mim, será salvo; 
entrará e sairá e encontrará 
pastagem”. 

Cristo é a porta em dois 
sentidos. Em primeiro lu-
gar, Ele é a porta pela qual 
as ovelhas podem ter acesso 
à salvação: “Se alguém en-
trar por mim, será salvo”. 
Não existe outro caminho, 
outra porta para a salvação 
a não ser o Cristo. Ele é 
o caminho que conduz à 
vida: “Eu vim para que te-
nham vida e a tenham em 
abundância”. 

Em segundo lugar, Ele 
é a porta que dá acesso às 
ovelhas. Nele as ovelhas 

estão protegidas e ninguém 
pode ter acesso às ovelhas se 
não passar por Ele. Neste sen-
tido, esta palavra de Cristo pode 
ser aplicada aos que recebem 
o encargo de pastorear em seu 
nome. Ninguém pode se tornar 
pastor do rebanho de Cristo se 
não passar pela porta, que é 
Ele mesmo, fazendo-se, tam-
bém, ovelha. Ninguém pode 
pastorear na Igreja de Deus 
se não estiver unido a Cristo e 
se não reconhecer que Ele é o 
único pastor. Isto entendeu o 
grande Santo Agostinho, quan-
do afirmava em seus escritos, 
dirigindo-se aos seus súditos: 
“Para vós sou bispo, convosco 
eu sou cristão”. Em outras pala-
vras, em primeiro lugar eu sou 
ovelha, eu entro pela porta que 
é Cristo e me torno membro 

O verdadeiro pastor

do seu rebanho. Depois, para 
melhor servi-lo nos irmãos, eu 
me torno um sacramento do 
seu pastoreio, mas sem nunca 
me esquecer que eu pastoreio 
em nome de Outro e é isto que 
torna legítimo o meu pastoreio.

Cristo é o verdadeiro pastor, 
o “bom pastor”, segundo o que 
Ele mesmo vai dizer na conti-
nuação desta perícope, no v.11 
deste cap. 10 do Evangelho de 
São João. Cristo é o Bom Pastor, 
o Pastor ferido que dá a sua vida 
pelo rebanho. 

Rezemos também hoje pe-
los nossos pastores. Que não 
faltem bons pastores, mas que 
também as ovelhas sejam dó-
ceis e obedientes. Sobretudo, 
rezemos para que as ovelhas 
saibam discernir a voz dos 
pastores e a voz dos lobos. Os 
pastores legítimos são aqueles 
aos quais o próprio Cristo con-
fiou o seu rebanho. Ninguém 
pode se auto-intitular pastor 
e guia do povo, sem que tenha 
recebido isso de um outro que, 
por sua vez, o recebeu de Cris-
to. Rezemos, enfim, uns pelos 
outros, para que nestes tempos 
difíceis, onde tantos lobos têm 
se insinuado no meio do reba-
nho, o nosso ouvido de ovelhas 
possa estar atento, a fim de que 
sigamos somente a voz do Bom 
Pastor. E que a voz dos legítimos 
pastores da Igreja seja para nós 
como um eco, da voz do Único 
e Supremo Pastor.

PADRE FÁBIO SIQUEIRA
VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS DE FÉ E 

CATEQUESE MATER ECCLESIAE E LUZ E VIDA
ESSA PUBLICAÇÃO TAMBÉM ESTÁ EM WWW.

ARQRIO.ORG.BR

1 Cf. Léon-Dufort, Xavier. Leituras do 
Evangelho segundo João. Vol II. p 250.

2 Trata-se do verbo katanússomai, 
que significa “furar com alguma coisa 

pontuda”, “transpassar”. Aqui pode ser 
entendido em sentido figurado como 

“ser transpassado pela dor”.

 3 cf. SC 33

1ª Leitura - At 2,14a.36-41
Salmo - 22(23)

2ª Leitura - 1Pd 2,20b-25
Evangelho - Jo 10,1-10

4º DOMINGO
DA PÁSCOA - 
 Dia 03 de maio de 2020

SEGUNDA-FEIRA  
Dia 4 de maio   
1ª Leitura - At 11,1-18
Salmo - 41 (42)
Evangelho - Jo 10,11-18

TERÇA-FEIRA 
Dia5 de maio   
1ª Leitura - At 11,19-26
Salmo - 86 (87)
Evangelho - Jo 10,22-30

QUARTA-FEIRA 
Dia 6 de maio   
1ª Leitura - At 12,24-13,5ª
Salmo - 66 (67)
Evangelho - Jo 12,44-50

QUINTA-FEIRA 
Dia 7 de maio   
1ª Leitura - At 13,13-25
Salmo - 88 (89)
Evangelho - Jo 13,16-20

SEXTA-FEIRA 
Dia 8 de maio   
1ª Leitura - At 13,26-33
Salmo - 2
Evangelho - Jo 14,1-6

SÁBADO 
Dia 8 de maio   
1ª Leitura - At 13,44-52
Salmo - 97(98)
Evangelho - Jo 14,7-14

LITURGIA DIÁRIA - Semana da Páscoa
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Livros do Novo Testamento (09)

REPRODUÇÃO

Neste artigo prosseguimos pe-
las estradas sinuosas da formação 
dos livros do Novo Testamento, o 
Cânon, a reunião dos Escritos ins-
pirados por Deus para que bebês-
semos da ‘água pura’ da Verdadeira 
Revelação de Cristo.

O PROBLEMA TEOLÓGICO: O MÉ-
TODO CRÍTICO E A PROBLEMÁTICA 
DO CÂNON DO NOVO TESTAMENTO

Childs (1994) parte de uma 
situação menos coesa para a ava-
liação da questão teológica do 
Cânon: Se existe um consenso 
em relação a certos aspectos dos 
problemas históricos associados 
ao desenvolvimento do Cânon do 
Novo Testamento, o mesmo não 
pode ser dito sobre a interpretação 
teológica do Cânon. 

Partindo do debate iniciado 
por E. Käsemann, apresentam-se 
alguns pontos que auxiliam a captar 
sinteticamente os aspectos mais 
relevantes do debate exegético te-
ológico sobre o Cânon do NT. 
1º) Como se pode lidar com a gran-

de diversidade de perspectivas 
que se apresentam ao interno 
do Cânon do NT? Para Käse-
mann, muito longe de ser a base 
para a unidade da Igreja, é, ao 
contrário, a maior razão de sua 
desunião. 
Na  m e s m a p e r s p e c t i v a , 
JD.G.Dunn vê o NT como um 
complexo de contradições e 
tensões, da qual salvar-se-ia 
um único conceito comum em 
linha de continuidade: aquela 
do Cristo como “O Exaltado”. 
Para Childs, se coloca, a partir 
destas perspectivas, as seguintes 
questões: Como se pode decidir 
pelo autêntico Evangelho, em 
meio a tantas vozes conflitan-
tes? Dever-se-ia decidir por um 
Cânon dentro do Cânon?

2º) Da Escola Inglesa e Americana, 
Childs extrai muitas questões: 
Seria proveitoso e necessário fa-
lar de níveis de autoridade canô-
nica (R. E.Brown e J.D.G.Dunn)? 
Em que medida a função teoló-
gica do Cânon do NT depende 

da redescoberta do momento 
histórico particular, no qual a 
autoridade atribuiu primeira-
mente um nível da Tradição?
É correto falar do Cânon como 
tradição congelada no tempo e 
que, como pensa E. Best, serve 
simplesmente para ilustrar 
como os cristãos de então en-
tendiam autoridade?
Estas são as típicas questões 
do pensamento protestante 
moderno sobre o Cânon, as difi-
culdades teológicas dos cristãos 
que em certo momento da His-
tória do cristianismo resolveram 
se afastarem da Tradição.

3º) Quanto pode ser atribuído à 
autoridade teológica pelas deci-
sões canônicas da Igreja Antiga? 
Se o tempo que desempenha 
um papel de condicionante, 
juntamente com as caracte-
rísticas culturais, realmente 
influenciou determinante neste 
processo, em que medida foi 
o Cânon simplesmente uma 
superreação defensiva à ameaça 

dos montanistas e 
gnósticos? 

Se muitos destes cri-
térios com os quais a ca-
nonicidade foi decidida, 
como a apostolicidade, 
têm sido questionados 
com o avanço das ciências 
históricas, como podem 
os resultados destas de-
cisões ter uma autorida-
de última para a Igreja 
hodierna? 

A resposta a estas 
questões colocadas pela 
teologia protestante e, em 
parte, por ambientes ca-
tólicos provém dos textos 
do Concílio Vaticano II, a 
Constituição Dogmática 
“Dei Verbum” (A Palavra 
de Deus 1965):

Deus dispôs amo-
rosamente que per-
manecesse íntegro 
e fosse transmiti-
do a todas as gera-
ções tudo quanto 
tinha revelado para 
salvação de todos 
os povos. Por isso, 
Cristo Senhor, em 
quem toda a reve-
lação do Deus altís-
simo se consuma (2 
Cor. 1,20; 3,16-4,6), 
mandou aos Após-
tolos que pregassem 
a todos, como fonte 
de toda a verdade 
salutar e de toda a 
disciplina de cos-
tumes, o Evange-
lho prometido an-
tes pelos profetas e 
por Ele cumprido e 
promulgado pesso-
almente, comuni-
cando-lhes, assim, 
os dons divinos. Isto 
foi realizado com 
fidelidade, tanto pe-
los Apóstolos que, 
nas suas pregações 

orais, exemplos e 
instituições, trans-
mitiram 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 
Apóstolos e varões 
apostólicos que, sob 
a inspiração do mes-
mo Espírito Santo, 
escreveram a men-
sagem da salvação 
(DV 7).

E diz ainda que os 
Evangelhos são a preser-
vação íntegra da vontade 
apostólica de guardar 
fielmente as palavras de 
Cristo: 

Porém, para que 
o Evangelho fosse 
perenemente con-
servado íntegro e 
vivo na Igreja, os 
Apóstolos deixa-
ram os bispos como 
seus sucessores, 
“entregando lhes o 
seu próprio ofício 
de magistério”. Por-
tanto, esta sagrada 
Tradição e a Sagrada 
Escritura dos dois 
Testamentos são 
como um espelho 
no qual a Igreja pe-
regrina na terra con-
templa a Deus, de 
quem tudo recebe, 
até ser conduzida a 
vê-lo face a face tal 
qual Ele é (cfr. 1 Jo. 
3,2) (DV 7).

PADRE PEDRO 
PAULO A. 

SANTOS
DOUTOR EM 

TEOLOGIA 
BÍBLICA

pedosantos@
gmail.com



ESPAÇO DO OUVINTE 27 TESTEMUNHO DE FÉ | 3 A 9 DE MAIO DE  2020

ANIMADORES PAROQUIAIS
08/05 - Edna dos Reis Monteiro
08/05 - Dinah Lourdes dos Santos
Ivete Silva de Sousa

AMIGOS

3 DE MAIO
São Filipe e São Tiago Menor
• Adelaide Amâncio Fraga Mendes
• Aleilda Maria Machado de Sousa
• Alfredo H. C. Lustosa Cabral
• Andrea Carla Trindade de França
• Ângela Maria de Souza Santos
• Anielle Francisco da Silva
• Carlos Alberto Rezende
• Carmen Lucia R. de Carvalho
• Celia Beatriz Gadelha Vieira
• Claudia Regina Gadelha Vieira
• Edione Gomes da Silva
• Eduardo Souza Marques
• Elvira Maria da Silva
• Erica Figueiredo P. Guimarães
• Eva de Azevedo Meneses
• Joel de Oliveira Borges
• Jorge Luiz Soares Barbosa
• José Carlos de Andrade
• José Henrique Gonçalves
• José Soares da Cruz
• Katia Helena Maria Soares Serpa
• Kelli Aparecida Souza da Rocha
• Lenir Araujo de Sousa Cunha
• Lenira Krepsky
• Lourdes Alves dos Santos
• Lucia Helena Costa dos Santos
• Maria Cecilia Amaral dos Santos
• Maria Cícera de Almeida 
• Maria da C. Rocha Marques
• Maria da Cruz Teles da Silva
• Maria das Dores Rodrigues
• Maria de Lourdes Lima
• Maria do Socorro de Lima
• Maria Elisabete Pires Vilaça
• Maria Helena Oliveira da Costa
• Maria José Paulino da Silva
• Maria Leite Gonçalves
• Maria Luiza de Oliveira Buss
• Maria Luiza de Souza Rosa
• Maria Luiza Monteiro de Araujo
• Maria Tereza M. Mesquita
• Mariza de Jesus Cunha
• Mauricio Cesar Lourenço Leite
• Mauro Vitorino da Silva
• Odete M. Oliveira Carvalho
• Patrícia de Oliveira Batista
• Paulo Quirino Nunes
• Regina Farias dos Santos
• Regina Maria Silva Coelho
• Rosangela Maria M. Barbosa
• Salete das Chagas Azevedo
• Sandra Barroso Mota
• Sandra Duarte Carneiro
• Severina Braz de França
• Shirlei Ramos
• Sueli Maria dos Santos Pinton
• Sueli Odete da Silva
• Vera Carvalhal Almeida

4 DE MAIO
São Peregrino
• Adriana Coelho da Silva
• Calos Alberto dos Santos
• Celia Maria Barboza da Costa
• Clari Almeida de Araujo
• Clemilda Rocha dos Santos
• Debora Lucia do Carmo

• Dilma Maria Carvalho da Silva
• Elaine Vieira Silva
• Elena Maria Glória V. Santos
• Elza Puga Nunes Feno
• Helena Magali de Assis
• Iria Therezinha Alves Dantas
• Izailda Ângelo da Silva Coelho
• Janete Lima dos Santos
• Joaquim Abidias da Cunha
• Lucia Maria Ferreira F. Santos
• Maria Celia Viana de Souza
• Maria de F. Oliveira Paiva
• Maria Gorete Dias Dodo
• Maria Jose Serafim Cunha
• Maria Lucia Elias Pereira
• Marisa Alves Guimarães
• Monica Cirene Rodrigues de 

Oliveira Pereira
• Neide da Costa Nogueira
• Regina Maria M. Santos Lins
• Rosa Amélia Silva de Azevedo
• Rosana Shishito
• Sandra Maria Souto
• Sérgio Mendes Siqueira
• Solange Maria Misael Freire
• Sueli Gonçalves
• Teresa Batista da Silva
• Vera Lucia Tavares Pinto

5 DE MAIO
São José Benedito Cottolengo
• Agostinho Perez da Silva
• Ailton Marques Marins
• Alessandra de Oliveira Filgueira
• Alini Katiuscia Romão Ferreira
• Ana Dalva Barboza da Luz
• Ana Maria Rodrigues Lopes
• Arinete Dias de Souza
• Balbina Alves Pires 
• Barbara Helena Teixeira Caputi
• Beatriz Meneguit de Carvalho
• Carlos Roberto de Souza Moreira
• Cleide Magalhães de Oliveira
• Creusa Oliveira da Silva
• Dercy Barcelos Paes
• Edir de Souza  
• Elaine Maria Pacheco da Silva
• Eliege Alves dos Santos Ferreira
• Elton Marcel Leite Bogarim
• Enide Chaves da Silva
• Ernesto Texeira Miranda
• Fatima Gonçalves da Silva
• Gercinda Freire Pozes
• Helena da Silva Cosme
• Herica Luiza Ramos da Silva
• Herminia Rosetti Loureiro
• Isabel Maria da Cruz
• Izael Cabral
• José Mauricio da Silva Santos
• José Paulo da Silva
• José Reis Pereira da Silva
• Lea I. Costa Ribeiro Duarte
• Leslio José da Silva
• Lucas Daniel Tavares Oliveira
• Manuel dos Ramos
• Marcia Santos Teixeira
• Marcio Braga de Miranda
• Margarida Pereira Morais
• Maria Bento da Silva
• Maria Celeste de Barros
• Maria Cristina da Silva
• Maria das Graças C. Almeida
• Maria de Fátima Alves
• Maria de Lourdes M. Santos
• Maria de Miranda Ferreira
• Maria do C. Sousa Ferreira

• Maria F. Beserra Soares
• Maria Helena da Silva Santos
• Maria José da Silva Marins
• Maria Rita Albina dos Santos
• Maria Telma Leray de Araújo
• Maria Tereza Carvalho Pinto
• Marlene Silva Augusto
• Maura dos Santos
• Milton Antonio Thomé
• Noeli Moreira da Silva
• Odete Ribeiro Rolin
• Paulo Roberto P. Cruz Pereira
• Railda Santos de Jesus
• Raimunda Martins Freire 
• Sonia Maria Gonçalves
• Tania Alves da Silva
• Tania Mara Ferreira Veneza
• Vera Lucia Damazio de Mello
• Vera Maria Ventura da Silva
• Wagner Nobrega Alexandrino
• Williamson de Sousa Chaves

6 DE MAIO
Santo Edberto
• Adiles Rodrigues G. Locatel
• Alessandra de Lima R. Silva
• Aline Lopes Ferreira dos Santos
• Altair de Mello Martins
• Ana Maria Ribeiro da Silva
• Ana Maria Silva Prado
• Anilda Ferreira da Silva
• Aparecida Rosangela Carneiro
• Carmen A. Moraes Silva
• Carnerlir Ramoa
• Conceição Barreiro da Silva
• Elisa C. Silva Leite Braga
• Elizabeth P. Azevedo Souza
• Eloisa Helena da Rocha Vaz
• Fabio Fonseca e Souza
• Gilmar Chrysostomo Baptista
• Giovane Amaral Caldeira
• Ione Giraldez Rosa
• Isabel Pereira dos Santos
• Izabel de Souza Barboza
• João Batista da Silva
• José Augusto da Silva Filho
• Judith Marques 
• Julia Nascimento da Silva
• Lea Carrilho Gama
• Livia A. Macedo de Souza
• Lucia Cosenza Maiolino
• Lucia Maria da Silva Crispim
• Luciane Vieira dos Santos
• Margareth Vianna Marques
• Maria Alcina de Almeida Cunha
• Maria da Conceição A. Melo
• Maria da Conceição C. Santos
• Maria da C. Moura Almeida
• Maria da Soledade Costa
• Maria do S. Barbosa Santos
• Maria dos Santos M. Siqueira
• Maria Lucia de Andrade Lopes
• Maria Luiza C. Mello Leitão
• Marileide Alves Gonzaga
• Marinaldo Cruz Gonçalves
• Marlene Batista Brigido
• Maura Lopes
• Nelia da Silva Pavão
• Rouzemery Regis B. Silva
• Sandra Maria Guimarães Arruda

• Sonia Maria Peçanha Oliveira
• Sonia Mendonça do Nascimento
• Vera Lucia da Silva

7 DE MAIO
Santa Flávia Domitila
• Beatriz Alves Bezerra Cardoso
• Caroline Sales de Menezes
• Celia Regina R. Vasconcellos
• Celso da Hora Moura
• Cícera dos Santos da Silva
• Clautides Chaves de Almeida
• Cleuza Monteiro Maia
• Ely Ferreira de Azevedo
• Emir dos Santos Caico
• Fernando Ferreira Morgado
• Giuseppa Impieri
• Helio Roberto Pires dos Santos
• Hermisse Machado Edmar
• Irany Rodrigues Feitosa
• José Ricardo Pinheiro
• Maria Dalva dos Santos Sampaio
• Maria de Fátima Cabral da Cruz
• Maria de Fatima Silva do Amaral
• Maria de Lourdes A. Carvalho
• Maria de Lourdes F. R. Macedo
• Maria de Lourdes Tavares
• Maria de Magalhães Gomes
• Maria Tercila de Souza Pereira
• Marilene Santana Villela
• Nara Lucia Machado de Almeida
• Nedir Santana
• Neuza Josefa de França
• Regina Celi Marttorelli 
• Renata Olegário Fereira
• Rita Moreno de Souza
• Selma Micas Pereira
• Sidnei Fonseca
• Simoni Magalhães de Macedo
• Solange Farias
• Sueli Lobo Pastana
• Tatiana da Conceição Gomes
• Viviane Silva Rodrigues Garcia
• Waldir de Castro

8 DE MAIO 
São Vitor
• Ana Maria Caldonceli V. Sartori
• Ana Maria Mauricio
• Ângela Cristina Silva de Oliveira
• Bruno Maia Miranda
• Cacilda Santarem Marques
• Carmozina da Silva Almeida
• Celeste Rangel da Silva Chaves
• Celia Maria Serapião da Silva
• Dorotilamur Nogueira Sampaio
• Estelita Soares Pereira
• Eugenio Sousa
• Genildo Lima de Souza
• Genilza Maria F. Marques
• Georgina Cosme da Silva
• Helena de Jesus Gomes da Silva
• Henrique de Souza Tavares
• Hilda Diniz Gonçalves Pereira
• Ineida Machado Ribeiro
• Ismenia da Silva
• Jorge Eduardo de Souza Calas
• José Maria
• José Miguel da Fonseca
• Josefa Maria Alves
• Lenira Santos Amorim
• Lucia Wagner dos Reis
• Luiza Lima Ferreira
• Manoel Antônio Gonçalves
• Maria Alice C. Silva Freitas
• Maria Celina Tavares Neme

• Maria da Gloria M. Araujo Lopes
• Maria das Graças C. Souza
• Maria do R. Carvalho Barbosa
• Maria do Socorro Pereira Gama
• Maria Duimar Soares Bezerra
• Maria Helena G. Oliveira
• Maria Helena Lucas
• Maria José da C. T. Provenzano
• Maria José Viana Pereira
• Maria Lista Boechat
• Maria Lúcia Fernandes
• Maria Vanderina C. Mourão
• Marina Cabral de Brito
• Marina de Lima Oliveira
• Mario Jorge Farias Zuim
• Mauricio Fraguas Serra
• Miguel Martiniano Senna
• Neusa Sabino
• Nivalda Maria Borges Muniz
• Paulo Roberto Brandao
• Raimunda Orlanda A. Silva
• Raquel Beatriz da Silva
• Regina Maria G. P. Castro
• Rosileny Marinoni Bahia de Melo
• Sergio Luiz da Costa Santos
• Severino Cordeiro dos Santos
• Sirene da Silva
• Sonia Maria de Moura Freitas
• Valdirene Aparecida Portilho
• Vania Maria Neves C. Paula

9 DE MAIO
São Pacômio
• Adriana Barboza Pains
• Adriana F. Nascimento Cardozo
• Altino Luiz da Silva
• Ana Lucia Alves
• Ângela Maria Gonçalo de Brito
• Benito Sullca Cayhuara
• Claudia da Costa M. Fernandes
• Claudio Grieco Dimas
• Claudio Homero Diniz
• Dalva Maria A. Silveira
• Denir de Castro Julio
• Elisabete de Carvalho e Silva
• Elvira Portela
• Fabio de Carvalho Pinto
• Fernando de Oliveira Marin
• Georgina Gomes da Silva
• Ilene Fraga Pestana
• Izolda Maria de A. Camargo
• João Francisco de Souza Filho
• José Chaia
• Josefa Maria da Silva
• Lucio Ricardo Rocha
• Luiz Roberto Freire de Almeida
• Luzia Cristina de M. Carvalho
• Maria A. Souza Nunes
• Maria da Hora Bispo
• Maria das Dores R. Silva
• Maria de Fatima da Silva Câmara
• Maria do Livramento de Sousa
• Maria José de Almeida e Silva
• Maria Vitória Alves de Almeida
• Marinete da S. Mendonça
• Mario Epiphanio da Costa
• Nathalina Ramos Frazão
• Nicolas Alexandria Pinheiro
• Nilza Rocha de Abreu Souza
• Pe. Renan Feres Ferreira 
• Pedro Antonio Silvestrini
• Rita de Cassia Augusto Viana
• Rita de Cassia de Souza Savelli
• Rosa Marques Lima
• Sylvio Barbosa
• Terezinha dos Santos Araujo.
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