
SEM A TOLERÂNCIA E O DIÁLOGO RETROCEDEREMOS!
 Campanha da Fraternidade este ano é ecumênica e 

como fio condutor, a Igreja escolheu o tema:  

Fraternidade e diálogo: compromisso de amor. 

Surgiu muita polêmica em torno do tema e do objetivo da 

CF este ano. Há “católicos dos primeiros bancos da igreja” 

que aconselham ignorarmos a Campanha, ou seja, não pro-

movermos diálogo fraterno e respeitoso apesar de nossas di-

ferenças, ouvir-se mais, promover união respeitosa na diver-

sidade, dar as mãos para um bem estar comum, lutar por uma 

sociedade mais justa, fraterna, pacífica para todos, respei-

tando as nossas diferenças. O fanatismo dos “católicos dos 

primeiros bancos da igreja” é tão bizarro que me urgiu a ne-

cessidade de falar, aos meus nove leitores, sobre a tolerância 

e o diálogo. Acredito, sem sombra de dú-

vida, que a Igreja com a sua voz profética, 

iluminada pelo Espírito Santo e guiada 

hoje pelo Papa Francisco, lança para nós 

uma boia salva-vidas e o nome dela é a to-

lerância e o diálogo, pois sem a tolerância 

e o diálogo, retrocederemos, voltaremos 

às épocas das “guerras santas em nome de 

deus” e o fanatismo vai gerar o ódio e a 

morte. Entendamos bem: 

O que é a tolerância? 

A tolerância é uma virtude, mais propria-

mente a arte de conviver pacientemente 

com pessoas de outras convicções políti-

cas, filosóficas, religiosas, de outra opção 

sexual, de outras raças e cores, de outras culturas e línguas, 

respeitando as escolhas delas em nome de algo maior e no-

bre, por exemplo, em nome da paz, da fraternidade, digni-

dade humana, em nome do amor ao próximo.  

No entanto é preciso dizer com toda força que, a tolerância 

não significa aceitar o que se tolera. Tolerância tem limi-

tes. 

Por exemplo, em nome da tolerância e do diálogo devo con-

viver com minha amiga feminista, amando e respeitando-a, 

mas não posso aceitar o discurso e luta dela a favor do 

aborto. Em nome da tolerância e do diálogo posso conviver 

e amar o meu amigo, colega, companheiro, parente, vizinho, 

porém não sou obrigado a aceitar o comportamento xenofó-

bico dele, isto é, ódio e aversão aos estrangeiros e imigran-

tes, não posso aceitar o comportamento sexista, isto é, pen-

samento que defende a inferioridade das mulheres. Eu posso 

respeitar e conviver com o meu amigo que é racista, porém 

não posso aceitar o comportamento baseado no pensamento 

que defende que há raças humanas superiores e inferiores. 

Em nome da tolerância e do diálogo respeitoso posso amar 

e conviver com um homofóbico, mas não sou obrigado a 

concordar com as atitudes de ódio, de violência e aversão 

aos homossexuais. Em nome da paz e da união familiar vou 

respeitar e conviver com meu primo que é da esquerda ou 

da direita, porém não sou obrigado de aceitar e concordar 

com a política da esquerda ou da direita. Em nome do amor, 

da tolerância, do diálogo e da beleza da união matrimonial, 

devo amar e conviver com a minha esposa que faz parte da 

outra denominação religiosa, mas não sou obrigado concor-

dar com a pregação da igreja dela. A Campanha da Frater-

nidade este ano quer nos dizer que não adianta fechar-se no 

seu bastião e ignorar os outros. É preciso sair da sua trin-

cheira e entrar em diálogo respeitoso 

com as demais, respeitando a diversi-

dade, na busca de coisas que podem nos 

unir, sem prejudicar as nossas verdades, 

tradições e princípios. Ninguém precisa 

abrir mão de “suas verdades” para convi-

ver numa sociedade plural. Porém, ne-

nhuma ideologia, cultura, política, reli-

gião tem direito de impor “suas verda-

des” aos demais.  Nós cristão muitas ve-

zes devemos fazer a seguinte pergunta: O 

que Cristo faria? O que Cristo diria? Nos 

Evangelhos encontramos, pelo menos, 

três cenas, onde Jesus conversa com as 

pessoas de outras religiões, provando 

que, Ele era tolerante, compreensível, 

respeitoso, ecumênico em relação às outras religiões e que 

gostava de dialogar, escutar e deixava outros falar. Por 

exemplo: o encontro de Jesus com a mulher samaritana, com 

a mulher cananéia e o Centurião romano. Cristo não conde-

nou nem a samaritana, nem a mulher cananéia, nem o Cen-

turião romano, mas bem ao contrário, encantou-se com a fé 

deles, e até disse que não encontrou tamanha fé no meio dos 

israelitas. Se um dia a mulher samaritana, a cananéia e o 

Centurião romano se converteram, não foi porque Jesus gri-

tou, condenou, amedrontou, ridicularizou, mandou ao in-

ferno e criticou a crença deles, mas porque amou, respeitou 

e acolheu. Santo Agostinho que viveu entre 351 e 430, já 

naquela época dizia: “In necessaris unitas, in dubiis libertas, 

in omnibus caritas”, o que se pode traduzir na seguinte 

forma: 

Nas questões essenciais devemos 

ser unidos, nas dúvidas devemos preservar a liberdade e 

em tudo, a caridade. 
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É a sabedoria dos nossos antepassados que precisa ser vivida 

hoje no tão orgulhoso século XXI. Sejamos gente de diá-

logo, deixa outro falar, depois você fala, mas não entre em 

briga, não precisa brigar. Pode discordar sem cair em dis-

córdia. Sem a tolerância e o diálogo, retrocederemos. 

Pe. Paulo Kowalczyk,sac

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS: REGRESSAR A DEUS

niciamos o caminho da Quaresma, que se abre com as 

palavras do profeta Joel indicando-nos a direção a to-

mar. Trata-se dum convite que brota do coração de 

Deus, suplicando-nos de braços abertos e olhos cheios de 

nostalgia: “Convertei-vos a Mim de todo o vosso coração” 

(Jl 2, 12).  Convertei-vos a Mim. A Quaresma é uma viagem 

de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou indiferen-

tes, Lhe dissemos: “Senhor, espera! Virei encontrar-Vos 

mais tarde... Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar 

e a fazer algo pelos outros”. E assim dia após dia… Agora 

Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre te-

remos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas, irmãos e 

irmãs, hoje é o tempo de regressar a Deus. Convertei-vos a 

Mim – diz Ele – de todo o vosso coração. A Quaresma é 

uma viagem que envolve toda a nossa 

vida, tudo de nós mesmos. É o tempo 

para verificar as estradas que estamos a 

percorrer, para encontrar o caminho que 

nos leva de volta a casa, para redesco-

brir o vínculo fundamental com Deus, 

do qual tudo depende. A Quaresma não 

é compor um ramalhete espiritual; é dis-

cernir para onde está orientado o cora-

ção. Aqui está o centro da Quaresma: 

para onde está orientado o meu coração? 

Tentemos saber: Para onde me leva o “navegador” da mi-

nha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agra-

dar ao Senhor, ou para ser notado, louvado, preferido, no 

primeiro lugar e assim por diante? 

Tenho um coração “dançarino” que dá um passo para a 

frente e outro para trás, amando ora o Senhor ora o mundo, 

ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as mi-

nhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação 

e das falsidades que o têm prisioneiro? 

A viagem da Quaresma é um êxodo: é um êxodo da escra-

vidão para a liberdade. 

São quarenta dias que recordam os quarenta anos em que o 

povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de 

origem. Mas, como foi difícil deixar o Egito! Mais difícil do 

que deixar a terra foi tirar o Egito do coração do povo de 

Deus, aquele Egito que traziam dentro… É muito difícil dei-

xar o Egito! Ao longo do caminho, nos seus lamentos, sem-

pre se sentiam tentados pelas cebolas, tentados a voltar para 

trás, presos às memórias do passado, a qualquer ídolo. O 

mesmo se passa conosco: a viagem de regresso a Deus vê-

se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos 

laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do di-

nheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para ca-

minhar, é preciso desmascarar estas ilusões. Interroguemo-

nos então: Como avançar no caminho para Deus? Olhamos 

para o Filho Pródigo e compreendemos que é tempo também 

para nós de regressar ao Pai. Como aquele filho, também 

nós esquecemos o ar de casa, delapidamos bens preciosos 

em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias 

e o coração insatisfeito. Caímos: somos filhos que caem 

continuamente, somos como criancinhas que tentam andar, 

mas estatelam-se no chão precisando uma vez e outra de ser 

levantadas pelo pai. É o perdão do Pai que sempre nos co-

loca de pé: o perdão de Deus, a Confissão, é o primeiro 

passo da nossa vigem de regresso. Ao dizer Confissão, re-

comendo aos confessores: Sede como o pai, não com o chi-

cote, mas com o abraço. Depois precisamos de regressar a 

Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para 

Lhe agradecer. Curados foram dez, mas só ele foi também 

salvo, porque voltara para Jesus. Todos, todos nós temos en-

fermidades espirituais: sozinhos, não podemos curá-las; to-

dos temos vícios arraigados: sozinhos, não podemos extirpá-

los; todos temos medos que nos paralisam: sozinhos, não 

podemos vencê-los. Precisamos de imitar aquele leproso, 

que voltou para Jesus e se prostrou aos 

seus pés. Temos necessidade da cura de 

Jesus, precisamos de colocar diante 

d’Ele as nossas feridas e dizer-Lhe: “Je-

sus, estou aqui diante de Vós, com o 

meu pecado, com as minhas misérias. 

Vós sois o médico; podeis libertar-me. 

Curai o meu coração”. 

Mais ainda! A palavra de Deus pede-nos 

para regressar ao Pai, pede-nos para vol-

tar a Jesus, e somos chamados também 

a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça lem-

bram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. 

Mas, sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu Espí-

rito de vida. Então não podemos viver seguindo o pó, indo 

atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. 

Voltemos ao Espírito, Dador de vida! Voltemos ao Fogo que 

faz ressurgir as nossas cinzas, àquele Fogo que nos ensina a 

amar. Continuaremos sempre a ser pó, mas – como diz um 

hino litúrgico – pó enamorado. Voltemos a rezar ao Espírito 

Santo, redescubramos o fogo do louvor, que queima as cin-

zas das lamúrias e da resignação. 

(...) O que nos faz regressar a Ele não são as nossas capaci-

dades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que 

temos de acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura 

graça, pura gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evan-

gelho: o que nos torna justos não é a justiça que praticamos 

diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início 

do regresso a Deus é reconhecermo-nos necessitados d’Ele, 

necessitados de misericórdia, necessitados da sua graça. O 

caminho certo é este: o caminho da humildade. Como me 

sinto eu: necessitado ou autossuficiente? Hoje inclinamos a 

cabeça para receber as cinzas. No termo da Quaresma, abai-

xar-nos-emos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A 

Quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos 

outros. É compreender que a salvação não é uma escalada 

para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos 

humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, colo-

quemo-nos diante da cruz de Jesus: é a cátedra silenciosa de 

Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas, as chagas que 
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Ele levou para o Céu e todos os dias, na sua oração de inter-

cessão, faz ver ao Pai. Contemplemos cada dia as suas cha-

gas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso vazio, as nos-

sas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram 

sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o 

dedo contra nós, mas abre-nos os braços. As suas chagas es-

tão abertas para nós e, por aquelas chagas, fomos curados. 

Beijemo-las e compreenderemos que precisamente lá, nos 

buracos mais dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua 

infinita misericórdia. Porque ali, onde somos mais vulnerá-

veis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso en-

contro. E agora que veio ter conosco, convida-nos a regres-

sar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados.

SANTO DO MÊS – SANTAS PERPÉTUA E FELICIDADE – 7 DE MARÇO

stas duas santas morreram martirizadas em Cartago 

(África) em 7 de março do ano 203. 

Perpétua era uma jovem mãe, de 22 anos que tinha 

um bebê de poucos meses. Pertencia a uma família rica e 

muito estimada por toda a população. Enquanto estava na 

prisão, a pedido de seus companheiros mártires, foi escre-

vendo um diário de tudo o que ia acontecendo. Felicidade 

era uma escrava de Perpétua. Era também muito jovem e na 

prisão deu à luz uma menina, que depois os cristãos se en-

carregaram de criar muito bem. As acompanharam em seu 

martírio alguns escravos que foram aprisionados junto com 

elas, e o catequista, o diácono Sáturo. Os antigos documen-

tos que narram o martírio destas duas santas, eram imensa-

mente estimados na antiguidade, e Santo 

Agostinho diz que eram lidos nas igrejas 

com grande proveito para os ouvintes. 

Esses documentos narram o seguinte. No 

ano 202 o imperador Severo mandou que 

os que continuassem sendo cristãos e não 

quisessem adorar aos falsos deuses ti-

nham que morrer. Perpétua estava cele-

brando uma reunião religiosa em sua casa 

de Cartago quando os soldados do impe-

rador e a levaram prisioneira, junto com 

sua escrava Felicidade e os escravos Re-

vocato, Saturnino e Segundo. 

Diz Perpétua em seu diário: “Nos joga-

ram no cárcere e eu fiquei consternada 

porque nunca tinha estado em um lugar 

tão escuro. O calor era insuportável e éra-

mos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Pa-

recia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não po-

der ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses 

e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus 

era que nos concedesse um grande valor para ser capazes de 

sofrer e lutar por nossa santa religião”. 

No dia seguinte chegaram os cristãos e deram dinheiro aos 

carcereiros para que passassem aos presos a outra habitação 

menos sufocante e escura que a anterior, e foram levados a 

uma sala onde pelo menos entrava a luz do sol, e não fica-

vam tão apertados e incômodos. E permitiram que levassem 

o menino à Perpétua. Ela disse em seu diário: “Desde que 

tive meu pequenino junto de mim, aquilo não me parecia 

uma prisão mas um palácio, e me sentia cheia de alegria. E 

o menino também recobrou sua alegria e seu vigor”. O chefe 

do governo de Cartago chamou a juízo a Perpétua e seus 

companheiros da cela. Primeiro passaram os escravos e o 

diácono.  

Todos proclamaram diante das autoridades que eles eram 

cristãos e que preferiam morrer antes que adorar a falsos 

deuses. 

Logo chamaram a Perpétua. O juiz lhe rogava que deixasse 

a religião de Cristo e que se passasse à religião pagã e que 

assim salvaria a sua vida. E recordava que ela era uma mu-

lher muito jovem e de família rica. Mas Perpétua proclamou 

que estava resoluta a ser fiel até a morte, à religião de Cristo 

Jesus. Então chegou seu pai (o único da família que não era 

cristão) e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não per-

sistisse em chamar-se cristã. Que aceitasse a religião do im-

perador. que o fizesse por amor a seu pai e a seu filhinho. 

Ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo-lhe: 

“(...) eu que sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de 

nenhuma outra religião, porque sou cristã e o quero ser para 

sempre” E acrescenta o diário escrito por Perpétua: “Meu 

pai era o único da minha família que não 

se alegrava porque nós íamos ser mártires 

por Cristo”. O juiz decretou que os três 

companheiros da cela seriam levados ao 

circo e ali diante da multidão seriam des-

troçados pelas feras no dia da festa do im-

perador, e que as duas mulheres seriam jo-

gadas e amarradas diante de uma vaca fu-

riosa para que as massacrasse. Mas havia 

um inconveniente: que Felicidade ia ser 

mãe, e a lei proibia matar uma mulher que 

ia dar à luz. E ela sim desejava ser martiri-

zada por amor a Cristo. 

Então os cristãos oraram com fé, e Felici-

dade deu à luz uma linda menina, a qual foi 

confiada aos cristãs e assim ela pode sofrer 

o martírio. Na hora do parto um carcereiro 

debochava dizendo: “Agora se queixa pelas dores do parto. 

E quando chegarem das dores do martírio o que fará?” Ela 

respondeu-lhe: “Agora sou fraca porque sofre a minha pobre 

natureza, mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me 

acompanhará, e me encherá de força” Aos condenados a 

morte permitia que fizessem uma Ceia de Despedia. Perpé-

tua e seus companheiros converteram sua ceia final em uma 

Ceia Eucarística. Dois santos diáconos levaram a comunhão 

a eles, e depois de orar e de animar-se uns aos outros se abra-

çaram e se despediram com o beijo da paz. Todos estavam 

animados, alegremente dispostos a entregar a vida para pro-

clamar sua fé em Jesus Cristo. Os escravos, cristãos, foram 

jogados às feras que os destroçaram e eles derramaram as-

sim valentemente seu sangue por causa de Cristo. Antes de 

levá-los à praça os soldados queriam que os homens entras-

sem vestidos de sacerdotes dos falsos deuses e as mulheres 

vestidas de sacerdotisas das deusas dos pagãos. Mas Perpé-

tua se opôs fortemente e ninguém quis colocar vestidos de 

religiões falsas. O diácono Sáturo tinha conseguido conver-

ter ao cristianismo a um dos carcereiros, chamado Pudente, 

e disse-lhe: “Para que vejas que Cristo é Deus, te anuncio 
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que serei jogado a um urso feroz, e essa fera não me causará 

dano algum”. E assim sucedeu: o amarraram a o aproxima-

ram da jaula de um urso muito agressivo. O feroz animal não 

quis fazer-lhe nenhum dano, e ao contrário deu uma tre-

menda mordida no domador que tratava de fazer com que se 

lançasse contra o santo diácono. Então soltaram a um leo-

pardo e este com uma dentada destroçou a Sáturo. Perpétua 

e Felicidade foram envolvidas dentro de uma malha e as co-

locaram na metade da praça, e soltaram uma vaca bravís-

sima, a qual as chifrou sem misericórdia. O povo cruel, se-

dento de sangue, pediu que cortassem-lhes a 

cabeça diante de todos. Ao saber desta notícia, as duas jo-

vens valentes se abraçaram e ficaram assim rezando, até o 

momento em que foram degoladas. 

Oremos 

Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires Perpétua e Felicidade 

resistiram aos perseguidores e superaram 

as torturas do martírio; concedei-nos, por sua intercessão, 

crescer constantemente em vossa caridade. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. Amém!

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, 

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

01 – Carmem Verônica 15 – Maria de Lourdes R. da Penha 22 – Antonio Almir Magalhães 

02 – Maria das Graças Alves Siqueira 15 – Elizete das Mercês Nascimento 22 – Francisca F. da S. Gomes 

02 – Rafaela Roberta B. Monteiro 17 – Andréa Borges 23 – José Evandro Francisco da Silva 

04 – Marizete V. dos Santos 20 – Diva V. da S. Coelho 24 – Nadge de Fátima M. Pereira 

05 – Joana D’arc da Silva de Araujo 20 – Raimunda Fernandes Dias 25 – José Carlos Simões Matos 

05 – Jorge Monteiro do Nascimento 20 – Vera Lucia Maria de Araujo 26 – Ednaldo Tavares Viana 

06 – Fabiana Nicácio Belo Aquino 20 – Leandro do Calmo Rodrigues 26 – Marilene Ezequiel de Lima 

09 – Valeria Rufino Domingos 20 – Ana Maria da Silva 26 – Jielho Santana de Oliveira 

10 – Eduardo da Silva Gomes 21 – Manoel dos Santos 27 – Veronica Paixão 

11 – Maurício de S. do Nascimento 21 – Vanda Leite 28 – Francisco Sabino da Silva 

13 – Paulo Sales Ferreira 21 – Regina Amorim de Araujo 31 – Jovelina Dias Cardoso 

14 – Luiz Martirio dos Santos 21 – Renata Soares da Silva 31 – Terezinha Gomes da Silva 

14 – Maria Francisca da Silva Soares 22 – Severina C. Figueiredo 31 – Joab Jorge da Silva 

 

 

Reunião com os Leitores 

Dia 27 de março (sábado), às 16:30h convidamos os Ministros Leitores para o encontro de formação. 

Reunião dos Ministros da Sagrada Comunhão 
Dia 20 de março (sábado), às 09h, convidamos os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão para a reunião de 

formação no Salão Paroquial. 

Convite 

Convidamos os meninos e meninas que já fizeram a 1ᵃ Comunhão para fazer parte da Pastoral dos Coroinhas. Meni-

nos e meninas que gostariam de assumir um serviço na comunidade e compromisso com a comunidade, deixam o seu 

nome com o Matheus, coordenador dos Coroinhas e venham dia 11 de abril (domingo), às 10h para o primeiro en-

contro de formação dos novos e antigos coroinhas. 

Inscrições para a catequese infantil, dos adultos e crisma 

As inscrições para a catequese infantil, dos adultos e crisma estão abertas. Podendo ser feitas na Secretaria Paroquial. 

Deverão matricular-se as crianças de 8 anos para o 1º Período, os jovens e adultos, a partir de 15 anos, que ainda 

não foram catequizados ou batizados, para catequese dos adultos e os jovens, a partir de 15 anos para Crisma. 

As inscrições estarão abertas até o dia 31 de março. 

Obs. Os catequisandos que foram batizados, devem apresentar, no ato da inscrição, Lembrança do Batismo. 

Vende-se - Duas casas – segundo e terceiro andar. 

Segundo andar tem: varanda, 1 quarto enorme, podendo fazer 2 quartos, sala de estar, copa e cozinha, área de serviço 

e banheiro. Tudo pronto. 

Terceiro andar tem: varanda com 20 m diâmetro, 2 salas grandes que funcionavam como salas de aulas, banheiro, 

terraço com vista exuberante da cidade. 

Endereço: Rua dos Caetés nº 86 (segundo andar) Contato: Zilda Bezerra tel. (21) 98552-6810 


