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‘Munificentissimus Deus’
Na Solenidade de Todos os Santos, dia 1º de novembro, celebramos

os 70 anos que o Papa Pio XII definiu e proclamou o dogma da
Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu.
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2 EDITORIAL

PARABÉNS O Jornal Testemunho de Fé congratula-se com todos os aniversariantes desta semana e suas comunidades
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NATALÍCIO
DIA 1º
• Pe. Renildo de Jesus Brito, MS

DIA 2
• Diác. Janilson Santana da Silva

DIA 3
• Pe. Elson F. Nascimento
• Pe. Marco Aurélio S. Diniz, CRSP

• Pe. Rogério Nogueira Branco
• Diác. Jorge Paraíso de Abreu

DIA 4
• Pe. Frei Vitor Hugo Silva do 

Espírito Santo, OAD
• Diác. Alberto L. Rocha Mousinho
• Diác. Marcos A. Reis Madeira

DIA 5
• Pe. Frei Arthur V. Ferreira, OSA
• Pe. Fábio Macereau dos Santos
• Pe. Hugo Marcel M. Galvão
• Pe. Marcelo José de Sousa
• Pe. Marcos Paulo Galvão da Silva

DIA 6
• Pe. Lázaro Brito Couto
• Diác. Luiz Claudio Silva de Faria

DIA 7
• Dom Antonio A. Dias Duarte
• Pe. Frei Adriano F. Pinto, OFM
• Pe. Adriano Marques da Costa
• Pe. Frei Francisco J. T. Vegas, OAR
• Pe. Rodrigo Silva Carneiro

ORDENAÇÃO
DIA 1º
• Pe. José Adonildo C. Tavares

• Pe. José Arimatéa Alves da Silva

DIA 7
• Pe. Bruno Vianna Citelli
• Pe. Gabriel de Moraes Coelho
• Pe. Jefry Roger Rivas Arancibia
• Pe. Renato Teixeira de Brito
• Pe. Rogério Pereira da Silva
• Pe. Tiago Luciano de Oliveira
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No ensejo das celebrações da 
Comemoração dos Fiéis Defuntos 
neste início de novembro, penso ser 
oportuno tratar de um assunto que 
não raras vezes é objeto de dúvidas e 
debates entre católicos. Após a morte, 
que destino deve-se dar aos cadáveres 
dos fiéis defuntos? Ora, entre nós 
católicos é tradicional o costume de 
enterrar os mortos. Contudo, tem se 
tornado cada vez mais popular no 
Brasil a cremação. E muitos são aqueles 
entre nós que manifestam ainda em 
vida o desejo de seus corpos serem 
cremados após a morte. Entretanto, 
é preciso dizer muito claramente que 
esta prática não faz parte da nossa 
tradição católica. Mais ainda: trata-se 
de prática oriunda do paganismo, tanto 
na Antiguidade quanto nos nossos dias.

Na Antiguidade, entre os pagãos 
gregos e romanos era comum tanto a 
inumação (sepultamento) quanto a 
cremação dos corpos. Evidentemente, 
eles não concebiam a ressurreição 
da carne, mas acreditavam em 
uma espécie de vida após a morte. 
Outrossim, ainda hoje são muito 
comuns as diárias cremações a céu 
aberto ocorridas na Índia, país de 
maioria hindu, onde os corpos são 
cremados a céu aberto e as cinzas 
jogadas no rio Ganges, considerado 
pelos hindus como um rio sagrado; 
acreditam eles que após ser queimado 
o corpo, a alma vai diretamente ao 
Nirvana até que reencarne em outro 

corpo humano ou animal. Já os judeus 
tradicionalmente sempre enterraram os 
seus defuntos, salvo casos excepcionais, 
tais como guerras ou epidemias, 
quando, então, os corpos eram, por 
razões óbvias, cremados (cf. 1Sm 31,12s; 
Am 6,9s). 

A Igreja desde sua origem praticou 
exclusivamente a inumação, ou 
enterro dos cadáveres. Até mesmo em 
tempos de perseguição, os primeiros 
cristãos arriscavam suas vidas para 
recolher os corpos de seus mártires, 
com o objetivo de sepultá-los digna e 
piedosamente. E depois de sepultados, 
os cristãos sempre tiveram o costume 
de visitar e cuidar dos sepulcros, onde 
os restos mortais dos fiéis defuntos 
aguardam a ressurreição no Dia do 
Senhor, além de oferecer sufrágios 
pelas almas dos falecidos através de 
orações, penitências, peregrinações e, 
principalmente, celebrações de missas.

Ora, a cremação por si mesma 
em nada contradiz a fé católica. 
Exatamente por isso a Igreja não se 
opõe à incineração dos cadáveres, 
quando esta muitas vezes se faz 
necessária, como em casos de 
epidemias, ou da própria pandemia que 
estamos vivenciando, guerras, tragédias 
com grande número de mortos ou 
limitado espaço para novas sepulturas 
em uma cidade. Assim diz o Catecismo 
da Igreja Católica: Os corpos dos fiéis 
defuntos devem ser tratados com 
respeito e caridade, na fé e na esperança 

da ressurreição. O enterro dos mortos 
é uma obra de misericórdia corporal 
que honra os filhos de Deus, templos do 
Espírito Santo. (...) A Igreja permite a 
cremação, se esta não manifestar uma 
posição contrária à fé na ressurreição 
dos corpos (cf.: CIC 2300-2301). 
Porém, a Igreja julga que este não deve 
ser o destino normalmente imposto aos 
defuntos. Pois o corpo humano, criado 
por Deus e por Ele mesmo dignificado 
na encarnação e ressurreição do 
Senhor, não deve ser tratado como lixo 
que é incinerado. 

A Igreja nos ensina a tratar com 
respeito os cadáveres, conscientizando 
os fiéis a respeito da dignidade única de 
que goza o corpo humano, por ser ele 
animado por uma alma espiritual, por 
ser ele elevado por Cristo à dignidade 
de templo do Espírito Santo, por ser ele, 
uma vez banhado nas águas batismais, 
feito habitação de Deus. Ademais, o 
corpo do cristão é constantemente 
nesta vida posto em contato com o 
corpo de Cristo na eucaristia. Com 
efeito, este corpo humano que recebeu 
no batismo a semente da vida eterna e é 
periodicamente nutrido pela eucaristia, 
pão da vida eterna, há de ser no último 
dia, o Dia do Senhor, penetrado 
pela glória de Deus, ressuscitando 
transfigurado. É por isso que a Igreja 
recomenta insistentemente que se 
conserve o costume de sepultar os 
corpos dos defuntos, mas não proíbe 
a cremação, desde que esta não seja 

motivada por razões pagãs contrárias à 
fé na ressurreição no último dia. 

Porém, uma vez cremado o corpo 
do defunto, as suas cinzas devem ser 
conservadas em vista da ressurreição 
no último dia, assim como os ossos 
dos corpos sepultados devem também 
ser conservados em vista deste dia 
glorioso. Assim, exclui-se a prática, 
que tem se tornado comum, de se 
desfazer das cinzas dos fiéis defuntos 
despejando-as no mar, num rio, num 
bosque etc. Tanto as cinzas quanto 
os ossos devem ser conservados em 
cinzários, ossuários ou sepulcros de 
cemitérios e igrejas. Pois, ao contrário 
do que muitos pensam, no dia da 
ressurreição dos mortos, estes não 
receberão um novo corpo glorioso, mas 
os corpos que tiveram nesta vida mortal 
serão ressuscitados, transfigurados, 
glorificados. Por isso, seus restos 
mortais devem ser sempre digna e 
piedosamente conservados.

Entretanto, enquanto este grande 
dia não chega, ao qual os cristãos 
devem aguardar com forte e alegre 
expectativa, cabe-nos rezar pelos fiéis 
falecidos, principalmente oferecendo 
missas em sufrágio pelas almas, 
a fim de que sejam admitidas na 
glória celestial, gozando das bem-
aventuranças perenes que o Senhor 
reserva para os seus amigos na feliz 
eternidade.

PADRE VALTEMARIO S. FRAZÃO JR.

Sepultar ou cremar? E o que fazer com os restos mortais?

ATOS DO GOVERNO
21 a 27 de outubro de 2020
• Transferindo o Revdo. Pe. 

Guilherme Freitas Silva Al-
meida do ofício de Pároco da 
Paróquia São Miguel Arcanjo, 
no Mandela, Benfica, Vicariato 

Episcopal Leopoldina, para o 
ofício de Vigário Paroquial na 
Paróquia Maria Mãe da Igreja e 
São Judas Tadeu, em Padre Mi-
guel, Vicariato Episcopal Oeste.

• Nomeando o Revdo. Pe. Láza-

ro Brito Couto para o ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, 
em Vila Isabel, Vicariato Epis-
copal Norte.

• Incardinando o Revdo. Pe. 

José Paulo Barbosa nesta Ar-
quidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, excardinado 
da Arquidiocese de Aracaju.

• Excardinando o Revdo. Pe. 
Serafim de Sousa Fernan-

des da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro 
em vista de incardinação 
na Arquidiocese de Braga, 
Portugal.
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AGENDA DO ARCEBISPO

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

DIA 1º
11h30 - Missa na Basílica 
Santuário de São Sebastião, 
na Tijuca
15h - Missa pelas primeiras 
promessas definitivas da 
Comunidade Shalom, na 

Paróquia Cristo Redentor, 
em Laranjeiras

DIA 2
8h - Missa de Finados no 
Cemitério da Penitência, 
no Caju

9h30 - Oração na quadra 
dos padres, no Cemitério 
do Caju
11h - Bênção inaugural 
do memorial “Eterno”, em 
homenagem às vítimas 
da Covid-19 no Brasil e 

no mundo, no Cemitério 
Jardim da Saudade, em 
Sulacap
14h - Oração na quadra dos 
defuntos indigentes, no 
Cemitério de Santa Cruz, em 
Santa Cruz

DIA 6
19h - Missa com votos 
perpétuos da Comunidade 
Preciosa Vida, na Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, no 
Largo do Machado

DIA 7
9h - Missa “O Rio Celebra” 
19h - Missa com bênção da 
Árvore de Natal e presépio, 
na Igreja Nossa Senhora 
da Glória do Outeiro, na 
Glória

Celebramos neste dia 1º de novem-
bro, neste ano felizmente em um do-
mingo, a Solenidade de Todos os Santos. 
Essa data do calendário gregoriano 
quando cai no calendário durante a se-
mana, a Igreja transfere essa solenidade 
para o domingo seguinte, para que um 
número maior de fiéis possa participar 
da celebração eucarística. Quando essa 
data ocorre no próprio domingo, como 
acontece esse ano, permanece dessa 
maneira, antes do Dia de Finados. 

É um momento em que a Igreja ter-
rena, que somos nós, volta o nosso olhar 
para a Igreja celeste e, dessa maneira, 
nos enchemos de alegria, contemplan-
do a multidão de todos aqueles que já 
participam da glória celeste. Somos 
convidados a elevar nosso hino de ado-
ração ao Senhor e dar ação de graças por 
sua santidade resplandecer nos santos 
e santas. 

A celebração da Solenidade de 
Todos os Santos é tão próxima ao 
Dia de Finados para nos garantir que 
aqueles nossos entes queridos que já 
partiram para a eternidade também 
contemplem a mesma glória de Deus 
que os santos vivenciam. Por mais que 
nossos parentes e amigos não fossem 
“canonizados” pela Igreja e elevados aos 
altares de Deus, temos a certeza, através 
da celebração de Todos os Santos, que 
nossos parentes e amigos se encontram 
na eternidade ao lado de Deus, depois 

de viverem neste mundo conforme os 
ditames do Evangelho e vivendo uma 
vida de santidade para merecer os es-
plendores das glórias eternas. 

A celebração da Solenidade de 
Todos os Santos nos ajuda a com-
preender que todos nós podemos ser 
santos e viver uma vida de santidade 
no dia a dia. Quando fomos batizados 
e marcados com o Divino Espírito 
Santo, recebemos uma missão de ser 
“sal na terra e luz no mundo” e isso 
quer dizer refletir a luz de Deus e ser 
sinal da presença d’Ele para os outros. 
Essa é a vida de santidade que somos 
chamados por Deus a trilhar durante 
a nossa vida e, assim, após a passagem 
por essa vida terrestre alcançar a vida 
eterna e contemplar a face de Deus 
assim como os santos. 

Por isso, com a celebração de Todos 
os Santos é um momento de rezarmos 
por todos nossos entes queridos que já 
se foram e serve para nós refletirmos 
sobre como estamos vivendo o nosso 
Batismo e a, consequentemente, nossa 
fé católica que tem como meta única 
a santidade. Analisarmos se estamos 
trilhando uma vida de santidade ou 
não. Se a nossa meta está sendo a vida 
eterna ou outro caminho. 

Todos nós temos um santo de 
devoção ao qual nós recorremos nos 
momentos de aflição e dificuldade, 
e nesse dia devemos lembrar desse 
santo e agradecê-lo por tantas graças 
que obtemos dele por intermédio 
divino. E, assim, somos chamados a 
nos espelhar na vida desses santos 
nos dias de hoje. 

Os santos são aqueles que ao ou-
virem a Palavra de Deus, se abriram 
à graça do Espírito Santo e buscaram 
viver com fidelidade a vontade do 
Senhor. Devemos viver nos dias de 
hoje esse mesmo desejo de buscar a 
santidade, se abrindo ao Espírito Santo 
por meio da Palavra de Deus. São João 

Paulo II iniciou o seu Pontificado con-
clamando: “Não tenhais medo de abrir 
vossos corações ao Redentor!”. E quem 
tem o coração unido ao de Cristo vive 
a santidade. 

Ao celebrar a Solenidade de Todos os 
Santos não estamos de maneira alguma 
“adorando” os santos, como alguns, 
sobretudo, os que não professam nossa 
mesma fé podem pensar. É uma manei-
ra de recordar a vida desses santos e, 
assim, procurar espelhar-se na vida de 
santidade que eles tiveram. 

Nos dias de hoje, parece difícil 
pensar em viver a santidade, devido ao 
mundo globalizado em que vivemos 
e tantos outros atrativos que existem 
para as pessoas, sobretudo os jovens, 
por meio da internet, televisão, shows 
e tantas outras coisas. 

Mas é possível nos dias de hoje ser 
santos, através da oração, amando e 
servindo o próximo e sendo fiéis ao 
Evangelho, aspergindo o bom odor do 
Cristo Ressuscitado. Uma família pode 
ser santa, fazendo junta momentos de 
oração, e mais do que nunca a santi-
dade é refletida quando rezamos nas 
refeições, recitamos o Santo Rosário, 
participamos da vida comunitária, 
evangelizamos pelas mídias sociais e, 
sobretudo, quando a família, com to-
dos os seus membros juntos, acorre à 
celebração da Santa Missa, bem como 
participando ativamente da via da 
Santa Igreja. 

Um jovem pode dedicar uma parte 

do seu dia à oração, visitando os doen-
tes, asilos e hospitais. 

Recentemente, a Igreja beatificou o 
jovem Carlo Acutis (1991 – 2006), que 
viveu no nosso mundo contemporâneo 
e morreu com apenas 15 anos, mostran-
do que a santidade nos dias de hoje é 
possível e que é possível sermos santos 
jovens. Apóstolo da Eucaristia e da 
caridade, viveu uma vida em favor do 
outro, como o próprio Cristo!

Portanto, reservemos parte do nosso 
tempo para Deus e trilhemos um cami-
nho de oração, buscando nosso equilí-
brio espiritual, visando assim viver uma 
vida de santidade. Nos espelhemos em 
nossos santos,-sejamos atentos à Pa-
lavra de Deus e que possamos pôr em 
prática aquilo que fomos chamados a 
ser desde o nosso Batismo: sal na terra 
e luz no mundo. 

Celebremos com alegria a Solenida-
de de Todos os Santos: a Igreja militante 
(todos os batizados) se une à Igreja pa-
decente (almas do Purgatório) e à Igreja 
Triunfante (todos os beatos, santos e 
santos de Deus) neste dia de louvor e 
glória pela beatitude da vida dos bati-
zados, e peçamos a intercessão deles por 
cada um de nós. Que a Virgem Maria, 
Mãe da Santidade, passe na frente, nos 
cubra com o seu manto Sagrado e nos 
mostre o seu amado filho Jesus, modelo 
de santidade para todos. Amém. 

Todos os Santos

“A celebração da 
Solenidade de Todos 
os Santos nos ajuda a 
compreender que todos nós 
podemos ser santos e viver 
uma vida de santidade no 
dia a dia”

“É possível nos dias de 
hoje ser santos, através da 
oração, amando e servindo 
o próximo e sendo fiéis ao 
Evangelho”
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No mês de novembro, a 
Igreja convida-nos com maior 
insistência a rezar e a oferecer 
sufrágios pelos fiéis defuntos. 
Com esses irmãos nossos, que 
também participaram da fra-
gilidade própria de todo o ser 
humano, sentimos o dever – 
que é ao mesmo tempo uma 
necessidade do coração – de 
oferecer-lhes a ajuda afetuosa 
da nossa oração, a fim de que 
qualquer eventual resíduo de 
debilidade humana, que ainda 
possa adiar o seu encontro feliz 
com Deus, seja definitivamente 
apagado.

O Dia de Finados deve ser 
um dia de oração, de home-
nagem cristã aos nossos entes 
queridos falecidos e de reflexão 
sobre o mistério da morte e da 
ressurreição que marcam nos-
sas vidas.

Assim falou Jesus: “Eu sou 
a ressurreição e a vida, quem 
crê em mim ainda que esteja 
morto viverá” (Jo 11, 24). Em 
outra passagem Ele disse: “Todo 
aquele que crê em mim não 
morrerá para sempre” (Jo 11, 
26). Na verdade Jesus está di-
zendo que não nascemos para 
morrer. Mas, morremos para 
viver. Portanto, a morte, para 
os que têm fé, não interrompe 
a vida. Não é passageira ilusão. 

Não é a destruição da vida. Mas, 
é o encontro com a plenitude 
da vida que está em Deus. Por-
quanto, Deus nos criou para a 
vida plena e não para a morte. 
Rezemos para que as pessoas 
que morrem descansem para 
sempre na paz, na alegria, no 
convívio dos anjos, dos santos, 
na plena e eterna felicidade que 
só encontramos na comunhão 
com Deus.

Para o cristão a morte é 
o começo de uma nova vida, 
realizando sempre o que de 
bom Ele esperou e nem sempre 
conseguiu neste mundo. É o 
coroamento da vida. É a perfeita 
e plena realização humana e 
cristã. Na perspectiva cristã, a 
morte se torna bendita porque 
é nossa libertação. Assim reza a 
oração do prefácio dos mortos: 
Ó Pai, para os que creem em 
vós a vida não é tirada, mas 
transformada e desfeito o nosso 
corpo mortal, nos é dado, nos 
céus, um corpo imperecível 
e aos que a certeza da morte 
entristece, a promessa da imor-
talidade consola.

Jesus afirmou: Eu sou a Vida, 
Eu sou o Pão da vida, Eu sou 
a luz do mundo. Jesus veio ao 
mundo para despertar a criatu-
ra humana do sono. E esta vida 
nova só será possível àqueles 

Dia de 
Finados

O arcebispo do Rio, Car-
deal Orani João Tempesta, 
acenderá a pira da Esperança 
e irá plantar uma muda de 
jequitibá-açu no Jardim in 
Memoriam.

Para iluminar os cientistas 
em seus estudos da vacina 
contra a Covid-19, que já pro-
vocou 156 mil mortes e infec-
tou mais de 5,4 milhões de 
pessoas no Brasil, o Cremató-
rio e Cemitério da Penitência, 
no Caju, entregará no Dia de 
Finados, 2 de novembro, uma 
pira batizada de “Chama da 
Esperança”. Com o projeto ar-
quitetônico do Coletivo Crisa 

Santos, o fogo da obra tem 
como simbolismo iluminar 
os pesquisadores a chegarem 
à descoberta para esse mal. 
A Chama da Esperança, que 
será acesa pelo Cardeal Orani 
João Tempesta, só será apa-
gada quando a vacina contra 
a doença for descoberta e re-
conhecida pela comunidade e 
órgãos científicos. 

Dom Orani celebrará missa 
no local, às 7h30, que será 
transmitida pela Rádio Ca-
tedral e pelas redes sociais 
do Crematório e Cemitério 
da Penitência.  Em seguida, 
fará oração aos cientistas e 

acenderá a pira. Dom Orani 
também irá batizar o Jardim 
in Memoriam, espaço para re-
flexão e conexão com os entes 
que partiram. O jardim, de 30 
metros de extensão instalado 
numa área de mil metros qua-
drados e ao ar livre, abriga um 
columbário-jardim formado 
por 157 estruturas tubulares de 
três a seis metros de altura que 
desembocam num espelho 
d’água, de onde sai um banco 
de concreto, dando o efeito de 
continuidade ao monumento. 
A obra denominada de DNA 
Humano foi inspirada na se-
quência de Fibonacci, o mais 

talentoso matemático ociden-
tal da Idade Média. 

ÁRVORE
Após a missa, o cardeal do 

Rio também irá plantar uma 
muda de jequitibá-açu (Cari-
niana ianerensis) no Jardim in 
Memoriam. Árvore-símbolo do 
Rio de Janeiro, a espécie está em 
extinção e representa a perpe-
tuidade e a evolução da vida. 

A iniciativa tem como slogan 
“É tempo de cuidar da saudade 
e da Casa Comum” e faz parte 
da Ação Solidária Emergencial 
da Igreja no Brasil “É Tempo 
de Cuidar”. A Ação Solidária, 

criada pela CNBB e pela Cári-
tas, no começo da pandemia 
da Covid-19, tem como objetivo 
estimular diversas iniciativas de 
cuidado com o próximo, desde 
a arrecadação e distribuição de 
doações até a ajuda nos campos 
religioso, humano e emocional.

SULACAP
Também no Dia de Finados, 

2 de novembro, às 11h, Dom 
Orani irá inaugurar, no Cemi-
tério Jardim da Saudade, em 
Sulacap, um monumento pelas 
vítimas da Covid-19.

DA REDAÇÃO

Cemitério da Penitência, no Caju, faz homenagem a 
cientistas que buscam a cura para a Covid-19

que viverem, com dignidade, a 
grandeza do seu Batismo. Ade-
rindo a Cristo, o batizado deve 
viver uma vida realmente nova, 
animada pelo espírito de Cristo. 
Mas sem a fé, traduzida em 
obras, o batismo ficará morto. A 
vida da fé batismal se verifica, se 
atualiza, por exemplo, quando 
ela transforma a sociedade de 
morte numa comunidade viva 
de vida, de fraternidade e de 
comunhão.

Como Lázaro, acolhamos 
a ordem de Jesus: “Sai para 
fora”. Peçamos ao Senhor que 
nos desperte e ressuscite do 
sono da morte e nos revista da 
Sua imortalidade. A fé, entre-
tanto, sempre nos levou a crer 
que muitas pessoas, apesar de 
imperfeitas e manchadas, não 

se distanciaram de Deus por 
uma absoluta prevaricação. 
Estas pessoas, após a morte, 
devem ser purificadas. Então, 
haverá pecados que possam 
ser perdoados, ou de que pos-
samos nos purificar no outro 
mundo? Foi o que ensinou 
Jesus: “Se alguém disser blas-
fêmia contra o Espírito Santo, 
nem neste mundo, nem no 
outro isto lhe será perdoado” 
(Mt 12, 32). Do que inferiu o 1º 
Concílio de Lião: “disto se dá a 
entender que certas culpas são 
perdoadas na presente vida, 
e outras o são na vida futura, 
e o Apóstolo disse que a obra 
de cada um, qual seja, o fogo 
a provará, e aquele cuja obra 
arder ao fogo, sofrerá; mas ele 
será salvo, porém, como quem 

o é através do fogo (1Cor 3, 13 
e 15).

O Catecismo da Igreja Cató-
lica ao expor esta matéria: “Os 
que morrem na graça e na ami-
zade de Deus, mas não estão 
completamente purificados, 
embora tenham garantida a sua 
salvação eterna, passam, após 
sua morte, por uma purificação, 
a fim de obterem a santidade 
necessária para entrarem na 
alegria do Céu.” (nº 1030). Re-
zemos neste mês de novembro 
pelos falecidos. Dai-lhes Senhor 
o descanso eterno, e a luz per-
pétua os ilumine. Descansem 
em paz. Amém.

ORANI JOÃO, CARDEAL TEMPESTA, O. CIST.
ARCEBISPO DE SEBASTIÃO DO RIO DE 

JANEIRO, RJ

GUSTAVO DE OLIVEIRA

“O Dia de Finados deve ser um dia de oração, de 
homenagem cristã aos nossos entes queridos 
falecidos”
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VICARIATO JACAREPAGUÁ
• Paróquia Nossa Senhora de Fá-

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

VICARIATO LEOPOLDINA
• Cemitério do Cacuia, na Ilha 

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

VICARIATO NORTE
• Cemitério do Catumbi: missas 

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

VICARIATO OESTE
• Cemitério do Murundu, em 

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

VICARIATO SANTA CRUZ
• Cemitério de Santa Cruz, às 

14h, Dom Orani depositará flo-
res na quadra dos indigentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missas de 
Finados

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

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

• Paróquia N. Sra. de Fátima: 
missas às 18h e 19h30.

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

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

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

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

• Paróquia Nossa Senhora da 
Glória (Capela N. Sra. das Gra-
ças): missa campal às 18h.

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

• Paróquia Sagrada Família: 
missas às 7h, 9h e 11h.

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

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

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

• Paróquia Santa Clara: missa 
às 10h.

• P a r ó q u i a 
Santa Edwi-
ges: missas 

às 8h e 10h.
• Paróquia Santa Rita de Cássia, 

em Palmares: missas às 7h 
e 10h.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Paróquia São Judas Tadeu: 
missas às 9h (Capela Sagrado 
Coração de Jesus) e 18h30.

• Paróquia São Sebastião: mis-
sas às 8h e 10h.

VICARIATO SUBURBANO
• Cemitério de Irajá: missas às 

8h, 10h (Dom Tiago), 12h, 14h 
e 17h.

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

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

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

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

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

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

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

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

VICARIATO SUL
• Cemitério São João Batista, 

em Botafogo: missas às 10h - 
campal (Dom Antonio Augusto), 
13h.

VICARIATO URBANO
• Cemitério da Penitência, no 

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

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

• Catedral de São Sebastião, no 
Centro: missas às 8h, 10h (Dom 
Assis), 13h e 15h. (A cripta, no 
sub-solo da Catedral estará 
aberta para visitação e oração 
das 7h às 17h).
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Comemoração de todos os fiéis defuntos e 
a pandemia, pranto, pleito e esperança

A morte, aparentemente 
‘natural’, repulsa e apa-
vora, por sua configura-

ção de inevitabilidade, de dor e 
separação. Além disso, a morte 
pode sugerir um caminho para 
o nada e a escuridão.

Este dia de ‘Finados’, por 
mais que muitos sejam indife-
rentes a religiões e sentimentos 
dessa origem, tornou-se ainda 
maior e mais grave dadas as 
condições criadas pela ‘pande-
mia’ do século XXI: Covid-19. 

Somaram-se diversos fato-
res concomitantes: o espaço 
mediático gigantesco e até, 
inevitável, a desorientação ini-
cial dos cientistas e do poder 
público, as falhas de um sistema 
de Saúde que não previa seu 
uso máximo por parte da po-
pulação, acrescidas das ações 
criminosas de muitos agentes 
públicos (corrupção), aliaram-
-se na ampliação da sensibili-
dade em torno da morte. Ela, 
de fato, tem sido a protagonista 
das conversas familiares e da 
informação social, afetando 
milhões de pessoas e todos os 
setores da vida social: a cultura, 
a economia, a política, a religião 
(...).

Mas, nesse dia 2 de novem-
bro (Dia dos Finados) o que está 
em jogo para a fé católica? O 
que os cemitérios representam 
na estratégia de enfrentamen-
to desta pandemia? Diante 
dos muitos mortos enterrados 
de modo sumário, sem uma 
verdadeira despedida ritual e 
familiar. Um luto interrompido! 
Para tal seguiremos algumas 
reflexões propostas pelo padre 
Paul O´Callaghan1.

Estas reflexões tratarão do 
tema da morte humana, hori-
zonte inevitável da vida de cada 
pessoa e assunto sobre o qual 
a Igreja é chamada a dar uma 
palavra luz, quer dizer, uma 
palavra de verdade, de consolo e 
de esperança. Na sua exortação 
apostólica post-sinodal ‘Pasto-
res gregis’2, sobre o ministério 
dos bispos, o Papa João Paulo 
II insistia no ponto de que o 
bispo deve ser ‘Servidor do 
Evangelho de Jesus Cristo(…)’, 
acrescentando a este enunciado 
a seguinte qualificação: ‘…para 
a esperança do mundo’.

‘Esperança do mundo’, fica 
claro, porque a Palavra de Deus 
está dinamicamente destinada 
a cada homem, em todas as 

situações humanas, inclusive 
— e talvez especialmente — 
nas situações mais ‘desespe-
radoras’ e dramáticas, entre as 
quais, forçosamente, se deve 
contar a própria morte, fim da 
vida terrestre. Porque a morte 
se apresenta como o ponto 
para o qual congregam todos 
desgostos dos homens, onde 
a esperança parece esvair-se 
definitivamente, e por isso, 
onde a Igreja é chamada com 
particular urgência para fazer 
presente o seu Senhor, pelo 
próprio Espírito que a vivifica.

A esperança deve motivar, 
desde o âmago, a pregação 
cristã, e não constituir uma es-
perança qualquer, um contágio 
fugaz com o otimismo huma-
no. Trata-se de uma virtude, 
uma virtude teologal, ou seja, 
uma forma humana de atuar 
suscitada por Deus e dirigida a 
Ele. Efetivamente, a esperança 
não é uma obra do homem, 
mas a obra mais distintiva do 
Espírito de Cristo. Seria pre-
ciso acrescentar, ao mesmo 
tempo, que a esperança não 
é uma força vaga, atemática, 
na vida do cristão; seu perfil e 
dinâmica estão determinados, 
passo a passo, pelo conteúdo 
do éschaton, pela escatologia 
cristã.

A ausência de uma séria 
catequese escatológica entre 
os católicos pode impedir que, 
neste momento tão grave para 
todos, sejamos engolidos pelo 
desespero banal, pela descren-
ça ou ainda pior, pela busca de 
falsas consolações.

Não por acaso pode haver 
o risco de nos distrairmos por 
esse tesouro espiritual que a 
Igreja detêm e nos entrega: as 
Indulgências3. Esta forma afe-
tiva e efetiva de socorrermos 
os fiéis defuntos que estão no 
‘Purgatório’4, a ‘Igreja Pade-
cente’, que sofre e espera pela 
purificação à glória e à alegria 
da ‘Visio Beatifica’.

Segundo o decreto, para 
obter mais facilmente a graça 
divina através da caridade pas-
toral, a Penitenciaria pede fer-
vorosamente a todos os sacer-
dotes, dotados das faculdades 
oportunas, para se oferecerem 
generosamente para a celebra-
ção do Sacramento da Penitên-
cia e administrarem a Sagra-
da Comunhão aos enfermos. 
Como as almas do Purgatório 

De fato é tarefa de cada bispo anunciar ao mundo a es-
perança, partindo da pregação do Evangelho de Jesus 
Cristo: «não só a esperança no que diz respeito às coisas 
penúltimas, mas também e, sobretudo, a esperança esca-
tológica, que aguarda o tesouro da glória de Deus (Ef 1, 
18), que supera tudo quanto tenha já saboreado o cora-
ção do homem (cf. 1 Cor 2, 9) e que não tem comparação 
com os sofrimentos do tempo presente (Rom 8, 18)». A 
perspectiva da esperança teologal, juntamente com as da 
fé e da caridade, deve modelar inteiramente o ministério 
pastoral do bispo. (PG 3)

que está sentado no trono os 
abrigará em sua tenda. Já não 
terão fome, nem sede, nem o sol 
ou calor algum os abrasará, 16, 
porque o Cordeiro que está no 
meio do trono será o seu pastor 
e os levará às fontes das águas 
vivas; e Deus enxugará toda 
lágrima de seus olhos’.

Eis uma bela imagem da-
queles batizados, discípulos 
exemplares que seguiram Cristo 
para além da morte, aliás se 
uniram a Ele pela Cruz e se 
tornaram ‘amigos de Deus’. A 
Solenidade de Todos os Santos 
(1/11) emoldurou corretamente 
os significados do dia da co-
memoração de todos os fiéis 
defuntos (2/11), pois, na terra, 
no tempo mortal (Kronós), 
foram revestidos pelo batismo 
e nutridos de eternidade pela 
Eucaristia, partícipes da Glória 
Eterna. A morte do pecado 
(eterna) já foi vencida, em nós, 
por Cristo.

‘Na Verdade, é justo e neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Nele 
brilhou para nós a esperança 
da feliz ressurreição. E, aos que 
a certeza da morte entristece, a 
promessa da imortalidade con-
sola. Senhor, para os que creem 
em vós, a vida não é tirada, 
mas transformada. E, desfeito o 
nosso corpo mortal, nos é dado, 
nos céus, um corpo imperecível’ 
(Prefácio dos Mortos I)

Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua luceat 
eis. Requiescant in pace.

PADRE PEDRO PAULO A. SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

são ajudadas pelos sufrágios 
dos fiéis e especialmente pelo 
sacrifício do Altar agradável 
a Deus, todos os sacerdotes 
são fortemente convidados a 
celebrar a missa três vezes no 
dia da Comemoração de Todos 
os Fiéis Defuntos, de acordo 
com a Constituição Apostólica 
“IncruentumAltaris”, emitida 
pelo Papa Bento XV, em 10 de 
agosto de 1915. 

Trata-se do amor que supera 
a morte, que venceu na Cruz e 
que se oferece como ‘Medicina 
de Ressurreição’ (‘Phármaco-
Anásthasis’ diziam os antigos 
gregos) sobre a Eucaristia, 
celebrada nos cemitérios pelos 
falecidos. 

Todos os cuidados necessá-
rios a evitar o prolongamento 
e alastramento dessa infeliz 
doença não nos devem distrair 
desta ‘solidariedade’ cristã 
para com os mortos. A tristeza 
inevitável, saudade imensa, os 
traumas de um luto interrompi-
do (ritualmente) serão cobertos 
pela imensidade da Caridade 
Divina, o Deus na Cruz. Honrar 
os antepassados falecidos é ex-
celente obra de caridade!

No dia 1 de novembro, os 
santos são descritos como 
uma Multidão inumerável, que 
vestida de branco, segue o cor-
deiro, segundo lemos no livro 
do Apocalipse 7,9s: ‘Depois 
disso olhei, e diante de mim 
estava uma grande multidão 
que ninguém podia contar, de 
todas as nações, tribos, povos 
e línguas, em pé, diante do 
trono e do Cordeiro, com vestes 
brancas e segurando palmas. E 
clamavam em alta voz: “A sal-
vação pertence ao nosso Deus, 
que se assenta no trono, e ao 
Cordeiro”. 

E ainda em Ap 7,13s: ‘Então, 
um dos anciãos falou comigo 
e perguntou-me: “Esses, que 
estão revestidos de vestes bran-
cas, quem são e de onde vêm?”. 
Respondi-lhe: “Meu Senhor, tu 
o sabes”. E ele me disse: “Esses 
são os sobreviventes da grande 
tribulação; lavaram as suas 
vestes e as alvejaram no sangue 
do Cordeiro’. 

A conclusão da unidade em 
Ap 7, 15s é fundamental, essa 
multidão teve suas lágrimas 
enxugadas e não sofrerá nunca 
mais: ‘Por isso, estão diante do 
trono de Deus e o servem, dia 
e noite, no seu templo. Aquele 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1 Pontifícia Università de la 
Santa Croce. ‘A morte e a es-
perança’. Communio. Rio de 
Janeiro, 2004.
2 http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/pt/apost_exhor-
tations/documents/hf_jp-ii_
exh_20031016_pastores-gregis.
html
3 https://www.vaticannews.va/pt/
vaticano/news/2020-10/peniten-
ciaria-apostolica-indulgencias-
-prorrogadas-novembro.html
4 A Purificação Final ou o Pur-
gatório. (CIC 1030-32): ‘A Dou-
trina do Purgatório foi formulada 
pela Igreja nos Concílios de Flo-
rença (séc. XV) e de Trento (séc. 
XVI). Esta doutrina supõe que se 
se morre na graça e na amizade 
de Deus, ‘mas não completamen-
te purificados, embora tenham 
garantida a sua salvação eterna, 
passam após a morte, por uma 
purificação, a fim de obterem a 
santidade necessária para entra-
rem n alegria do céu. E definem 
o Purgatório como ‘esta purifi-
cação dos eleitos, que é comple-
tamente distinta do castigo dos 
condenados (...) baseada a certos 
textos da Escritura (1Cor 3,15; 1Pd 
1,7) a tradição da igreja fala de 
um fogo purificador’ (nota 1663: 
Gregório Magno, Papa no séc. 
VI: ‘certas faltas são perdoadas 
no século presente, ao passo que 
outras no século futuro’).Neste 
contexto ocorre a Oração pelos 
Defuntos (2 Mc 12,46): ‘Desde os 
primeiros tempos, a Igreja honra 
memória dos defuntos e ofereceu 
sufrágios (alívios) em seu favor, 
em especial o sacrifício eucarísti-
co’. ‘Levemos-lhes socorro e cele-
bremos a sua memória. (...) Não 
hesitemos em socorrer os que 
partiram e em oferecer a nossas 
orações por eles’ (S. João Crisós-
tomo, séc. IV)’.



Ajude a formar sacerdotes para todos os tempos!
Seminário Arquidiocesano de São José

Durante o mês de novembro, o Seminário Arquidiocesano São José 

realizará uma campanha de arrecadações. A sua doação ajuda na 

formação dos nossos futuros pastores. Você pode fazer sua contribuição 

através de depósito bancário. Agradecemos sua colaboração.

SEJA PARTE DESTA OBRA, FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO

AJUDE A FORMAR NOVOS PADRES PARA A IGREJA

33.645.045.0001-72 | Banco Bradesco | Agência:0814 | Conta Corrente: 74903-6 

Seminário Arquidiocesano São José | Tel: 32936123 | 985210227

@seminariosaojoserj

/seminariosaojoserj

benfeitores@seminariosaojose.org.br

Utilize o seu celular
para fazer uma doacão
através do QR Code ao lado.

Doe através do PicPay
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Evangelizar é a missão mais 
importante e urgente da Igreja 
de Cristo. Neste contexto, se faz 
necessário, cada vez mais, a pre-
sença do diácono permanente 
na comunidade paroquial. Ele é 
chamado a servir ao Senhor no 
altar, sendo um reflexo do amor 
de Cristo em meio à família, 
no ambiente profissional, na 
sociedade.

A missão de anunciar o 
Evangelho na Arquidiocese do 
Rio de Janeiro também é feita 
por 270 homens que têm a co-
ragem de entregar a vida a Deus 
e renunciar a si mesmo. Dentre 
esses homens, encontra-se 
o diácono permanente Luiz 
Cezar Bahia que, no dia 4 de 
novembro, completará 25 anos 
de ordenação diaconal.

“Neste período, já celebrei 
mais de três mil batizados e 
assisti mais de 500 matrimô-
nios, inclusive o da minha filha 
Fernanda”, disse o diácono.

O CHAMADO
Mesmo com a certeza de ter 

escolhido a melhor parte, ao di-
zer “sim” ao chamado feito pelo 
Senhor, o diaconato permanen-
te sequer era uma hipótese para 
ele. “Minha esposa e eu sempre 
participamos das missas, mas 

nunca tivemos um compro-
metimento com a Igreja. Em 
1984, fomos convidados para 
participar da Aliança de Casais 
com Cristo, na Paróquia de São 
Roque, em Vila Valqueire, onde 
se deu nosso engajamento na 
comunidade. Como eu era mi-
litar da Força Aérea Brasileira, 
comecei a auxiliar o capelão na 
caminhada com os soldados”, 
contou.

Assim, tal como Deus fez 
com Samuel, ao chamá-lo por 
três vezes, o mesmo aconteceu 
com o diácono. “Certo dia, o 
chefe dos capelães perguntou se 
eu não gostaria de ser diácono. 
E respondi que nunca havia 
pensado nisso. Pouco tempo 
depois, iniciei meus estudos na 
Escola Mater Ecclesie, e a irmã 
Lúcia Imaculada, da Congrega-
ção de Nossa Senhora de Belém, 
me fez a mesma pergunta. 
Mesmo sem resposta, a ideia foi 
amadurecendo dentro de mim. 
Pela terceira vez, tive outro 
chamado: o chefe da assistência 
religiosa, o arcebispo do Ordi-
nariado Militar do Brasil, Dom 
Geraldo do Espírito Santo Ávila, 
me questionou e pediu para que 
eu me tornasse o primeiro diá-
cono do Ordinariado Militar”, 
recordou.

Ao ouvir o chamado de 
Deus e orientado pelo profeta 
Eli, Samuel respondeu: “Fala, 
Senhor, que o teu servo escuta”, 
da mesma forma, o então mili-
tar respondeu: “Eis-me aqui”. 
“Eu não dei muita importância 
quando me questionaram so-
bre essa possibilidade, porque 
isso não se passava na minha 
cabeça. Mas, depois, passei a 
levar a sério e fui conversar com 
padre Stefan Kajfasz, que era 
meu pároco, um grande amigo 
e confessor. Ele me orientou 
e disse que também tinha a 
intenção de me preparar para o 
diaconato”, lembrou.

A preparação para o diaco-
nato permanente aconteceu na 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Como naquela época ainda 
não havia escola diaconal, foi 
preciso um telefonema de Dom 
Geraldo para o então arcebispo 
do Rio, Dom Eugenio de Araujo 
Sales, solicitando a permissão 
para que o militar recebesse 
a formação necessária para a 
ordenação diaconal. “Inicial-
mente, eu seria ordenado por 
Dom Geraldo, mas recebi a 
bênção através da imposição 
das mãos de Dom Eugenio, na 
celebração de seus 75 de vida, 
no dia 4 de novembro de 1995, 
após cinco anos de formação. 
Sempre tive obediência a Deus, 
a Dom Eugenio  e aos seus 
ministros, uma marca do meu 
ministério. Dom Eugenio, que 
foi uma pessoa muita querida, 
cheguei a presidir o Ofício das 
Leituras nas suas exéquias”, 
explicou.

FAMÍLIA, IGREJA DOMÉSTICA
Antes de tornar-se diácono, 

é de extrema importância que 
a família do candidato esteja de 
acordo, uma vez que a missão 
não será apenas dele, mas de 
todos os membros. E não foi 
diferente com o diácono Cezar 
Bahia. “Quando fui conver-
sar com padre Stefan sobre o 
diaconato, ele me disse que, 
antes de qualquer coisa, queria 
conversar com minha esposa, 
Giselda. Segundo ele, ela teria 
autoridade para impedir a can-
didatura. Nesse dia, ela disse 
algo muito importante: ‘Quem 
sou eu para dizer não a Deus?’. 
Assim, estamos juntos, há 25 
anos em família: Giselda (es-
posa), Bruno (filho), Fernanda 
(filha), Rodrigo (genro) e Ma-
riana (neta), nessa caminhada 
diaconal”, comentou.

A MISSÃO
Após a ordenação, diácono 

Cezar Bahia foi designado para 

a Paróquia Nossa Senhora do 
Amparo e Santa Maria Goretti, 
em Cascadura, onde foi batiza-
do. “Eu atuava na paróquia ao 
lado do então pároco, padre An-
tônio Carpinteiro. Foi uma bên-
ção servir ao lado dele, aprendi 
muito e éramos parceiros na 
missão. Nessa época, o jornal 
“Testemunho de Fé” ainda era 
preparado na paróquia. Mesmo 
servindo na comunidade, às 
vezes, eu ajudava Dom Eugenio 
nas missas como diácono assis-
tente”, relatou.

Aos poucos, o diácono foi 
adentrando em mares mais 
profundos, seguindo sempre o 
chamado do Senhor. “Eu estava 
perto de me aposentar na FAB, 
quando o monsenhor Helio 
Pacheco me ligou, em 2002, 
um tempo após Dom Eusébio 
Oscar Scheid assumir como 
novo arcebispo. Ele me disse 
que o arcebispo precisava de um 
diácono permanente e, como 
éramos da mesma turma e ele 

Diácono Luiz Cezar Bahia celebra 25 anos de ordenação 
sempre com a mesma alegria em servir a Deus e aos irmãos

Turma de diáconos transitórios e permanentes ordenados em 1995

Diácono Cezar sendo ordenado por Dom Eugenio Missa de ordenação diaconal de Cezar Bahia e André Sampaio

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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conhecia minha caminhada, 
acabou me indicando, o que foi 
prontamente aceito por Dom 
Eusébio”, comentou.

Desde então, diácono Cezar 
Bahia passou a atuar na Cúria 
Metropolitana. Embora não 
tivesse um salário, assumiu a 
missão tal como um funcioná-
rio, inclusive, obedecendo aos 
horários de entrada e saída. 
Entretanto, cinco meses depois, 
houve a criação da Comissão 
Arquidiocesana de Pastoral 
que, para Dom Eusébio, deveria 
ser composta por um sacerdote, 
um diácono, uma religiosa e 
uma leiga. “Dessa forma, com-
puseram a comissão o então 
padre Joel Portella Amado; eu 
representei os diáconos, irmã 
Gabriela e Helena Rios, além 
da Alice, que permaneceu como 
secretária. Muitos trabalhos 
foram realizados a partir des-
sa comissão, inclusive o 10º 
Plano Pastoral de Conjunto”, 
salientou.

Num determinado momen-
to, o então secretário de Dom 
Eusébio, padre Cláudio dos 
Santos, adoeceu. “Eu estava de 
férias quando Dom Eusébio me 

ligou e perguntou se eu poderia 
substituir padre Cláudio por 30 
dias. Pedi para que conversasse 
com minha esposa. Após os 30 
dias de substituição, ele me 
pediu mais 30 dias. Novamente 
pedi: converse com a Giselda. 
Após esse período, ele me disse 
que o padre Cláudio não volta-
ria, mas que ele gostaria que eu 
permanecesse. Pedi para que fa-
lasse com a Giselda novamente”, 
contou, entre risos.

Nesta época, quando Dom 
Eusébio pediu para deixar tudo 
para ficar exclusivamente com 
ele, ele foi coordenador dos 
diáconos por sete meses.

Diácono Cezar Bahia atuou 
como secretário do arcebispo 
durante quatro anos e só dei-
xou o cargo porque precisou 
se afastar, uma vez que desco-
briu que sofria de Síndrome 
de Meniére, que compromete 
o equilíbrio. “Fiquei afastado 
durante um ano. Ao retornar, 
o então vigário episcopal do 
Vicariato Oeste, monsenhor 
Luis Arthur Marques de Barros 
Falcão, perguntou se eu pode-
ria assumir a administração da 
Paróquia Maria Mãe da Igreja e 

São Judas Tadeu, em Padre Mi-
guel, uma vez que a congrega-
ção religiosa que administrava 
estava entregando a paróquia o 
sacerdote era vigário dominical 
e não tinha condições de assu-
mir. Durante 30 meses, estive à 
frente da comunidade de forma 
administrativa. Foi quando a 
síndrome se manifestou nova-
mente. Mas, a essa altura, a co-
munidade já recebia um pároco, 
padre Cláudio Manoel Luiz de 
Santana, o qual permanece até 
os dias de hoje”, relatou.

Mesmo orientado pelos 
médicos a abandonar todas as 
atividades, ele encontrou uma 
saída para continuar servindo 
e exercendo a missão para a 
qual foi chamado. “Pensei em 
procurar o pároco da minha 
paróquia de residência, São Ro-
que, que era religioso palotino. 
Conversei com padre Tadeu, 
que era o pároco, e ele aceitou 
que eu exercesse o ministério na 
comunidade. Depois de 15 anos 
de ordenado, finalmente, havia 
chegado à minha paróquia de 
origem, onde permaneço e sirvo 
até hoje”, exclamou.

ALEGRIA EM SERVIR
Ao longo desses 25 anos de 

serviço e missão, muitos são os 
acontecimentos, as lembranças 
e recordações. “São 25 anos, 
mas parece que foi ontem que 
fui ordenado, porque as coisas 
de Deus são sempre atuais. Cla-

ro que encontramos dificulda-
des, mas as graças também são 
derramadas. Deus nos chama, 
nos dá a missão, mas também 
nos concede condições para 
exercê-las. Todos os anos, no 
dia de minha ordenação, bus-
co renovar meu compromisso 
e levo isso muito a sério. O 
que fez a diferença em minha 
vida é a devoção em Nossa Se-
nhora Aparecida. O Santuário 
Nacional, em Aparecida (SP), 
tornou-se a segunda casa de 
minha família, porque, na casa 
da mãe, podemos encontrar o 
Filho”, ressaltou.

Além das experiências de 
vida e de fé, diácono Cezar 
Bahia também teve a oportuni-
dade de sempre mais aprofun-
dar a fé. Um exemplo foi a par-
ticipação dele durante a quinta 
edição da Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano e 
do Caribe, realizada em 2007, 
em Aparecida. “Eu tenho uma 
foto com o Papa Bento XVI por 
conta deste dia. Na ocasião, 
Dom Orani João Tempesta, na 
época arcebispo de Belém, e o 
então arcebispo de Buenos Ai-
res, Jorge Bergoglio, hoje Papa 
Francisco, fizeram parte de meu 
grupo de estudos”, disse.

O diácono também encon-
trou-se com São João Paulo 
II por cinco vezes. “Trabalhei 
na visita do primeiro Papa ao 
Brasil. Recebi do Papa um cravo 
e uma rosa e dei para Giselda 
de presente. Guardamos, com 
o tempo elas foram secando. 
Estão guardados em dois reci-
pientes. São relíquias que temos 
de João Paulo II, hoje santo. 
Eu estive com um santo e com 
vários homens santos de nossa 
arquidiocese, que me ajudaram 
na caminhada”, argumentou.

O único lamento é não po-
der celebrar a data da ordenação 
ao lado dos irmãos de turma. 
“Quando formos ordenados, 
além de mim, havia mais três 
diáconos: Francisco de Assis 
Maciel, José Pedro de Medeiros 
e José Macedo Filho, os quais 
faleceram. Rezo pedindo a in-
tercessão deles. Tenho certeza 
de que, junto a Deus, eles inter-
cedem por mim”, rogou.

Por fim, o diácono Cezar 
Bahia ressaltou que o “Eis-me 
aqui” proferido há 25 anos 
continua o mesmo, sempre 
com a alegria em servir a Deus e 
aos irmãos. “Quando comecei, 
éramos poucos. Conhecíamos 
uns aos outros pelo nome e 
todos sabiam quais eram os 
candidatos. Minha turma foi a 
sexta a ser ordenada. Quando 
fui ordenado, éramos 20. Hoje, 
somos 270. Meu lema era “Eis-
-me aqui” e continua sendo o 
mesmo até hoje, sempre com 
a alegria em servir ao outro. 
Quando você diz sim ao próxi-
mo, você diz o mesmo a Deus: 
é o Cristo Servidor”, encerrou.

CARLOS MOIOLI

Assistindo o Sacramento do Matrimônio

Pregação da Palavra de Deus

Com o Papa Bento XVI, em Aparecida, em 2007Administrando o Sacramento do Batismo

Giselda (esposa) e diácono Luiz Cezar Bahia
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No domingo subse-
quente ao dia 15 de agosto, 
celebramos a Solenidade 
da Assunção de Nossa Se-
nhora. Com tal memória 
litúrgica, a Igreja festeja “a 
gloriosa Assunção de Maria 
ao céu; festa do seu destino 
de plenitude e de bem-
-aventurança, da glorifica-
ção da sua alma imaculada 
e do seu corpo virginal, da 
sua perfeita configuração 
com Cristo Ressuscitado” 
e, também, reconhece “a 
imagem e o consolante pe-
nhor do realizar-se da sua 
esperança final: que é essa 
mesma glorificação plena, 
destino de todos aqueles 
que Cristo fez irmãos, ao 
ter como eles em comum o 
sangue e a carne” (Marialis 
Cultus 6). Desta forma, por 
um lado, contemplamos o 
destino glorioso de Maria, 
mãe de Deus, e, por outro, 
nos enchemos de esperan-
ça de participarmos plena-
mente da vitória pascal do 
Senhor.

No dia primeiro de no-
vembro de 1950, o Papa Pio 
XII, através da Constituição 
Apostólica “Munificen-
tissimus Deus”, definiu e 
proclamou o dogma da 
Assunção de Nossa Senho-
ra em corpo e alma ao céu. 
Tal documento apresenta 
o percurso seguido até 
chegar a reconhecer esta 
verdade de fé. Em primeiro 
lugar, surgiram petições de 
várias regiões e de diversas 
vozes (clérigos, religiosos, 
leigos, teólogos e lideran-
ças eclesiais) para que o 
magistério se posicionasse 
em relação ao fato da subi-
da corpórea de Maria aos 
céus. Daí, então, o Papa 
fez uma consulta a todo o 
episcopado, por meio da 
Carta Encíclica “Deiparae 
Virginis Mariae”, emitida 
em 1° de maio de 1946, 
perguntando o seguinte: “Se 
vós, veneráveis irmãos, na vossa 
exímia sabedoria e prudência, 
julgais que a assunção corpó-
rea da santíssima Virgem pode 
ser proposta e definida como 
dogma de fé, e se desejais que 
o seja, tanto vós como o vosso 
clero e fiéis”. Sendo a concor-
dância quase unânime às duas 

questões submetidas, se come-
çou a recolher os testemunhos 
da fé na elevação corpórea de 
nossa Senhora ao reino celeste. 
Foram, então, ordenados cinco 
tipos: os escriturísticos, os pa-
trísticos, os litúrgicos, os teoló-
gicos e os do sensus fidelium – o 
sentido da fé do povo.

A redação da proclamação 

do dogma apresenta algumas 
perícopes bíblicas: Gn 3,15; Rm 
5–6; 1Cor 15,14.21-26.54-57; 1Tm 
1,17. Mais do que uma alusão 
direta ao tema, tais passagens 
mostram a vitória de Cristo 
sobre a morte e a comunhão de 
vida entre Ele e seus santos – dos 
quais Maria está em primeiro 
plano. Entre os escritos dos 

padres citados como base para a 
doutrina da assunção estão São 
João Damasceno, São Modesto 
de Jerusalém e São Germano 
de Constantinopla. Destes o 
primeiro desenvolveu o tema 
da conveniência da assunção de 
Maria. A liturgia serviu também 
como testemunho patente para 
a definição do dogma. Já no 

século VII, o Papa Sérgio I 
enumera as seguintes festas 
marianas: a Natividade, a 
Anunciação, a Purificação 
e a Dormição. No século 
posterior, o Papa São Leão 
IV atesta a festa da assunção 
da bem-aventurada Mãe de 
Deus.

O testemunho da fé do 
povo foi de importância de-
cisiva para a compreensão 
do dogma. Ainda corrobo-
ram os inúmeros templos 
e obras de arte sacra dedi-
cadas ao triunfo de Maria. 
Além, é claro, das orações, 
em especial, o mistério do 
terço. No campo teológico, 
o documento trabalha a 
interpretação espiritual 
feita pelos escolásticos dos 
seguintes trechos da Escri-
tura: Sl 44,10.14-16; 131,8 
(relação entre Maria e arca 
da aliança); Ct 3,6; 4,8; 
6,9 (Maria prefigurada na 
coroação da esposa) Ap 12, 
l-10 (a visão da mulher). Por 
conseguinte, o texto mais 
importante sobre o qual 
a teologia escolástica se 
debruçou foi o de Lc 1,28 – 
viram a assunção como uma 
graça complementar a sua 
vocação maternal. Desta 
forma, tanto os escolásti-
cos – Santo Alberto Magno, 
Santo Tomás, São Boaven-
tura e São Bernardino de 
Sena – quanto os modernos 
– São Roberto Belarmino, 
São Francisco de Sales, São 
Pedro Canísio, Francisco 
Suárez – sistematizaram a 
teologia da assunção corpo-
ral de Maria aos céus.

Diante de todo este 
trabalho, o Papa Pio XII 
escreve solenemente:  “pro-
nunciamos, declaramos e 
definimos ser dogma divi-
namente revelado que: a 
imaculada Mãe de Deus, a 
sempre virgem Maria, ter-
minado o curso da vida ter-
restre, foi assunta em corpo 

e alma à glória celestial”. Possa a 
Igreja se regozijar e se admirar 
com a contemplação da vitória 
de Cristo, sendo partilhada com 
sua mãe e, ainda, se robustecer 
na fidelidade aos mandamentos 
divinos a fim de participar tam-
bém da glória eterna.

PADRE VITOR GINO FINELON

Dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu
No dia 1º de novembro, faz 70 anos que o Papa Pio XII definiu e proclamou, por meio da Constituição 

Apostólica “Munificentissimus Deus”, o dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu.
GUIDO RENI (1631-1642) / CATTHOLIC TRADITION
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INTRODUÇÃO
No dia 1 de novembro de 

1950, o Papa Pio XII procla-
mou, através da Constituição 
Apostólica Munificentissimus 
Deus (MD), que Maria de Na-
zaré, Mãe de Jesus e nossa, foi 
elevada ao céu em corpo e alma. 
Portanto, Maria não teve, por 
soberana vontade de Deus, que 
experimentar a corrupção do 
corpo, que ocorre no sepulcro, 
e tampouco teve que esperar a 
redenção desse mesmo corpo 
no fim dos tempos (MD, n. 5).

Essa proclamação diz res-
peito à quarta verdade de fé 
que a Igreja Católica Apostólica 
Romana professa sobre Maria, 
para a qual ela é a sempre Vir-
gem e Imaculada Mãe de Deus. 
Estes privilégios e verdades 
dependem totalmente dos 
méritos de Jesus Cristo, nosso 
único e eterno mediador (para 
uma síntese desses dogmas, 
veja o número 1.161, p. 15 do 
“Testemunho de Fé”).

Antes de tudo, o dogma da 
Assunção de Maria é um ato de 
fé em Deus Onipotente e rico 
em misericórdia, que tudo fez, 
faz e provê segundo o seu ine-
fável plano de amor e salvação. 
O Alfa e o Ômega de todo o uni-
verso. Nesse sentido, cada ação 
de Deus, Uno e Trino, contém e 
revela a sua infinita sabedoria e 
a sua divina providência. Cabe 
à Igreja, atenta aos sinais dos 
tempos, perceber a presença 
e o agir de Deus na história, 
manifestando-os à Humanida-
de pelo testemunho vivo da fé.

CONTEXTO HISTÓRICO
Quando o Papa Pio XII assu-

miu a Sé de Pedro (2/03/1939), 
já existiam, como ele mesmo 
afirmou, inúmeras petições 
para que o dogma da Assunção 
(MD, n. 7–10), relacionado ao 
dogma da Imaculada Conceição 
(1854), fosse definido de forma 
solene e pública para toda a 
Igreja. 

Além dos estudos e apro-
fundamentos sobre a matéria, 
a fim de que o Papa pudesse 
se pronunciar a respeito, jul-
gamos fundamental assinalar 
que a proclamação do dogma 
da Assunção também estava 
associada ao momento históri-
co em que vivia a humanidade. 
Havia muita tristeza, devido 
aos horrores causados pela Se-
gunda Guerra Mundial, muitos 
tinham se afastado da fé e da 

verdade do Evangelho. O Papa 
tinha percebido a necessidade 
de repropor o caminho do bem, 
da justiça e da verdade, para 
a Humanidade, sob a tutela e 
sinal do anúncio da fé, da es-
perança e da caridade que se 
encontram vivos e presentes no 
fim glorioso que Deus concedeu 
a Maria Santíssima (MD, n. 2). 

É possível dizer que o mun-
do, em particular a Europa, 
precisava ser reconstruído não 
apenas a partir dos destroços 
deixados pela guerra, mas, 
principalmente, a partir do 
sentido da vida e da existência 
humana recriada e renovada 
em Jesus Cristo. Um novo olhar 
para Maria, a mulher do Sim 
incondicional a Deus, oferecia 
o caminho oportuno pelos vín-
culos que associam 
Mãe e Filho.

Durante a Segun-
da Guerra Mundial, 
as mulheres tiveram 
que realizar muitas 
tarefas, pois os ho-
mens (pais, maridos, 
irmãos e filhos) esta-
vam lutando e mor-
rendo nos campos 
de batalha. Estima-
-se que o número de 
mortos tenha chega-
do a 85 milhões de 
pessoas. Só o terrível 
holocausto ceifou, 
com indizível cruel-
dade, mais de seis 
milhões de judeus. 
Sem dúvida, no meio 
desse caos, o prota-
gonismo feminino 
tinha se tornado uma 
questão de vida ou 
morte. Após a guerra, 
havia uma realidade visível e in-
discutível: diante dos destroços 
era necessário empreender a 
reconstrução e, em particular, 
essa missão estava confiada às 
mulheres. 

Essa percepção não é bem 
clara para os que não viveram, 
diretamente, o drama da Segun-
da Guerra. Mas, o Papa Pio XII, 
de forma lúcida e perspicaz, ao 
declarar o dogma da Assunção 
de Maria, estava conclamando 
as mulheres de uma Europa 
devastada, e do mundo inteiro, 
a olhar e a se inspirar em Maria, 
como modelo de mulher de fé 
pura e virginal, de mãe salutar 
e plenamente envolvida com 
o bem-estar do próximo pelo 
seu protagonismo social e reli-

gioso, mediante o qual se pode 
contemplar o verdadeiro fim da 
humanidade: a glória de Deus.

Se o dogma, por um lado, 
aponta para o prêmio que Deus 
concedeu a Maria, por outro 
lado, atesta a sua pessoal e 
indispensável participação 
na história da salvação. Dessa 
forma, confirma-se a célebre 
frase de Santo Agostinho: “Deus 
que te criou sem ti, não te sal-
vará sem ti”. Tudo isso, porém, 
exige-se que se tenha o olhar 
fixo na atuação da mulher, 
confirmando a promessa que 
Deus fizera à progenitora Eva 
no protoevangelho (Gn 3,15) e 
que se cumprira na plenitude 
do tempo com Maria, a genito-
ra de Deus e de uma renovada 
humanidade (Gl 4,4).

A ESTRUTURA DA 
CONSTITUIÇÃO APOSTÓLICA

Da introdução (MD, n. 1–6) 
à definição do dogma (MD, 
n. 44–47), o documento papal 
fundamenta essa verdade de fé 
percorrendo quatorze pontos 
(MD, n. 7–43). O principal argu-
mento e critério apoia-se nos 
testemunhos baseados na fé da 
Igreja que afunda as suas raízes 
na Tradição viva, nas Escrituras 
e que se desenvolve graças ao 
empenho da teologia que faz 
avançar a intelecção da Divina 
Revelação e dos planos de Deus 
nela contidos.

A metodologia teve, como 
ponto de partida, a consulta ao 
episcopado, pelo qual o Papa 
quis ouvir o parecer dos bispos 

do mundo inteiro (MD, n. 11). 
A questão norteadora era se 
havia uma doutrina concorde 
em todo o magistério da Igreja 
(MD, n. 12). A base dessa doutrina 
estava pautada no testemunho 
da fé na Assunção (MD, n. 13–15), 
e no testemunho da liturgia 
(MD, n. 16–18), pois há muito se 
festejava a Assunção de Maria 
ao céu. Por esta festa, os fiéis 
podiam e podem entrar em 
contato e celebrar a verdade de 
fé que ela contém (MD, n. 19–20). 

Graças a isso, foi possível 
percorrer as várias etapas da 
história dessa fé viva da Igreja, 
desde o testemunho dos padres 
da Igreja até os ilustres teólogos 
da modernidade (MD, n. 21–37) e 
de verificar, nessas etapas, como 
se fazia presente tal verdade de 

fé. Acredito que um 
dado singular ser-
viu de bússola e se 
encontra no Mag-
nificat (Lc 1,46-55). A 
razão para tamanha 
grandeza advém do 
fato irrefutável: “o 
Todo-poderoso fez 
grandes coisas em 
meu favor” (Lc 1,49). O 
fio condutor, presen-
te nas entrelinhas de 
várias passagens das 
Escrituras, revelava 
a força do argumento 
irrefutável: a união 
íntima e vital de Ma-
ria com o seu primo-
gênito Filho Divino, 
Jesus Cristo. 

Pela força desse 
vínculo, Maria foi 
predestinada por 
Deus, desde toda a 
eternidade (Ef 1,5), 

para ser, em tudo, semelhante 
ao Filho Divino, ao qual gerou, 
deu à luz, amamentou, fez cres-
cer, educou, iniciou na vida pú-
blica (Jo 2,1-12), seguiu como fiel 
discípula que faz a vontade do 
Pai e reiterou o seu Sim, na cruz, 
estendido à toda a Humanidade 
(Jo 19,25-27). A sua presença e fiel 
testemunho foram indispensá-
veis para os apóstolos reunidos 
no cenáculo (At 1,14).

Assim, era conveniente que 
o triunfo sobre a morte, alcan-
çado por Jesus em sua obediên-
cia filial ao Pai, fosse estendido, 
igualmente, àquela de quem 
recebeu a nossa Humanidade 
isenta da mácula do pecado: a 
sua Virgem Mãe, a Imaculada 
Conceição. Assunta ao céu, em 

corpo e alma, Maria atesta que 
a glória de Deus é sinal vivo do 
seu amor por toda a Humani-
dade (MD, n. 38–40).

A oportunidade da procla-
mação do dogma da Assunção 
de Maria aparece intimamente 
ligada ao “momento estabele-
cido pela providência de Deus” 
e que, como dito no contexto 
histórico, teve a ver, igual-
mente, com o novo sentido do 
pós-guerra. O Papa Pio XII viu 
na proclamação desse dogma a 
projeção da luz divina sobre a 
Humanidade, auspicando que 
“a fé na assunção corpórea de 
Maria ao céu torne mais firme 
e operativa a fé na nossa própria 
ressurreição” (MD, n. 42).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fé cristã é marcada pelo 

reconhecimento do envolvi-
mento do ser humano no plano 
divino da salvação. A história, 
do Gênesis ao Apocalipse, está 
marcada por altos e baixos. É 
como um eletrocardiograma 
que mostra como cada ser hu-
mano pode verificar esse envol-
vimento, bem como o sentido 
que tem procurado dar à sua 
vida. Nessa trajetória, Deus quis 
confiar à mulher a graça de con-
ceber e de continuar gerando 
a humanidade. Então, para o 
fiel, enquanto a mulher e o seu 
ventre estiverem ao serviço da 
vida, a esperança de renovação 
não ameaçará o seu futuro.

Diante de grandes e nume-
rosos desafios, olhar para as 
verdades de fé, que a Igreja pro-
clamou sobre Maria de Nazaré, 
permite que cada fiel ref lita 
sobre a própria vida e o quanto 
tem procurado corresponder ao 
amor de Deus. 

Que a felicidade plena, a 
ser recebida um dia na glória 
de Deus, comece a ser experi-
mentada e contemplada pela ar-
dente e salutar devoção a Maria. 
Que a sua assunção ao céu, em 
corpo e alma, nos faça sempre 
lembrar e trilhar o caminho da 
graça: “Fazei tudo o que ele vos 
disser” (Jo 2,5).
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Sacerdote da 
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Atendendo ao desejo do Santo Padre Francisco e seguindo sua Mensagem do dia 13 de junho 
de 2020, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro programou atividades expressas 
no calendário para a quarta Edição Semana do Dia Mundial dos Pobres. Atentos à comunhão 
de toda a Igreja, recomenda-se que, dentro das possibilidades, os Padres, Diáconos e 
coordenadores das Pastorais Sociais concretizem em cada paróquia, capela, forania  e vicariato   
ações que realizem a programação a seguir: 
  

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO DIA MÚNDIAL DOS POBRES  
Semana Preparatória  De 07 a 15 de novembro de 2020 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

07 de novembro  
Sábado  

09h as 12h Fórum das Pastorais Sociais 
Apresentação da Mensagem do Papa para o dia Mundial do Pobre 
Tema da CF 2021: Fraternidade e Diálogo 
Apresentação das Boas práticas do trabalho comunitário  

08 de novembro 
Domingo  

Dia todo  Catequese 
Mensagem do Papa para o Dia Mundial do Pobre. Seguida de 
Roda de Conversa sobre a demanda do território Paroquial ou 
Vicarial nas questões sociais 

09 de novembro 
Segunda  

16h as 17:30h Encontro Inter-Religioso (celebrativo) 
 Tema:Os pobres no centro da vida  

10 de novembro  
Terça 

8h às 12h II Seminário Internacional sobre POP Rua: aprendizagens em 
tempos de Covid-19 
Violências e abordagens a população em situação de rua             
Apresentação da pesquisa em parceria com a PUC-RIO  

11 de novembro 
Quarta 

10h ás 12h Roda de Conversa Virtual 
Experiências do trabalho social do Lar Emaús e representantes da 
Rede do Legado da JMJ  

12 de novembro  
Quinta 

10h ás 12h Visibilidade dos Projetos Sociais da Pastoral do Menor 
Palestra para os Agentes da Pastoral do Menor 

15h ás 17h Economia de Francisco 
O Trabalho na Perspectiva da Economia de Francisco 
Encontro com os jovens da PUC que irão participar do encontro 
com o Papa Francisco. 

  20h as  21:30h Palestra  
O Trabalho dos assistentes religiosos junto aos adolescentes 
privados de liberdade. 

13 de novembro  
Sexta 

A definir Momento de oração/celebração de acordo com decisão de cada 
Vicariato, Forania ou Paróquia.  

17h ás 19h Palestra  
Escola de Perdão e Reconciliação: Compaixão  

14 de novembro  
Sábado 

8h às 13h • Missa - Rio Celebra  
• Ação Social atendimento a população em situação de rua  

15 de novembro 
Domingo 

10:00  Missa - Dia Mundial dos Pobres 
 Café da manhã na Catedral com a população em situação de rua.  

 
Pedimos que os Vicariatos Episcopais Territoriais multipliquem este calendário da Programação da 
Semana do Dia Mundial dos Pobres para todas as suas Paróquias.  
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“Estende a tua mão ao pobre”. 
A sabedoria do livro do Eclesiásti-
co (Eclo 7, 32) inspirou a mensa-
gem do Papa Francisco para o IV 
Dia Mundial dos Pobres, que será 
celebrado no dia 15 de novembro.

A mensagem recorda um dos 
princípios do cristianismo: a ora-
ção a Deus e a solidariedade para 
com os pobres e os enfermos são 
inseparáveis.

“O tempo que se deve dedicar 
à oração jamais pode tornar-se 
um álibi para descuidar do pró-
ximo em dificuldade”, escreve o 
Papa. Pelo contrário: “a bênção do 
Senhor desce sobre nós e a oração 
alcança o seu objetivo quando 
são acompanhadas pelo serviço 
dos pobres”.

Não se trata de uma opção 
condicionada ao tempo disponí-
vel ou a interesses pessoais, mas 
do encontro com uma pessoa 
em condições de pobreza, que 
não cessa de nos provocar e 
questionar.

“Não podemos sentir-nos 
tranquilos, quando um membro 
da família humana é relegado 
para a retaguarda, reduzindo-se a 
uma sombra. O clamor silencioso 
de tantos pobres deve encontrar 
o povo de Deus na vanguarda.”

A Igreja não tem soluções 
globais a propor, diz ainda o Papa, 
mas oferece o seu testemunho e 
gestos de partilha.

QUANTAS MÃOS ESTENDIDAS: 
LADAINHA DE OBRAS DE BEM

Nestes meses em que o mun-
do inteiro foi dominado por um 
vírus que trouxe dor e morte, pu-
demos ver tantas mãos estendi-
das! A mão estendida do médico, 
do enfermeiro, do farmacêutico, 
do sacerdote... “E poderíamos 
enumerar ainda outras mãos 
estendidas, até compor uma 

ladainha de obras de bem. Todas 
estas mãos desafiaram o contágio 
e o medo, a fim de dar apoio e 
consolação.”

Fazer o bem não é algo impro-
visado, adverte Francisco. “Não 
nos improvisamos instrumentos 
de misericórdia. Requer-se um 
treino diário.”

E neste período, amadure-
ceu em nós a exigência de uma 
nova fraternidade. “As graves 
crises econômicas, financeiras e 
políticas não cessarão enquanto 
permitirmos que permaneça em 
letargo a responsabilidade que 
cada um deve sentir para com o 
próximo e toda a pessoa.”

RESPONSABILIDADE: O 
OBJETIVO É O AMOR!

“Estende a mão ao pobre” é, 
pois, um convite à responsabili-
dade. Não se trata de uma exor-
tação facultativa, mas de uma 
condição da autenticidade da fé 
que professamos.

Enquanto alguns estendem 
a mão, outros a conservam nos 
bolsos e não se deixam comover 
pela pobreza. A indiferença e o 
cinismo são o seu alimento diário. 
E aqui o Pontífice não usa meias 
palavras para condenar quem usa 
as mãos para especular, acumular 
dinheiro com a venda de armas, 
que troca favores ilegais para um 
lucro fácil e corrupto.

“Não poderemos ser felizes 
enquanto estas mãos que se-
meiam morte não forem transfor-
madas em instrumentos de justi-
ça e paz para o mundo inteiro.”

O objetivo de cada ação hu-
mana, recorda por fim o Papa, só 
pode ser o amor: tal é o objetivo 
para onde caminhamos, e nada 
deve distrair-nos dele.

Este amor é partilha, dedica-
ção e serviço: “Possa, então, a mão 

Estender a mão ao pobre requer-se um treino diário e o povo de Deus 
deve estar na vanguarda para ouvir e atender este clamor.

Papa Francisco: estender a mão
ao pobre requer treino diário

VATICAN
 N
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S

Dia Mundial
dos Pobres

estendida enriquecer-se sempre 
com o sorriso de quem não faz 
pesar a sua presença nem a ajuda 
que presta, mas alegra-se apenas 
em viver o estilo dos discípulos 
de Cristo”.

Os pobres estão e sempre 
estarão conosco

O Dia Mundial dos Pobres foi 
instituído pelo Papa Francisco em 
2016, na conclusão do Jubileu da 
Misericórdia. A data é celebrada 
no penúltimo domingo do ano 
litúrgico.

A proposta da data é recordar 
aos fiéis esta “realidade funda-

mental para a vida da Igreja, 
porque os pobres estão e sempre 
estarão conosco (cf. Jo 12, 8) para 
nos ajudar a acolher a companhia 
de Cristo na existência do dia a 
dia”.

VATICAN NEWS
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Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020. 

Levantamento dos serviços ofertados durante a pandemia de Coronavírus pela Arquidiocese - 
RJ 

 

Cadastro dos Serviços ofertados emergencialmente na pandemia 

Aos senhores Arcebispo, Bispos e Vigários Episcopais  

Prezados irmãos, 

Neste contexto pandêmico podemos constatar que a Igreja está presente através do apoio 
incansável de todos os agentes das Pastorais para atender aos mais vulneráveis. A Partir dos 
ditames do Evangelho, estamos em um momento de ação social e de muita solidariedade junto 
com todos que acreditam em uma sociedade mais justa e fraterna. 

Este cadastramento é uma parceria da Vicariato para a Caridade Social com a Cáritas 
Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que deseja a partir deste cadastramento: mapear as ações de 
solidariedade, estimular novas articulações e valorizar a importância de todas as pessoas 
envolvidas no trabalho da Igreja nestes tempos de pandemia.  

Para fazer parte deste cadastramento solicitamos que os responsáveis pelo atendimento social 
das paróquias, comunidades, pastorais e movimentos preencham o formulário do Google Forms 
através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/1QUXBkd0rJ13JY5iyo3BOSNAxh1NLNxcQ96hbvXCAk78/edit  

 Neste Link se encontra o formulário para registrar as ações realizadas pela Arquidiocese do Rio 
de Janeiro no enfrentamento à pandemia de Coronavírus. As ações realizadas antes do 
lançamento do Cadastro de Serviços ofertados emergencial também devem ser registradas.  

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: servicosocial@arquidiocese.org.br ou zap 
(21)98562- 4164 – Contato: Valesca Marinho - Coordenadora da equipe de Assistentes Sociais  

Paz e Bem   

 

 

 

Mons Manuel de Oliveira Manangão 

Vigário Episcopal para a Caridade Social do Rio de Janeiro 
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A Pastoral Carcerária 
da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro e do Regional do Leste 
1 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
realizou mais uma ação na 
área da Saúde no Instituto 
Penal Cândido Mendes, no 
centro do Rio, onde estão 

custodiados os presos idosos 
(maiores de 60 anos).

Segundo o coordenador 
da Pastoral Carcerária, padre 
Roberto Pereira de Magalhães, 
houve 18 atendimentos 
médicos no dia 20 de 
outubro, com a presença de 
dois médicos voluntários, o 

ortopedista Juan Aquino, e 
sua esposa, a psicóloga Nara 
Aquino. No dia 21 de outubro, 
foram atendidos 14 internos 
pelo médico urologista 
Leonardo Albuquerque, 
da Universidade Estácio 
(Faculdade de Medicina), e 
pelo seu aluno e assistente 

Nicola Giancristofaro, 
“Agradecemos o apoio dos 

nossos bispos animadores, 
dos médicos voluntários, e 
de todos os agentes públicos 
dos diversos setores da 
Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(Seap), que facilitam, apoiam 

e acompanham o nosso 
mutirão humanitário. Entre 
eles, a enfermeira Júlia Piffer, 
o diretor Ubiratan de Oliveira 
e o senhor Pinheiro. Todos nos 
recebem bem e com muito 
carinho”, disse padre Roberto.

CARLOS MOIOLI

O vigário episcopal 
para a Caridade Social, 

monsenhor Manuel 
Manangão, enviou 

correspondência aos 
coordenadores e gestores 

de pastorais, comunidades 
e entidades para conhecer 

os serviços ofertados 
emergencialmente pela 
Arquidiocese do Rio no 

contexto pandêmico, 
correspondente aos 
últimos sete meses.

Os responsáveis 
devem preencher o 

formulário que se 
encontra no Google 

Forms.
O resultado do 

levantamento, feito em 
parceria com a Cáritas 

Arquidiocesana, será 
apresentado no Fórum 

da Semana Mundial dos 
Pobres 2020.

CARLOS MOIOLI

A Missão Amor que Cura, iniciativa 
do Hospital São Francisco na Provi-
dência de Deus, na Tijuca, continua 
com ações solidárias no lixão do Jar-
dim Gramacho, na cidade de Duque de 
Caxias, na busca de levar esperança de 
um recomeço para milhares de pesso-
as que vivem em situação de extrema 
pobreza. A última ação foi realizada 
no dia 23 de outubro, para atender as 
necessidades dos moradores. 

“Os moradores do lixão do Jardim 
Gramacho disseram que a maior 
necessidade do momento era a ali-
mentação. Iniciamos uma campanha 

e, em menos que uma semana, con-
seguimos 250 cestas básicas. É muito 
pouco diante da necessidade, mas já 
pode aliviar a dor da fome”, disse o 
diretor do hospital, frei Paulo Batista. 
A arrecadação foi feita pela empresa 
Sand e entre os voluntários da própria 
Missão Amor que Cura.

“Por meio da Missão Amor que 
Cura nós sentimos o coração e as 
mãos de Deus e com eles vemos o 
rosto sofrido de Nosso Senhor”, com-
pletou frei Paulo.

CARLOS MOIOLI

Ação humanitária da Pastoral Carcerária

 Padre Roberto e agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Padre Roberto, Leonardo e Nicola (de jalecos) e agentes da SEAP

Amor que Cura distribui 250 
cestas no Jardim Gramacho

Ações 
emergenciais 
na pandemia

Moradora recebe 
cesta básica 
durante ação 
solidária

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Ainda vivendo as do-
res e as dificuldades da 
atual pandemia, a Igreja 
tem dado o seu testemu-
nho enquanto sinal da 
esperança e da caridade 
de Cristo. Muitos são os 
testemunhos de todo um 
espírito de fraternidade 
e alteridade para com os 
enfermos acometidos 
pelo novo coronavírus, 
para com os idosos e de-
mais membros do grupo 
de risco, bem como com 
os profissionais da saúde, 
que com trabalho heroico 
têm feito uma verdadeira 
doação de vida diante da 
crítica situação. Imbuído 
do mesmo sentimento 
de Cristo para com os 
enfermos, o Santo Padre 
exortava no mês de mar-
ço: “Rezemos ao Senhor 
também pelos nossos sa-
cerdotes para que tenham 
a coragem de sair e ir ao 
encontro dos doentes, 
levando a força da Palavra 
de Deus e a Eucaristia, e 
de acompanhar os profis-
sionais de saúde, os vo-

luntários, nesse trabalho 
que estão fazendo”. Em 
todo o mundo esse apelo 
foi ouvido, com notícias 
de sacerdotes que chega-
ram a falecer infectados, 
entregando a vida pe-
los irmãos. Também as 
mais diversas iniciativas 
em fazer a mensagem do 
Evangelho chegar aos co-
rações de todos em meio 
ao isolamento social e o 
fechamento dos templos, 
bem como todo o cuidado 
com a segurança e saúde 
dos fiéis ao retornar com 
as celebrações presenciais 
demonstram a preocu-
pação da Igreja em ser, 
à semelhança de nosso 
salvador, samaritana e 
servidora de todos. 

O serviço da Igreja aos 
enfermos, sempre atenta 
ao apelo de Cristo, que 
nas páginas evangélicas 
demonstra todo seu amor 
pelos mais sofredores, 
curando diversos deles, é 
um profético sinal da ação 
de Deus em seu corpo 
místico ao longo da his-

tória. De fato, dentre os 
diversos legados da Igreja 
à civilização moderna 
está justamente a atenção 
dispensada aos enfermos. 
Eusébio de Cesareia, bis-
po do século IV, na sua 
obra História Eclesiástica 
(VII, 22) nos transmite 
um importante teste-
munho, uma carta do 
patriarca de Alexandria, 
São Dionísio, na qual este 
apresenta o belo trabalho 
dos cristãos em favor de 
seus irmãos enfermos 
durante a peste que aco-
meteu aquela cidade no 
século III. Segundo o 
bispo, “nossos irmãos, 
porém, em sua maioria, 
num excesso de carida-
de e amor fraterno, não 
se poupavam, uniam-se 
uns aos outros, visitavam 
sem precauções os do-
entes, serviam-nos com 
diligência, dispensavam-
-lhes cuidados em Cristo 
e consideravam desejável 
partir desta vida com eles. 
Contaminados pela mo-
léstia dos outros, contra-

íam a peste por contágio 
dos seus e aceitavam de 
bom grado as dores. E 
muitos, depois de terem 
cuidado e reconfortado os 
outros, morriam também 
eles, assumindo morte 
semelhante. (...) Os me-
lhores de nossos irmãos, 
portanto, saíam desta 
vida deste modo. Eram 
sacerdotes, diáconos, lei-
gos, dignos de grande 
louvor, pois tal morte, 
consequência de gran-
de piedade e fé robusta, 
em nada desmerecia do 
martírio.” 

A caridade dispensada 
aos doentes assemelha-se 
à caridade dos mártires, 
assim entende a Igreja 
desde a Antiguidade. Esse 
testemunho dos cristãos 
foi de vital importância 
para que diante da socie-
dade romana os pagãos 
percebessem que nos 
adeptos daquela religião 
havia algo diferente: a ca-
ridade, dom sobrenatural 
dada aos batizados pelo 
próprio Deus. De fato, 

Serviço aos enfermos: legado da Igreja ao mundo

Enfermos sendo tratados num hospital medieval. Iluminura do séc. XIII

segundo São Dionísio, 
enquanto os cristãos não 
poupavam a própria vida, 
“o comportamento dos 
pagãos era inteiramente 
oposto. Expulsavam os 
que começavam a ado-
ecer; fugiam dos seus 
mais queridos; jogavam 
nas ruas homens semivi-
vos; rejeitavam cadáveres 
insepultos; fugiam da 
transmissão e do contato 
da morte, mas era difícil 
evitá-la, mesmo àqueles 
que empregavam todos 
os meios.” No século III, 
aqueles cristãos foram 
sinal de Cristo em meio 
aos pagãos do Império 
Romano através do servi-
ço aos enfermos. Também 
hoje devemos nós ser 
sinal de Cristo em meio 
a um mundo que já há 
muito tem se afastado do 
Evangelho. 

Ao longo da Idade Mé-
dia, as iniciativas em favor 
dos debilitados em sua 
saúde só cresce. Unidas 
às catedrais vão surgindo 
casas de acolhimento 
para tratar dos doentes, 
muitas confiadas a ordens 
religiosas. O primeiro 
hospital de Paris e um dos 
mais antigos do mundo 
ainda em funcionamento, 
o chamado Hôtel-Dieu 
(o “hotel” ou “albergue” 
de Deus), foi fundado 
pelo bispo São Lande-
rico no século VII. Ali 
podiam se abrigar 3500 
pacientes que recebiam 
comida e cuidados médi-
cos. Os mosteiros tinham 
o chamado Hospitale 
Pauperum (“hospital dos 
pobres”) no qual os pró-
prios monges, versados 
em medicina, atendiam 
a todos. 

No século IX, come-
çam a surgir as ordens 
hospitalares, sendo uma 
das mais antigas a Ordem 
Hospitalar de São João 
de Jerusalém, fundada 
na cidade santa durante 
as cruzadas. No século 
XII, o Papa convida uma 
dessas ordens a fundar, 
em Roma, o Hospital do 
Espírito Santo, em fun-
cionamento ainda hoje. 
Aliás, em Roma, do século 
XI ao século XV, a Igreja 
fundou pelo menos 30 
hospitais, demonstrando, 
assim, que a preocupação 

com os enfermos é ao lon-
go da história prioridade 
na ação pastoral. 

Ainda poderíamos ci-
tar aqui São João de Deus, 
que no século XVI fun-
dou a Ordem dos Irmãos 
Hospitaleiros, bem como 
São Camilo de Lellis, fun-
dador da Ordem dos Clé-
rigos Regulares Ministros 
dos Enfermos, duas or-
dens até hoje devotadas 
ao serviço do Cristo so-
fredor presente em cada 
doente. Ambos foram 
proclamados por Leão 
XIII, em 1886, como “ce-
lestes protetores de todos 
os enfermos e hospitais 
do mundo católico.”

Servir aos enfermos, 
como podemos perceber 
nesses poucos e breves 
exemplos, é um impera-
tivo constante na histó-
ria da Igreja, fiel ao seu 
fundador, o Bom Pastor 
sempre pronto a cuidar 
da ovelha ferida, a ponto 
de elevar o cuidado dos 
doentes à dignidade de 
Sacramento através da 
Unção dos enfermos. Que 
esses belos testemunhos 
sejam incentivo para que 
nós, cristãos do século 
XX, continuemos a dar ao 
mundo esse testemunho 
que tanto surpreendeu os 
pagãos na Antiguidade, 
que edificou a cristanda-
de medieval e legou ao 
mundo moderno e con-
temporâneo o cuidado e 
o zelo com a vida humana 
desde a concepção até a 
morte natural, principal-
mente nos momentos de 
maior sofrimento pela 
fragilidade causada pe-
las enfermidades. Que 
no ocaso de nossa vida 
tenhamos a graça de ser 
acolhidos por Cristo e 
d’Ele ouvir: “Vinde ben-
ditos de meu Pai! Pois eu 
estava doente e cuidastes 
de mim.” (Cf. Mt 25, 33.36).
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Num período em que todos 
precisaram fechar as portas de 
casa devido à necessidade de iso-
lamento social, as mídias sociais, 
certamente, foram janelas que se 
abriram para uma conexão com 
o mundo ao redor.

Dessa forma, visando refletir 
sobre as experiências desse mo-
mento, a partir do tema “Mídia 
e religião: as novas concepções 
de relação com o sagrado”, a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
por meio do Vicariato para a 
Comunicação Social, promoveu 
a 7ª edição do Seminário de Co-
municação, que aconteceu entre 
os dias 22, 23 e 24 de outubro e, 
pela primeira vez, num ambien-
te totalmente virtual.

Outra novidade é que o even-
to não se resumiu apenas aos 
três dias de formação. Assim, 
todos os inscritos participarão 
de um curso anual, que só finda-
rá em outubro do próximo ano, 
com formações mensais acerca 
do tema comunicação social.

Na abertura do evento, o 
Cardeal Orani João Tempesta 
destacou que o encontro é uma 
oportunidade para avaliar a ex-
periência por meio das mídias 
sociais. “O seminário tem sido 
um momento de serviço à Igreja, 
levando as pessoas a pensarem a 
comunicação dentro das várias 
realidades atuais. O tema reflete 
o momento da história em que 
vivemos: nunca tivemos tanto 
trabalho com a mídia social como 
agora. Sempre falamos da impor-
tância dela, de como utilizá-la 
para chegar às pessoas, e vejo que 
esta é uma oportunidade para 
que façamos uma avaliação e ve-
jamos quais são as contribuições 
e experiências com relação a esse 
momento”, disse.

Para padre Arnaldo Rodri-
gues, vigário episcopal do Vica-
riato para a Comunicação Social, 
há uma mudança na maneira de 
se relacionar, impulsionada pela 
pandemia. “É com muita alegria 
que acolhemos a todos. Esse ano 
é bem diferente, mas não po-
díamos deixar que o seminário 
passasse. Já vivemos a realidade 
do tema proposto para este ano. 
Mesmo virtual, estamos juntos, 
refletindo junto com grandes 
profissionais da área. No Brasil e 
no mundo, vimos uma mudança 
no modo de se relacionar com 
Deus, com o mundo, consigo 
mesmo, com o próximo. Isso 
tem refletido muito, não somen-

‘Mídia e religião: as novas concepções
de relação com o sagrado’

te nas mídias, mas também no 
nosso encontro com os demais”, 
argumentou.

‘UMA NOVA EXPRESSÃO DE 
ECLESIALIDADE’

A primeira palestra do se-
minário foi ministrada pelo 
jornalista, tradutor e consultor 
em comunicação para diversas 
entidades civis e religiosas Moi-
sés Sbardelotto, que discorreu 
sobre o tema “Religião e rede: 
a comunicação da fé na pós-
-pandemia”. 

Segundo ele, “a ideia de falar 
sobre a comunicação e a fé na 
pós-pandemia são partir um 
pouco da realidade em que to-
dos nós estamos vivendo como 
pessoas, mas também como 
Igreja, sendo essa uma nova 
forma de presença, graças ao di-
gital. Assim, também podemos 
pensar numa nova expressão de 
eclesialidade. Mesmo com o fe-
chamento das nossas casas, com 
os confinamentos, conseguimos 
e, de algum modo, fomos cha-
mados a ‘sair para fora’ por meio 
digital. Mantivemos, de alguma 
maneira, nossas relações pesso-
ais, mas também como irmãos e 
irmãs de fé. Assim, tem-se uma 
perspectiva da religião em/como 
rede”, afirmou.

A segunda conferência abor-
dou a temática do “Monitora-
mento de redes sociais, análise 
de redes e ferramentas para 
pesquisa”, ministrada pelo pes-
quisador e analista de monito-
ramento de redes sociais Edson 
Andrade.

O conferencista alertou so-
bre o cuidado necessário para 
com os dados pessoais nas mí-
dias. “Temos o costume de par-
ticipar de jogos de perguntas e 
respostas nas mídias sociais. Em 
tudo isso, geramos dados. Dessa 
forma, damos gratuitamente 

nossas informações pessoais e, 
assim, as plataformas os vendem 
e enriquecem. Nossos dados são 
armazenados nos servidores e, 
a partir disso, as publicidades 
são vendidas. Sempre geramos 
dados. Devemos pensar bem, 
antes de preencher cadastros, 
para onde irão esses dados. Com 
eles é possível fazer muita coisa”, 
salientou.

REDES SOCIAIS: UM IMPULSO 
NA PANDEMIA

Já no segundo dia, a terceira 
conferência do seminário abor-
dou sobre o tema: “Twitter e me-
lhores práticas”, ministrada pelo 
gerente de políticas públicas 
do Twitter no Brasil, Fernando 
Gallo.

Sobre a plataforma, ele ex-
plicou que “cada vez mais, o 
debate público tem acontecido 
no Twitter. Esse é o lugar que 
tende a ser, no melhor dos sen-
tidos, disputado. É como se ele 
fosse uma praça pública onde 
os debates acontecem cada vez 
mais. E o nosso propósito é 
servir a essa conversa pública. 
O Twitter é uma plataforma 
pública, no sentido de que todos 
podem ver tudo, inclusive, quem 
não tiver conta na plataforma 
também pode acessar aos con-
teúdos. Além disso, também é 
uma plataforma de conversas, 
uma vez que qualquer pessoa 
pode conversar com outra, sem 
necessariamente se seguirem”, 
esclareceu.

“5 Dicas sobre a Comuni-
cação Digital no novo Normal” 
foi o tema da quinta conferên-
cia, ministrada pelo diretor 
do Workplace by Facebook na 
América Latina, Adriano Mar-
candali.

De acordo com ele, alguns 
comportamentos adquiridos no 
isolamento tendem a permane-

cer num período pós-pandemia. 
“As pessoas passaram a usar as 
redes para aprender coisas novas 
e desenvolver habilidades, o que 
se tornou uma tendência, assim 
como o apoio da sociedade 
relacionado ao negócio local: o 
mercado do bairro, a floricultura 
da esquina. Essa solidariedade 
continua e o apoio é funda-
mental. Para isso é necessário 
que os microempreendimen-
tos estejam no meio digital. 
Em determinados momentos, 
muitas pessoas tiveram medo 
de sair de casa. Assim, muitos 
serviços de entrega tiveram um 
aumento significativo. Para o 
período pós-pandemia, alguns 
comportamentos adquiridos no 
isolamento tendem a permane-
cer, como a compra on-line, os 
exercícios em casa, serviços de 
entrega de comida, pagamentos 
via celular, videoconferências e o 
trabalho em casa”, completou.

‘ISOLAMENTO NÃO IMPLICA 
DISTÂNCIA’

O terceiro dia de seminário 
teve início com a quinta palestra, 
intitulada “Comunicação, Igreja 
e Sociedade”, ministrada pelo 
conferencista Filipe Montargil, 
professor da Escola Superior de 
Comunicação Social, em Lisboa, 
em Portugal.

Montargil utilizou o aplicati-
vo Be my eyes para exemplificar 
a importância da comunidade 
diante das necessidades dos 
demais. Composto por pessoas 
com deficiência visual e visão 
limitada, em conjunto com 
voluntários sem deficiência, 
através do aplicativo, por meio 
de uma chamada de vídeo, os 
voluntários podem ajudar às 
pessoas com deficiência desde 
a combinação de cores até a 
checagem de luzes acesas ou 
preparo do jantar. “O desafio 

da comunicação está mais em 
comunicar às pessoas que preci-
sam do que as que estão dispo-
níveis para ajudar. Já temos uma 
comunidade disponível para 
contribuir, muito maior do que 
as necessidades que chegam até 
ela. Devemos pensar na filosofia 
do aplicativo e se ela pode ser 
utilizada para ajudar em outros 
problemas, como a necessidade 
dos demais”, destacou.

A sexta e última conferência 
tratou sobre a “Comunicação 
da Santa Sé e do Papa durante a 
pandemia e o que será depois da 
pandemia”, conduzida pela vice-
-diretora da Sala de Imprensa da 
Santa Sé (Vaticano), Cristiane 
Murray.

De acordo com ela, “o Papa 
não nos deu uma resposta fixa 
acerca do que fazer, mas ele per-
mitiu que o Espírito Santo gerasse 
em nós a criatividade para fazer 
o que fosse preciso. Assim, opta-
mos pela transmissão das missas 
do Papa na Casa Santa Marta, 
transmitidas diariamente pelo 
“Vatican News”. O Papa passou 
a entrar todos os dias na nossa 
casa. Aqui, na Itália, até o canal 
estatal transmitiu as celebrações. 
O isolamento não podia implicar 
em uma distância, o Papa queria 
estar próximo naquele momento. 
Essas missas acompanharam a 
solidão e nos deu muitos resul-
tados inesperados: tivemos mais 
de 15 milhões de visualizações 
no YouTube, oito milhões no 
site e outros milhões incalculá-
veis na televisão. A partir disso, 
percebemos que seria um tempo 
diferente, que a Semana Santa 
não seria a mesma. Mas já tínha-
mos respostas de pessoas que 
não praticavam a fé católica, mas 
que estavam conosco naquelas 
missas”, comentou.

CARLOS MOIOLI

Participantes do Seminário de Comunicação, em 2019, realizado no Centro de Estudos do Sumaré

GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Caros irmãos, fechando 
o ciclo de profetas bíblicos 
que atuaram na época persa, 
apresentamos na edição desta 
semana o profeta Jonas e toda 
a importância de sua obra para 
falar da universalidade da salva-
ção em Cristo Jesus, mediante 
sua morte e ressurreição.

Sobre a pessoa do profeta 
não sabemos praticamente 
nada, a não ser que foi alguém 
que conhecia a onipresença e 
a misericórdia divinas, e que 
recebeu a missão de pregá-las 
às nações. Diante disso, fez-
-se inicialmente uma leitura 
alegórica da história de Jonas, 
figura do povo de Israel, que 
recusou a missão recebida pelo 
Senhor, por custar a crer que 
a misericórdia divina pudesse 
alcançar os pagãos. Assim, só 
depois de ter sido engolido 
pela baleia, ou seja, após ter 
sido arrastado para o desterro 
em Babilônia, Jonas (o povo 
eleito) teria aprendido a lição e 
começado a agir de acordo com 
a sua missão de profeta (povo 
da Aliança,  chamado a levar a 
salvação a toda a Terra). 

Ele foi identificado com o 
profeta Jonas de Amati, men-
cionado em 2Rs 14,25-27, que 
conseguiu a conversão da cida-
de de Nínive no século VIII a.C. 
Posteriormente, descobriu-se 
que o Jonas, autor do livro 
profético, é, na verdade, uma 
pessoa situada em um momen-
to bem posterior da história de 
Israel. Assim, o Jonas autor do 
livro é um profeta da época per-
sa (século VI-IV a.C.), momento 
em que Israel já estava de volta 
à Jerusalém, após o desterro. 
Alguém que se revoltou contra 
Deus e que sentia medo diante 
dos perigos de seu tempo. Era 
muito teimoso e fechado em 
suas posições, com um olhar 
muito restrito a respeito da 
vida. Por outro lado, o profeta 
Jonas de Amati, mencionado 
no Segundo Livro dos Reis, 
viveu no reinado de Jeroboão II 
(782-753 a.C.). Foi um profeta 
de costumes antigos que pregou 
a misericórdia de Deus com 
Israel e o restabelecimento das 
fronteiras do povo. Desse modo, 
o nome e a mensagem de peni-
tência dirigida à Nínive foram 
os únicos pontos em comum 
entre os dois profetas, fatores 
que levaram à sua posterior 
identificação.

O livro do profeta Jonas é, 
na verdade, uma narrativa sa-
piencial, no estilo das antigas 
novelas hebraicas, tal como 
Judite, Ester e Rute, escrita com 
uma intenção muito precisa: 
mostrar o domínio de Deus 
sobre todas as nações, não 
apenas sobre o povo de Israel. 
No entanto, foi considerado 
tradicionalmente como um 
livro profético, pelo teor de sua 
mensagem, uma vez que o seu 
ensinamento moral coincide 
com os demais livros proféticos. 
A mensagem do livro, muito 
semelhante a Esdras e Joel, é, no 
fundo, uma resposta à mentali-
dade fechada de alguns judeus 
do século V a.C., que negava 
que os pagãos poderiam ser 
salvos. Assim, o livro do profeta 
Jonas é uma reação a esse modo 
de pensar, no qual se mostra a 
grandeza de Deus e a retidão de 
muitos pagãos, condições que 
tornaram possível a conversão 
dos habitantes de Nínive. 

O livro, que era lido costu-
meiramente no Grande Dia do 
Perdão e da Expiação Judaica 
(Yom Kippur), mostra que Deus 
vai restaurar o seu povo, porque 
Israel tem uma missão universal 
a cumprir. Dessa forma, a obra 
é um belo exemplo de como 
podem ser combinadas a visão 
exclusivista judaica antiga com 
uma abordagem mais univer-
salista. Não contendo nenhum 
oráculo propriamente dito, 
o trecho do livro que mais se 
aproxima ao de uma profecia é 
o citado no versículo quarto do 
capítulo terceiro: “Dentro de 40 
dias Nínive será destruída!” (Jn 
3,4). Composto na época persa, 
o livro, desde sempre, passou 
a fazer parte do códice dos 12 
profetas menores, por falar 
constantemente de penitência 
e reconciliação, temas seme-
lhantes à mensagem central dos 
demais profetas de Israel.

O relato tem três episódios 
entrelaçados. O primeiro narra 
a missão recebida por Jonas de 
pregar a conversão à Nínive, 
a cidade tida como pagã por 
excelência. Além disso, falada 
fuga do profeta para um lugar 
de ouro e riqueza (Tarsis), bem 
longe da presença do Senhor. 
O relato mostra ainda a recusa 
dos marinheiros pagãos, que 
temiam a Deus, a hora de lançar 
Jonas ao mar (Jn 1,15-16). Esse 
episódio termina com o salmo 

de confiança que 
Jonas entoa quan-
do está no interior 
da baleia e é, em 
seguida, devolvido 
na praia. No se-
gundo, mostra-se 
como Deus nova-
mente dá a Jonas 
a ordem de pregar 
a conversão à Ní-
nive (Jn 2), o modo 
como o profeta 
executa essa tare-
fa e como a cidade 
faz penitência e 
consegue que o 
castigo previsto 
seja suspenso (Jn 
3,5-6). No último 
episódio vemos a 
irritação de Jonas 
com o perdão di-
vino à Nínive e a 
nova lição que o 
Senhor lhe dá, a 
respeito do alcan-
ce da misericórdia 
divina. A mamo-
neira que era a sua 
alegria fica seca e 
se perde, situação 
que deixa Jonas 
muito triste (Jn 4). 
Assim, Deus lhe 
dá um grande en-
sinamento, mos-
trando-lhe que se 
alguém é capaz 
de compadecer-se 
por um arbusto, 
muito maior é a 
capacidade divina de compa-
decer-se por uma cidade tão 
numerosa. Dessa forma, Deus, 
que poderia condenar a todas as 
nações, tal como anunciaram os 
antigos oráculos, também mos-
tra que pode ter misericórdia 
e perdoá-las. Assim, o relato 
do profeta deixa em evidência 
quão precária é a visão redu-
tiva e particularista de alguns 
judeus da época, que negavam 
que os pagãos poderiam ser 
salvos. Na visão desses homens, 
os pagãos deveriam converter-
-se para o modo de vida do povo 
escolhido, ou seja, assumir a 
lei e todas as consequências 
próprias do estilo de vida de 
Israel. Por essa razão, o livro é 
tão importante para a época, 
pois mostra a visão de alguém 
de grande sabedoria e abertura, 
alguém da época da reforma de 
Esdras-Neemias, momento no 
qual a comunidade ainda tinha 

uma forte tendência a fechar-se 
em si mesma, esquecendo-se 
de ser testemunha do Senhor 
diante do mundo, ao qual de-
veria levar a bênção de Abraão.

Jonas, desse modo, é figura 
bíblica de Nosso Senhor, ao 
fazer referência com sua vida à 
penitência e à sepultura (mor-
te) e ressurreição, tal como 
vemos nos evangelhos de São 
Mateus e São Lucas (Mt 12,39-41; 
Lc 11, 29-32), onde o próprio Jesus 
o menciona.

“Respondeu-lhes Jesus: Esta 
geração adúltera e perversa 
pede um sinal, mas não lhe será 
dado outro sinal do que aquele 
do profeta Jonas: do mesmo 
modo que Jonas esteve três dias 
e três noites no ventre do peixe, 
assim o Filho do Homem ficará 
três dias e três noites no seio da 
terra” Mt 12,39-40.

A Tradição da Igreja viu 
também em Jonas um discreto 
paralelismo com a figura do 

Filho pródigo, uma vez que 
em ambos relatos fica evidente 
a misericórdia divina, a con-
versão daquele que se tinha 
extraviado e a incompreensão 
daquele que queria para si a 
exclusividade da eleição divina.

Amados irmãos, peçamos 
ao Espírito do Senhor que nos 
faça ver com olhos espirituais 
todas as intervenções de Deus 
em nossa vida, a fim de poder-
mos servi-lo com mais amor e 
decisão. Que nossas pequenas 
obras, inspiradas pelo Senhor, 
alcancem os corações daqueles 
irmãos mais incrédulos e que 
tudo o que vivermos seja para 
a honra e glória do Nome de 
Nosso Senhor, sempre!

PADRE IGOR 
ANTÔNIO CALGARO
VIGÁRIO PAROQUIAL 

DA PARÓQUIA SANTA 
TERESINHA, EM 

BOTAFOGO 
PENSEDIREITO.INFO

A morte e ressurreição de Cristo, 
sinal de que Deus quer salvar a todos

CATHOÇIC TRADITION / DEL GARBO

Jonas é figura bíblica de Jonas é figura bíblica de 
Nosso Senhor, ao fazer Nosso Senhor, ao fazer 
referência com sua vida à referência com sua vida à 
penitência e à sepultura penitência e à sepultura 
(morte) e ressurreição(morte) e ressurreição
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Promoção:

na Rádio Catedral

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

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

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

Agência 0380
Conta 56478-1

Agência 3370
Conta 13000390-1

Agência 1327
conta 511-3
operação 003

3231-3560

Agência 0814-1
Conta 2106-7

Agência 0087-6
Conta 13953-x
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Nos últimos anos, as paró-
quias têm-se servido, cada vez 
mais, de metodologias pro-
fissionais de marketing para 
a superação de dificuldades 
pastorais e administrativas. 
Para obter um bom resultado 
da qualidade e quantidade da 
Pastoral do Dízimo, faz-se ne-
cessário conhecer seu cenário. 
Conhecendo-o, pode-se rees-
truturar sua ação com uma 
metodologia de alta eficácia 
que gere benefícios humanos 
e financeiros para a comuni-
dade paroquial.

O termo cenário vem do 
latim coenatoriu, local onde 
a família praticava a ceia, mo-
mento considerado de grande 
importância na Antiguidade. 
Com o tempo, o cenário pas-
sou a designar o conjunto de 
diversos materiais para criar 
a realidade ou a atmosfera 
para a ação. Assim sendo, 
uma Pastoral do Dízimo que 
não contenha uma boa análise 
de cenários será fatalmente 
passível de muitos questio-
namentos quanto à sua via-
bilidade.

É impossível analisar um 
cenário do dízimo paroquial 
partindo do zero. É uma ta-
refa demasiadamente ár-
dua, senão, impossível. Para 

começar, pense macro. Tal 
tarefa exige muita oração, 
criatividade, visibilidade e 
objetividade.

É preciso ver o cenário 
do dízimo paroquial com o 
olhar de Deus, um olhar que 
tem como objetivo a salvação. 
Assim, encontraremos mui-
tos sinais da ação de Deus e 
poderemos entender melhor 
os fiéis leigos com suas po-
tencialidades, qualidades e 
possibilidades, participando 
eficazmente na ministeriali-
dade eclesial.

O cenário do dízimo paro-
quial é cheio de perplexidade. 
Ninguém conhece ao certo 
como ele é.

Contudo, fazendo-se uma 
análise qualitativa e quanti-
tativa do dízimo, poderemos 
conhecer melhor e, cada vez, 
mais sua dinâmica:

1. ANÁLISE QUALITATIVA DO 
DÍZIMO

Quanto à análise qualita-
tiva do dízimo, é importante:

- Diagnosticar seus padrões 
de excelência;

- Analisar se os agentes e a 
comunidade paroquial es-
tão fazendo o que é correto 
e de forma correta;

- Avaliar o f luxo de for-

mação, de informação, 
de conscientização e de 
materiais;

- Verificar o grau de partici-
pação das pessoas envolvi-
das, o nível de motivação, 
de entusiasmo e o grau 
de cooperação entre os 
agentes.

Em relação à qualidade, 
pode-se levantar:

- Alguns pontos fortes como: 
o bom relacionamento 
dos agentes com os paro-
quianos; o conhecimento 
geográfico da paróquia; a 
participação dos paroquia-
nos; a dedicação e presteza 
nos trabalhos pastorais; a 
honestidade e a disposição 
para treinamento e desen-
volvimento.

- Alguns pontos fracos: baixa 
conscientização dizimal 
e a não aplicação de fer-
ramentas gerenciais e de 
recursos humanos.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA 
DO DÍZIMO

Na análise quantitativa, 
trabalha-se com números. Os 
números facilitam a análise 
real de como está o cenário 
do dízimo paroquial. É im-
portante conhecer:

Cenário paroquial do dízimo

a) A população da paróquia;
b) O número de católicos;
c) O número de católicos 

que participam das missas 
dominicais;

d) O número de católicos 
que exercem algum mi-
nistério na comunidade 
paroquial;

e) O número de dizimistas 
inscritos;

f) O número de dizimistas 
que contribuem no mês;

g) Os dizimistas efetivos 
(que contribuem assidua-
mente);

h) Os dizimistas desistentes 
(motivos);

i) Os dizimistas que contri-
buem esporadicamente 
(motivos);

j) O valor total do dízimo 
(média);

k) A média de contribuição 
por dizimista etc.

Assim sendo, com estas 
duas análises da experiência 
dizimal paroquial, qualitati-
va e quantitativa, é possível 
elaborar um roteiro de ações 
a fim de que a Pastoral do Dí-
zimo seja atuante, dinâmica, 
eficiente e eficaz. A partir 
destas análises, ela poderá 
reestruturar bem sua ação, 
fazendo com que a comuni-
dade paroquial tenha meios 
e recursos para ser sinal e 
instrumento do Reino, in-
vestindo nos agentes e nas 
mediações evangelizadoras.

DIÁCONO CLAUDINO AFFONSO ESTEVES 
FILHO

COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DO DÍZIMO
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Neste ano, a Festa de 
Nossa Senhora da Penha 
foi concluída na manhã 
do dia 25 de outubro, na 
Catedral de São Sebastião, 
no Centro, presidida pelo 
arcebispo do Rio, Carde-
al Orani João Tempesta. 
Todos os devotos foram 
acolhidos pelo pároco da 
Catedral, cônego Cláudio 
dos Santos. 

Segundo o reitor da 
Basílica Santuário de Nos-
sa Senhora da Penha, na 
Penha, padre Thiago Sar-
dinha, a mudança de local 
aconteceu em virtude da 
pandemia. 

“Para evitar aglome-
rações, não foi possível 
realizar a procissão da Pa-
róquia Bom Jesus da Penha 
até o Santuário da Penha, 
como fazemos todos os 
anos. Porém, respeitando 
todas as restrições im-
postas pela pandemia, 
celebramos na Catedral, 
que teve a possibilidade de 
reunir um número maior 
de devotos. Assim, manti-
vemos a tradição da festa, 
e aproveitamos para fazer 
uma carreata da Catedral 
até o Santuário da Penha, 

pedindo para que Maria 
abençoe a nossa cidade”, 
disse o reitor.

No início da celebra-
ção, o andor com a ima-
gem de Nossa Senhora 
da Penha foi introduzido 
na Catedral, conduzido 
pela equipe missionária e 
pela diretoria da Venerá-
vel Irmandade de Nossa 
Senhora da Penha de Fran-
ça, tendo como provedor, 
Ilidio Leite Ferreira Filho.

RENOVAÇÃO DO 
CHAMADO

Na homilia, Dom Ora-
ni manifestou alegria por 
concluir no mês missio-
nário a tradicional Festa da 
Penha, pedindo a interces-
são por todos os cariocas, 
e de modo especial, pelo 
povo de Deus que caminha 
na Igreja do Rio de Janeiro.

“Estamos encerrando 
a Festa de Nossa Senhora 
da Penha com restrições 
no número de fiéis, de 
um modo diferente, mas 
com todo carinho e de-
voção. A festa continua 
com a mesma dinâmica, 
a oportunidade de tor-
nar presente a que fomos 

‘Precisamos corresponder à graça de Deus, ouvir a Sua 
Palavra com alegria, abrir o coração à ação do Espírito 
Santo e, assim, seremos felizes e o mundo será melhor’

chamados: a conversão de 
vida, a santidade, a busca 
de Deus, o seguimento de 
Jesus Cristo”, disse.

CONVERSÃO CONTÍNUA 
Na reflexão da liturgia, 

o arcebispo destacou que 
a essência da vida cristã 
se resume no Evangelho 
do dia, que foi a resposta 
de Jesus quando quiseram 
provocá-Lo: Amar a Deus 
e ao próximo, o resumo 
de toda a lei e os profetas. 
Jesus foi além, ensinou a 
amar o próximo e também 
os inimigos: ‘Amar como 
eu vos amei’. Dom Orani 
lembrou que Jesus pediu 
para “fazer o bem aos que 
nos odeiam”, caso contrá-
rio não haverá nada de 
diferente, e portanto, sem 
mérito algum. 

“Somos pecadores, e 
nem sempre adoramos 
o Senhor acima de todas 
as coisas, nem o próxi-
mo como a nós mesmos. 
Quando reina em nos-
so coração o egoísmo, o 
pecado, somos infelizes, 
fazemos os outros infeli-
zes e contribuímos para 
uma sociedade injusta, 
contaminada pelo mal. 
A conversão é contínua. 
Somos chamados, a cada 
dia, a buscar a santidade. 
Precisamos corresponder à 

graça de Deus, ouvir a Sua 
Palavra com alegria, abrir o 
coração à ação do Espírito 
Santo e, assim, seremos 
felizes e o mundo será 
melhor”, disse o arcebispo.

IMPULSIONADOS À 
MISSÃO

Dom Orani enfatizou 
que o anúncio do Evange-
lho, em função da capila-
ridade da Igreja, através 
das paróquias, alcança 
muitas pessoas, mas que 
nem sempre a mensagem 
chega ao coração. Junto 
com os desafios da evan-
gelização, ele reiterou que 
no mundo há intolerâncias 
e perseguições por causa 
da fé, mas que o devoto de 

Maria é impulsionado à 
missão, a dar testemunho 
de Jesus Cristo.

Mesmo com as perse-
guições e acusações que 
se abatem sobre nós, não 
devemos desanimar, pois 
somos chamados a dar tes-
temunho de Cristo no hoje 
da vida e da missão. Na 
hora da dor, do sofrimento, 
das dificuldades, peçamos 
a intercessão de Maria, e 
não ficaremos sem res-
postas. Como aconteceu 
no alto do penhasco, que 
deu origem à devoção, 
que a Senhora da Penha 
nos livre dos venenos das 
cobras, de todo o mal, e 
nos inspire a dar passos 
com coragem. Que nossas 

atitudes de vida cristã e de 
evangelização sejam con-
cretas, para serem um sinal 
que ultrapasse as fronteiras 
da comunidade paroquial”, 
concluiu o arcebispo.

CARREATA
Na conclusão, Dom 

Orani rezou diante da ima-
gem de Nossa Senhora da 
Penha, concluindo com 
a Oração da Ave Maria. 
Após a missa, o andor foi 
colocado em cima de um 
carro que seguiu em car-
reata até o Santuário da 
Penha, quando o reitor, 
padre Thiago Sardinha, 
deu a bênção nos carros.

CARLOS MOIOLI

Andor da imagem de Nossa Senhora da Penha

Dom Orani: “Encerramos a Festa de Nossa Senhora da Penha de um modo diferente, mas com todo carinho e devoção”

Após missa, teve início a carreata até o Santuário da Penha

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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A recente beatificação 
do jovem Carlos Acutis, no 
último dia 10 de outubro, 
é uma lembrança de que 
a santidade é um caminho 
universal, aberto a todos os 
cristãos. Pois Deus amou 
tanto o mundo, que en-
tregou o seu Filho único, 
para que todo que n’Ele 
crê não pereça, mas tenha 
vida eterna (Jo 3,16). Nesta 
semana da Festa de Todos 
os Santos, refletimos sobre 
a vida de outro jovem que 
também está em processo 
de beatificação, o Servo de 
Deus Guido Schäffer. Pela 
primeira vez na história da 
Igreja, um surfista é candi-
dato aos altares, seguindo 
Jesus, que caminhou sobre 
as águas (CfJo 6,19). Guido 
Schäffer nasceu em Volta 
Redonda, onde moravam 
seus avós maternos, em 
22 de maio de 1974, mas 
cresceu em Copacabana, 
no Rio de Janeiro, onde 
aprendeu a amar a Deus, 
o mar, a natureza e os es-
portes. É filho de Guido 
Schäffer, médico patologis-
ta, e de Nazareth Schäffer, 
professora, e tinha dois 
irmãos, Ângela e Maurí-
cio. Durante a juventude, 
este jovem frequentava a 
Comunidade Bom Pastor, 
na Paróquia Nossa Senhora 
de Copacabana, como fazia 
sua mãe. Em 1991, Guido se 
formou no Colégio Sagrado 
Coração de Maria, e deci-
diu ser médico, como seu 

pai. Em 1997, participando 
do coral da missa campal 
do II Encontro Mundial 
das Famílias com o Papa 
João Paulo II, Guido sentiu 
o primeiro chamado ao 
sacerdócio.

Em 1998, ao se formar 
em medicina na Univer-
sidade Souza Marques, 
Guido fundou o grupo 
de oração Fogo do Espí-
rito Santo na Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, 
em Ipanema, a convite do 
padre Jorjão. As reuniões 
aconteciam nas noites de 
domingo, após a missa, 
e atraíam muitos jovens. 
Em 1999, o jovem médico 
iniciou sua residência na 4ª  
e 20ª enfermarias da Santa 
Casa de Misericórdia. Na-
quele mesmo ano, durante 
um retiro na Comunidade 
Canção Nova, Guido ficou 
tocado com a pregação de 
um sacerdote que falava 
sobre os pobres: Não des-
vieis o olhar dos pobres, e 
Deus tampouco desviará 
o olhar de ti (Tob 4,7). 
Um dos livros do padre 
Jonas Abib, fundador da 
Comunidade Canção Nova, 
também o influenciou de 
forma particular: “A Biblia 
no meu dia a dia”.  Com o 
método do padre Jonas, 
Guido tornou-se assíduo 
no estudo da Sagrada Escri-
tura, mergulhando a fundo 
na palavra de Deus: Avança 
para águas mais profundas, 
e lançai vossas redes para a 

pesca (Lc 5,4). Ao meditar 
sobre a passagem do jovem 
rico, Guido decide doar sua 
medicina para os pobres: 
Se queres ser perfeito, vai, 
vende o que possuis e dá aos 
pobres, e terás um tesouro 
nos céus. Depois vem e 
segue-me (Mt 19,21). Pela 
providência de Deus, um 
grupo de irmãs da Caridade 
visitou a Santa Casa de Mi-
sericórdia naquele tempo. 
Guido apresentou-se às ir-
mãs e iniciou o atendimen-
to voluntário à população 
de rua na casa da ordem 
fundada por Madre Teresa 
de Calcutá, na Lapa. No 
total, foram dez anos de 
serviço fecundo aos pobres, 
tratando os doentes com a 
medicina e com a Palavra 
de Deus, como ‘médico de 
homens e de almas’.

Guido namorava e se-
guia trabalhando com boas 
perspectivas profissionais, 
mas o Senhor foi lhe pedin-
do mais. Em 2000, ele via-
jou com sua família a Roma 
e aos santuários marianos 
na França e em Portugal, 
e revelou aos pais o desejo 
de ser sacerdote. Durante a 
leitura do livro “O Irmão de 
Assis”, de Inácio Larrañaga, 
Guido se colocou em oração 
e ouviu a voz de Jesus, que 
lhe dizia: ‘Levanta-te e será 
sacerdote da minha Igreja’. 
Em 2001, Guido realizou 
um aprofundado discerni-
mento, acompanhado por 
Dom Romer, bispo auxiliar 

da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. Ao final daquele 
ano, ele terminou o noiva-
do e iniciou os estudos para 
o sacerdócio, concluindo o 
curso de filosofia na Facul-
dade do Mosteiro de São 
Bento, em 2004. Após uma 
experiência missionária em 
Queluz e Cachoeira Pau-
lista, Guido cursou os dois 
primeiros anos de teologia 
na mesma faculdade be-
neditina, em 2006 e 2007, 
eventualmente entrando 
no Seminário São José, 
em 2008. Ele faleceu pra-
ticando surfe na Praia do 
Recreio dos Bandeirantes, 
no feriado do dia 1° de maio 
de 2009. Antes de entrar na 
água, Guido orou com seu 
irmão Maurício e seus ami-
gos, como era seu costume, 
com confiança em Deus 
e na vida eterna: o que os 
olhos não viram, os ouvidos 
não ouviram e o coração 
do homem não imaginou, 
eis o que Deus preparou 
para os que o amam (1 Cor 
2,9). Em janeiro de 2015, 
passados cinco anos do seu 
falecimento, foi iniciado o 
seu processo de beatifica-
ção. No dia 1° de maio de 
2016, foi realizado o D.I.A. 
na praia (Duc in Altum) 
no Posto 11, um evento 
anual com missa, surfe e 
testemunhos no local onde 
Guido praticou o esporte 
que amava pela última vez. 
Em 2018, aquele trecho da 
Praia do Recreio recebeu 

A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que, com 
toda a sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente (Cl 3,16). 

O servo de Deus Guido Schäffer

da prefeitura o nome Praia 
do Guido. A vida de Guido 
Schäffer é um convite per-
manente para que outros 
jovens também sigam o 
Senhor Jesus decidida-
mente, rumo a águas mais 
profundas.

GUIDO SCHÄFFER EM 
ENTREVISTA À RÁDIO 
CATEDRAL NO DIA 
6/9/2008

‘Em Fl 3,13 diz São Pau-
lo: Esquecendo o que ficou 
para trás, eu me lanço para 
o que está à frente. Jovem, 
se você escuta a Palavra do 
Senhor, deixa o que ficou 
para trás, olha para frente. 
São Paulo diz, também, em 
Fl 3,16: Não importa aonde, 
em que grau chegamos, mas 
agora importa seguir decidi-
damente. O cristão vive de 
uma decisão, e há momen-
tos da vida em que é preciso 

ter essa decisão radical, 
como um dia chegou para 
mim esse momento, aonde 
eu me vi diante de Deus e 
precisava dar uma resposta. 
Que seja o seu ‘sim’, sim e o 
seu ‘não’, não. Seja firme, 
mas lembra: esquecendo 
aquilo que ficou para trás, 
se lança para o que está à 
frente. E, com certeza, isso 
que está à frente é muito 
maior. Vale a pena, volto 
de onde iniciei, perder tudo 
por causa de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, perder tudo 
para se unir àqu’Ele que é 
o Tudo. Isto vai dizer São 
João da Cruz, tudo perder 
para ganhar. Então eu acre-
dito que isso aí é que deve 
iluminar o passo. Se você 
sente esse apelo do Senhor, 
dê uma resposta’. 

SEMINARISTA ALEXANDRE 
PINHEIRO

Guido: surfista, médico e seminarista, candidato aos altares

DIVULGAÇÃO
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SENDO FIEL NOS 
BOLETOS DE 
OUTUBRO, 

NOVEMBRO E 
DEZEMBRO 

VOCÊ PODERÁ SER 
CONTEMPLADO COM 

UMA VISITA 
AO 

CRISTO REDENTOR 
COM A 

RÁDIO CATEDRAL.

Ligue para 3231-3560 
para mais informações
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No dia 27 de outubro, teve 
início o Projeto de Restauro 
Cristo 90 anos, que promoverá 
a restauração e manutenção 
do monumento ao Cristo 
Redentor, no Corcovado, em 
preparação ao aniversário de 
90 anos, que será celebrado 
no dia 12 de outubro de 2021. 
A fase inicial começou com a 
realização dos levantamentos 
necessários para subsidiar os 
diagnósticos que serão a base 
para tratamento e conservação 
do monumento, além da 
montagem do andaime 
multidirecional com escada 
modular, para acesso ao 
interior da escultura.

A cerimônia contou  
com a presença do reitor do 
Santuário Cristo Redentor, 
padre Omar Raposo, do 
professor e engenheiro Luis 
Miranda, do professor e 
geólogo César Mendonça 
Ferreira, da arquiteta Cristina 
Ventura e de representantes 
das empresas patrocinadoras 
do projeto Vale e Refit.

Os objetivos específicos 
são, através dos levantamentos 
e análises técnicas, identificar 
os agentes que colocam 
em risco a integridade do 
monumento, elaborar projetos 
complementares estruturais, 
de instalações, do sistema de 
proteção contra descargas 
atmosféricas e de programação 
visual, com tratamento 
preventivo, e trabalhar em 
parceria com instituições 
de ensino e pesquisa que 
realizam estudos semelhantes 
às demandas encontradas no 
Cristo Redentor, a exemplo a 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora, a Universidade Federal 
de Ouro Preto e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

O projeto segue as 
exigências do Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) 

Santuário Cristo Redentor dá início ao 
Projeto de Restauro Cristo 90 anos

A cerimônia de lançamento do Projeto de Restauro Cristo 90 Anos foi realizada aos pés do monumento do Cristo Redentor

e da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (NBR), com 
a utilização do Método ABC, 
desenvolvido pelo Centro 
Internacional de Estudo para 
Preservação e Restauração 
do Patrimônio Cultural 
(ICCROM) e Instituto 
Canadense de Preservação 
(CCI), e da Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos 
baseada na norma técnica 
australiana e neozelandesa 
para o gerenciamento de 
riscos (Risk Management, 
Austrália/ New Zealand 

Standard-AS/ NZS 
4360:2004).

O trabalho é realizado 
por equipe multidisciplinar, 
formada por aproximadamente 
40 profissionais, dentre eles 
engenheiros estruturais, 
elétricos, de segurança, 
geólogos, arquitetos, mestres, 
técnicos em escaneamento 
3D, alpinistas, pedreiros e 
escultores.

Para a realização do 
levantamento cadastral, 
é utilizada a tecnologia 
da fotogrametria aérea e 

terrestre, onde milhares 
de fotografias são tiradas 
por drones equipados com 
câmeras de alta resolução e 
interpretadas em processo 
específico, responsável por 
obter informações confiáveis 
sobre a composição das faces 
do monumento. A qualidade 
da visualização dos detalhes 
e patologias depende da 
umidade. Dessa forma, todo 
o levantamento fotográfico é 
realizado por drones de alta 
performance somente em dias 
chuvosos.

Criado a partir de estudos, 
levantamentos e pesquisas 
realizados pela empresa 
Cone Sul desde 2016, o 
Projeto de Restauro Cristo 
90 Anos trata da realização 
do trabalho de conservação 
preventiva e do tratamento 
de danos no monumento. O 
trabalho visa evitar a perda 
da materialidade e da forma 
original da escultura, além de 
prevenir o risco de acidentes 
com pessoas.

RENATO SARAIVA

DIVULGAÇÃO
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Celebramos hoje a Solenidade de 
Todos os Santos. Como afirma a coleta 
desta Eucaristia, hoje o Senhor nos dá 
“celebrar numa só festa os méritos de 
todos os Santos”. Nós cremos na “Co-
munhão dos Santos”, que nada mais é do 
que a união mística entre aqueles que já 
estão na bem-aventurança, aqueles que 
se purificam a fim de nela penetrar e nós, 
que militamos sob o estandarte de Cris-
to. Nós também somos “santos”. A Sole-
nidade de hoje se torna uma provocação 
a fim de refletirmos sobre este chamado 
fundamental que Deus faz a cada um de 
nós e que está na raiz de nossa vocação 
cristã: o chamado à santidade.

Cristo vem nos apresentar uma 
grande boa-nova: a certeza de que é Ele 
quem nos santifica. Ao homem seria 
impossível alcançar a verdadeira santi-
dade. Cristo no-la concedeu assumindo 
a nossa natureza e nos aproximando 
definitivamente do Pai. N’Ele, em Cristo, 
nós já fomos santificados. 

Se já fomos por Cristo santificados 
então o que nos resta fazer? Será que 
não precisamos fazer mais nada? De-
vemos ser apenas receptores passivos 
da santificação que nos foi oferecida? 
A santidade que nos foi dada em Cristo 
precisa ser manifestada, para que se 
torne sacramento da santidade que é, 
em primeiro lugar, santidade do próprio 
Senhor. A nossa vida de santidade deve 
ser uma epifania, uma manifestação da 
santidade de Cristo em nós. 

A fim de que possamos descobrir em 
nós e manifestar ao mundo a santidade 
de Cristo que nós recebemos, o Evange-
lho que hoje ouvimos é como que um 
conteúdo programático de vida cristã. 
A liturgia, nos ensina a Sacrosanctum 

Concilium n. 7, realiza a “santificação 
do homem”, por isso nela nós ouvimos a 
Palavra de Deus que nos santifica e nos 
purifica, a fim de que possamos ser cada 
vez mais um sinal claro e manifesto da 
santidade do Cristo. 

Cristo está, qual novo Moisés, na Mon-
tanha, e ensina aos homens a Lei Nova. 
Estamos diante das bem-aventuranças. 
As bem-aventuranças são disposições do 
coração para que o homem possa viver 
a Lei dada por Deus a Moisés no Sinai. 
Vamos ver um pouco mais adiante o en-
contro de Jesus com o jovem que quer ser 
“perfeito”. Jesus lhe aponta o caminho dos 
mandamentos e o manda depois vender 
tudo o que tem. Mas, antes de viver os 
mandamentos, antes de pôr em prática 
a lei, norma de vida, é precisa criar no 
coração as disposições necessárias para 
que a prática da Lei possa produzir os 
efeitos desejados por Deus. 

Essas disposições de fundo nos são 
apresentadas por Jesus como a pobreza 
de Espírito, a mansidão, o ter fome e sede 
de justiça, a misericórdia, a pureza de 
coração e a promoção da paz. Todas essas 
classes de pessoas são bem-aventuradas 
e a cada uma delas é concedida uma pro-
messa de salvação. Todas são convidadas 
a entrar na alegria de Deus e a encherem 
o seu coração de esperança, aguardando 
a recompensa que será dada nos céus. 

Poderíamos nos deter sobre cada 
uma das bem-aventuranças, mas gos-
taria de refletir hoje sobre a pureza de 
coração. Para os puros de coração é pro-
metida a visão de Deus. Vejamos que o 
Senhor nos convida não somente a uma 
pureza corporal. A pureza corporal é uma 
consequência da pureza de coração. Se 
alguém possui o coração puro, também 

o seu corpo se tornará puro, porque 
manifestamos exteriormente aquilo o 
que temos em nosso coração. Não é isso 
que o Senhor nos ensina quando diz que 
“a boca fala daquilo o que o coração está 
cheio” (Mt 12,34)?

Se queremos ver a Deus devemos 
buscar a pureza de coração. Devemos ter 
um coração simples, livre da duplicida-
de, que busca uma só coisa e não muitas 
coisas. Devemos buscar com o nosso 
coração somente o bem por excelência 
que é Deus, porque n’Ele encontraremos 
todos os outros dos quais necessitamos. 
Buscamos a pureza de coração porque 
queremos “ver a Deus”. Quem é puro 
de coração, de uma certa forma já con-
templa Deus aqui, porque começa a ter 
sobre o mundo e os homens um pouco 
do olhar de Deus. Todavia, é sobretudo a 
visão beatífica que aguardamos. Aquele 
dia no qual nos apresentaremos diante 
do Senhor, diante do seu trono, trazendo 
as nossas vestes alvejadas no Sangue do 
Cordeiro, aquele dia no qual nós agita-
remos as nossas palmas, como sinal da 
nossa vitória. 

Essa é a visão de João na primeira 
leitura. O vidente de Patmos está numa 
liturgia, no Dia do Senhor, e contempla 
coisas maravilhosas. Hoje a visão de João 
se realiza para nós, embora ainda em 
figura. Também somos essa multidão 
de santos, que trajamos espiritualmente 
a veste branca do nosso batismo e nos 
apresentamos diante do trono do Cor-
deiro, agitando os ramos espirituais que 
trazemos, nós que também chegamos 
aqui vindos da grande tribulação na qual 
vivemos durante a nossa semana. Mas, 
o que nos anima é a certeza, a nós que 
hoje celebramos numa só festa todos os 

santos, a certeza de que nós estaremos 
também unidos a estes a quem hoje 
celebramos, trajando nossas vestes bran-
cas, alvejadas no sangue do Cordeiro e 
estaremos diante do trono do Senhor da 
glória e Ele será, então, “tudo em todos”.

Enquanto aguardamos esse dia, nos 
consolemos com a Palavra do Apóstolo 
João que nos anima na segunda leitura 
que hoje ouvimos com o texto da sua 
primeira carta. João nos apresenta qual 
deve ser o motivo da nossa alegria: “Ser-
mos chamados Filhos de Deus!” João 
nos comunica isso como certeza: “Nós o 
somos!” João nos transmite o motivo da 
nossa esperança: “Nem sequer se mani-
festou o que seremos (...) quando Jesus 
se manifestar seremos semelhantes a 
Ele porque o veremos tal como Ele é.” A 
visão plena do Cristo, realizará em nós 
a epifania plena da santidade que Ele 
nos concedeu. Enquanto caminhamos 
nesta vida, na alegria de sermos filhos 
de Deus e no desejo de ser para o mundo 
sacramento dessa santidade recebida 
do Cristo como Dom, voltemos o nosso 
olhar para Ele e o contemplemos, porque 
é contemplando-o que vamos deixando 
aflorar em nós a verdadeira santidade 
que Ele nos ofertou como dom.

“É assim a geração dos que procu-
ram o Senhor!” Sejamos essa geração: a 
geração dos que buscam o Senhor! Con-
templemos o Cristo e a contemplação 
fará resplandecer em nós a face d’Aquele 
que nos santificou pela sua morte e res-
surreição.

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

SEGUNDA-FEIRA 
Dia 2 de novembro
1ª Leitura - Jó 19,21-27
Salmo - 22(23)
2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28
Evangelho - Lc 12,35-40

TERÇA-FEIRA 
Dia 3 de novembro
1ª Leitura - Fl 2,5-11
Salmo - 21 (22)
Evangelho - Lc 14,15-24

QUARTA-FEIRA 
Dia 4 de novembro
1ª Leitura - Fl 2,12-18
Salmo - 26 (27)
Evangelho - Lc 14,25-33

QUINTA-FEIRA 
Dia 5 de novembro 
1ª Leitura - Fl 3,3-8a
Salmo - 104 (105)
Evangelho - Lc 15,1-10

SEXTA-FEIRA 
Dia 6 de novembro 
1ª Leitura - Fl 3,17-4,1
Salmo - 121
Evangelho - Lc 16,1-8

SÁBADO 
Dia 7 de novembro 
1ª Leitura - Fl 4,10-19
Salmo - 111 (112)
Evangelho - Lc 16,9-15

31º Domingo Do Tempo Comum - SoleniDaDe ToDoS oS SanToS
1º De novembroDe 2020

“É assim a geração dos que procuram o Senhor!”
RE
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OD
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1ª Leitura - Ap 7,2-4.9-14
Salmo - 23

2ª Leitura - 1Jo 3,1-3
Evangelho - Mt 5,1-12a

As bem-aventuranças são 
disposições do coração para 
que o homem possa viver a 
Lei dada por Deus a Moisés 

no Sinai
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Estivemos tratando bastan-
te sobre filosofia do cinema, de 
modo especial na obra de Gil-
les Deleuze. Inevitavelmente, 
acabamos por tratar de grandes 
diretores que servem como la-
boratório para nossos estudos, 
e é de um desses artistas que 
nós tratamos que gostaria de 
dedicar este artigo, falo de Carl 
Dreyer.  

Bresson reúne muito do 
aspecto daquilo que Deleuze 

chamava de plano rarefeito no 
que diz respeito à economia do 
que está em cena, ou melhor, do 
que se permite mostrar através 
da câmera. 

Bresson foi um diretor fran-
cês e católico, mas com uma 
forte influência do jansenismo 
em sua formação, inf luência 
que marcou profundamente 
sua filmografia. 

O jansenismo irá marcar 
tão profundamente o cinema 

de Bresson que irá imprimir em 
um novo “método” de atuação, 
se assim podemos chamar, toda 
a carga ascética dessa doutrina. 
Bresson recusava-se a trabalhar 
com atores profissionais, pois 
cria ele que um ator servia ape-
nas para um personagem. Aliás 
nem atores eles eram chama-
dos, Bresson preferia o termo 
“modelos.  Para ele deveria se 
prezar pela espontaneidade 
da atuação, sem passar por 

Revisitando um processo de construção do 
personagem, pois o modelo por 
si só já estava adequado ao seu 
papel, sendo assim ele deveria 
eliminar ao máximo os trejeitos 
e tudo mais que pudesse obscu-
recer o conteúdo da cena. 

Bresson possui uma filmo-
grafia relativamente breve, 
principalmente se considerar-
mos que ele esteve em atividade 
durante 49 anos, tendo dirigido 
entre médias e longas-metra-
gens, 14 filmes. Desses 14 gos-
taria de me prolongar em três: 
“Diário de um pároco de aldeia” 
(1951), “A grande testemunha” 
(1966) e “Mouchette” (1967). 

Em “Diário de um pároco”, 
adaptação da novela homônima 
de Georges Bernanos, Bresson 
irá nos trazer os dramas de 
um jovem padre recém orde-
nado que irá se deparar com 
os desafios de uma pequena 
paróquia no interior da França 
com ainda alguns resquícios do 
feudalismo, além de enfrentar a 
resistência dos fiéis e lidar com 
uma doença que lhe afetava o 
estômago. 

Bresson irá imprimir neste 
jovem “modelo” Claude Laydu, 
um católico praticante, o as-
pecto ascético, deixando-o em 
alguns momentos quase apá-
tico, o que incrivelmente nos 
transmite muito da essência do 
personagem, justamente pela 
ausência de uma tentativa me-
todológica para interpretação. 
Nós percebemos essa natural 
complementariedade entre 
o modelo e o personagem. O 
sofrimento deste jovem sacer-
dote é exatamente seu meio 
de redenção. Além da trama 
central do filme, vale ressaltar 
os diálogos com o pároco de 
Torcy, que são verdadeiramente 
uma aula para qualquer jovem 
sacerdote.   

Em 1966, o mundo é brinda-
do com “A grande testemunha”, 
para alguns críticos se trata do 
melhor filme da história. Nessa 
película somos convidados a 
imergir em uma narrativa, no 
mínimo inusitada, para obser-
varmos os acontecimentos pela 
visão de Balthazar, um burro. O 
filme inicia com o batizado do 
burro Balthazar em um clima 
auspicioso em uma pequena 
fazenda, onde tudo parece 
correr bem, exceto pela irmã 
doente de Jacques. Os anos 

passam e aquela visão infantil 
quase que idealizada dá lugar a 
uma série de eventos cada vez 
mais graves que irão refletir 
sempre em nosso protagonista, 
o burro. O final do filme talvez 
torne bem evidente o que Bres-
son trata de maneira magis-
tral durante toda a película 
com uma das questões mais 
essenciais do cristianismo: a 
dinâmica da graça e redenção. 
Balthazar aparece como uma 
espécie de santo, como  em cer-
ta altura, um dos personagens 
chega a afirmar. 

No ano seguinte, em 1967, 
Bresson traz às telas uma adap-
tação de outra obra de Bernano, 
intitulada “Mouchette”. Aqui 
nós já podemos perceber um 
amadurecimento da estética 
bressoniana em relação a “Di-
ário de um pároco de aldeia”. 
A câmera é extremamente 
minimalista, focando somen-
te naquilo que é essencial na 
compreensão do espectador, 
que é marca registrada do di-
retor e irá se agravar nos filmes 
posteriores. 

Em “Mouchette” somos 
transportados para um encon-
tro com a tragédia da realidade 
de uma menina que só faz sofrer 
durante todo o filme. Em todos 
os ambientes que frequenta, 
seja na família, na escola ou no 
trabalho, Mouchette sofre. E 
quando ela tenta desviar desse 
roteiro, acaba sofrendo a maior 
das violências. Destaque tam-
bém para a cena final, uma das 
mais emblemáticas da história 
do cinema, amada e odiada por 
muitos. 

No cinema de Bresson 
sempre se há um choque em 
primeiro momento com uma 
estética que muita das vezes 
parece comprometer nossa 
imersão na obra, mas que 
muito pelo contrário, em um 
segundo olhar mais atento nos 
leva a contemplar uma obra ex-
tremamente autoral e delicada 
que acaba por revelar muito do 
que está por debaixo de tantas 
camadas. 

SEMINARISTA 
FILIPE FREITAS 

MACHADO
f.freitas2012@

gmail.com
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Livros do Novo Testamento (35)

Neste ar t igo prosseg ue-se na 
exposição acerca do sentido bíblico-
-teológico dos evangelhos. Estes qua-
tro textos lapidares são as colunas de 
toda a Sagrada Escritura, proporcio-
nalmente (infinitamente superiores) 
à importância do Pentateuco para o 
Antigo Testamento.

Nos evangelhos existem vários fi-
lões literários, verdadeiros comparti-
mentos sobre a vida e o conhecimento 
trazidos por Cristo. Eles podem ser 
visitados a partir da elaboração de 
algumas perguntas: Quem é este 
Homem? 

A este compartimento dos evan-
gelhos nós chamamos de ‘cristologia’ 
(conhecimento de Cristo). 

Quem são estes homens, os Doze, 
os discípulos, as mulheres, os cura-
dos, os pobres? A este compartimento 
chamamos de ‘Eclesiologia’ (conheci-
mento da Igreja). 

Quem é esta pomba, este vento, 
estas línguas de fogo, este testemu-
nhador da verdade? A estes dados 
chamamos de pneumatologia (a ciên-
cia do EspíritoSanto).

Que gestos e palavras são estes que 
os discípulos experimentam como 
forma de participar da ação de Jesus 
(milagres, sofrimentos, pregação)? 
A isto nós chamamos de missiologia 
(ciência da missão cristã). 

Que futuro novo é este que nasce 
nas palavras e gestos do Ressuscita-
do? A este tempo novo nós chamamos 
de escatologia (ciência das coisas 
definitivamente redimidas). 

E quem é esta Mulher tão grande e 
silenciosa que percorre toda a vida de 
Jesus, de Belém a Pentecostes? Esta é 
a Mariologia (o conhecimento da Mãe 
de Cristo).

Em cada evangelho Cristo revela 
uma face definitiva da múltipla Re-
velação de Deus, sua Verdade mais 
definitiva e a mais decisiva para nós 
(soteriologia = Salvação). 

‘Ele se fez letra, papel e tinta’ para 
que não o esquecêssemos e, mais 
ainda, para que a cada ‘leitura’ nos 
tornássemos o que somos e soubés-
semos tratar a Deus, como Pai e aos 
outros como irmãos! E à terra como 
criação nova (ecossistema da Vida!).

GÊNERO EVANGELHO
A santa mãe Igreja defendeu e 
defende firme e constantemente 
que estes quatro evangelhos, cuja 
historicidade afirma sem hesitação, 
transmitem fielmente as coisas que 
Jesus, Filho de Deus. durante a sua 
vida terrena, realmente operou e 
ensinou para salvação eterna dos 
homens, até ao dia em que subiu 
ao céu (cfr. Act. 1. 1-2). Na verda-
de, após a ascensão do Senhor, os 
Apóstolos transmitiram aos seus 
ouvintes, com aquela compreensão 
mais plena de que eles, instruídos 
pelos acontecimentos gloriosos de 
Cristo e iluminados pelo Espírito de 
verdade (2) gozavam (3), as coisas 
que Ele tinha dito e feito. Os auto-
res sagrados, porém, escreveram 
os quatro evangelhos, escolhendo 
algumas coisas entre as muitas 
transmitidas por palavra ou por es-
crito, sintetizando umas, desenvol-
vendo outras, segundo o estado das 
igrejas, conservando, finalmente, o 
carácter de pregação, mas sempre 
de maneira a comunicar-nos coisas 

autênticas e verdadeiras acerca de 
Jesus (4). Com efeito, quer relatas-
sem aquilo de que se lembravam e 
recordavam, quer se baseassem no 
testemunho daqueles «que desde 
o princípio foram testemunhas 
oculares e ministros da palavra», 
fizeram-no sempre com intenção 
de que conheçamos a «verdade» das 
coisas a respeito das quais fomos 
instruídos -Lc. 1, 2-4 (DV 19).

Denomina-se ‘Evangelho’ a um 
gênero literário de escritos do Novo 
Testamento que tem apenas quatro 
exemplares na literatura universal: os 
Evangelhos segundo de São Mateus, São 
Marcos, São Lucas e São João. 

Na cronologia dos Escritos do Novo 
Testamento, com a morte dos Apóstolos e 
o fim de sua pregação oral, este gênero de 
escritos apareceu depois das cartas autên-
ticas de Paulo e propôs-se transmitir fatos 
e palavras da vida de Jesus de Nazaré, que 
as cartas não tinham referido. 

Muitos empreenderam compor 
uma história dos acontecimentos 
que se realizaram entre nós, como 
no-los transmitiram aqueles que 
foram desde o princípio testemu-
nhas oculares e que se tornaram 
ministros da palavra. Também a 
mim me pareceu bem, depois de 
haver diligentemente investigado 
tudo desde o princípio, escrevê-los 
para ti segundo a ordem, excelen-
tíssimo Teófilo, para que conheças a 
solidez daqueles ensinamentos que 
tens recebido (Lc 1, 1-4).

Os evangelhos transmitem-nos fatos 
históricos (Dv 19), mas não de maneira 
“fria” e “isenta”, à maneira da historio-
grafia moderna; os fatos e as palavras de 
Jesus são contextualizados pela Experi-
ência da Fé Apostólica das Comunidades 
da primeira geração 
cristã, entre os anos 
30 e 70 d.C.

PADRE PEDRO PAULO A. 
SANTOS

DOUTOR EM TEOLOGIA 
BÍBLICA

pedosantos@gmail.com
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ANIMADORA PAROQUIAL
02/11 - Francisca F. da Silva

AMIGOS

1º DE NOVEMBRO
Todos os santos
• Acacio Pinto de Albuquerque
• Acy Izabel de Oliveira
• Aidalci Alves
• Alda Maria Lobato Marques
• Alice de Jesus Sampaio Ferreira
• Ana Lucia C. Souza dos Santos
• Ana Melo dos Santos
• Ângela da Silva Mendes
• Antônio Martins da Rocha
• Carlos Luiz de Souza Ferraz
• Carmem dos Santos Cazemundo
• Carmen Lucia Lopes dos Santos
• Celeste Pires Matos
• Cleonice da Silva Mero
• Darly Frederica de Souza
• Dilma Rocha Paulo
• Edimeia de C. Sacramento
• Eliane Pinheiro de Oliveira
• Elisabeth  da  Silva
• Elisete Camargo Iunes
• Eloisa Souza Passos
• Emília dos Santos Auday
• Ester Santos Vidal
• Fabiana Santos de Souza Nunes
• Glória Jamile T. Daiha Almeida
• Helle Nice Moura Alves Torres 
• Heloisa Carvalho Fernandes
• Iara Domingos Ramos
• Ilzimar de Jesus de Almeida
• José Jorge Soares P. Silva
• José Moreira dos Santos
• Judite Jesus Paixão
• Julieta Aires de Souza
• Lena Maria Oliveira Cantarim
• Leudenira da Silveira Cordeiro
• Luciana Rodrigues da Silva
• Maria Aparecida Mello Louzada
• Maria Barbosa de Souza
• Maria Batista da Silva
• Maria Cecília do Rosário Vieira
• Maria da Costa R. de Lima
• Maria de Lourdes dos Santos
• Maria Leine Colares
• Maria Tavares de Oliveira
• Maria Tereza Ribeiro Lima
• Marilene G. Sena Pereira
• Marli Lourdes R. dos Santos 
• Marlie dos Santos Silva
• Martha Magdalena M. Cunha
• Maurício Evangelista da Silva
• Moacyr Conceição
• Odilia Pereira Ferraz
• Orlando Mendonça
• Pedro Altoe Ferreira
• Pedro Vicente
• Perfeita Sousa Cunha
• Petronio Geraldo Canabrava
• Rosenir Felix da Silva
• Ruidalva da Silva Ramos
• Sebastião Lopes de Sousa
• Solange Britto da Costa
• Solange de Mesquita Beserra
• Sonia Maria Curcio Valente
• Sonia Maria F. Santos Vicente
• Tais Elena Lima Ferreira
• Vera Lucia de Paula Coelho
• Webert Makafi da Silva Teixeira
• Zelia Marcondes Azambuja

2 DE NOVEMBRO
Comemoração de Todos os Fiéis 
Defuntos
• Adilson Guilhermino de Lima
• Ana Maria dos Santos Correia
• Angela Maria Rezende
• Carmen Maria Rodrigues
• Célio da Silva
• Cícero Gomes Ferreira
• Damiana Cardoso

• Edevaldo A. Oliveira Junior
• Elvira Gonçalves de Souza
• Emília Pereira da Fonseca
• Ermelinda Ferreira Gomes
• Fátima Monteiro Accarino
• Felismina das G. Norte Vicente
• Fernando Luiz Di Giorgio
• Gelda Maria Dias da Silva
• Geny da Silva Braga Fortes
• Georgina Gomes Rosa
• Jandiara Krauss Melo
• João Viana da Silva
• Josefa Martiniano Ferreira 
• Josefa Pereira da Silva
• Lourdes R. Machado Princisval
• Luiz de Oliveira
• Márcia Raimundo A. Rocha
• Marcos V. Paulo de Silveira
• Margarete Miranda Ervilha
• Maria A. Castanheira de Souza
• Maria Bernadete de Andrade
• Maria Carvalho de Almeida
• Maria Consuelo Vale F. Cruz
• Maria Cristina C. de Mattos
• Maria da Aparecida G. Rocha
• Maria da Conceição Silva
• Maria das Graças Costa Erthal
• Maria Emília Ruas Reis
• Maria Fátima Soares Pereira
• Maria Gomes de Abreu
• Maria Jucelia dos S. Ferreira
• Maria Judite Vieira
• Maria Ludovina de Sousa
• Maria Marta Rosa
• Maria Pereira dos Santos
• Maria Pires Souza da Costa
• Maria Rita de Moura Ferreira
• Marilu da Costa Santos
• Marilza Paula Martins
• Maura da Silva Copelli
• Neide Francisco da Silva
• Nivalda Maria Sobral de Oliveira
• Odineia Gonçalves Reis
• Ornelia Santos Martins
• Regina de Rezende Pinto
• Renato Freitas
• Rosa da Costa Ramos
• Rosângela Sousa Leite
• Sérgio da Silva
• Sônia Maria Luiza Gomes
• Valdinete dos Santos
• Virginia Belardo de Souza
• Wilma Furtado de Souza Barros
• Zélia Rodrigues Oliveira

3 DE NOVEMBRO
São Martinho de Lima
• Ada de Souza Mello e Alvim
• Albanize Maria Leite Pinheiro
• Ana Maria da Silva
• Antonio Lopes da Cruz
• Antônio Moraes da Costa
• Ariette da Costa Renne
• Aristides Roberto de Souza
• Carlos Augusto Mendes Guedes
• Cecília Fonseca da Silva
• Dagmar Pereira de Almeida
• Daniela de Freitas Pinto
• Eliana José Fernandes
• Elzir dos Santos
• Eulalia dos Santos
• Gilson da Costa Ferreira
• Guilhermino P. Souza Filho
• Irene Almeida da Silva
• Ivonete F. Nascimento de Castro 
• Izamar Butler Areal Nogueira
• Izilda Lopes Loureiro Henriques
• Jandira Martins Rui
• Jeanne S. R. Cavalcante Firmo
• Jivanildo Gomes Lucio
• Jucimar Almeida de Oliveira
• Katia Castro Alves
• Laudine Vieira dos Santos
• Lea Pires Carbonelli
• Lidia Costa Lois
• Magnólia Ferreira dos Santos
• Manoel Silva 

• Marcos Angelo Dias dos Santos
• Marevalda de Araujo Lou
• Maria Celia Arruda Grillo
• Maria da C. Silva Fonseca
• Maria da Penha Moreira
• Maria das Graças B. Souza
• Maria de Lourdes P. Nascimento
• Maria Helena Mosquini
• Maria José C. Macedo Pinheiro
• Maria José da Silva Leite
• Maria José G. Santos
• Maria Margarida dos Santos
• Maria Martins Rosa
• Maria Vera Lucia R. Branco
• Mariana Pacheco de Paula
• Marizete Silva Costa
• Mônica Alconforado Martins
• Nathayr Alves Ferraz
• Neide de Aguiar Paes
• Neuma Amélia Bezerra da Silva
• Nilza Helena Dias da Silva
• Rosina Di Masi Petrungaro
• Silvia Maria Barcellos Francisco
• Simone Maria Tavares
• Terezinha Guimarães de Freitas 
• Vicente da Silva
• Wanilda P. Santos Nascimento

4 DE NOVEMBRO
São Carlos Borromeu
• Adalbertina Monteiro Samao
• Ana Hilda Pereira da Silva
• Anderson de Oliveira Simao
• Antônio José Melo
• Arlene da Silva Jorge
• Arlete Santana da Silva
• Carlinda Lopes Rosa da Silva
• Carlos Alberto Ramos
• Dilson Carvalho Novais
• Edijane Batista da Silva
• Eunice Carmo de Jesus Veloso
• Glaucia Rosa Onofre
• Hermilvia Soares Pereira 
• Iara Geraldo de Santana
• Isabel do Carmo S. da Silveira
• José Valido A. Conceição
• Lauraci Coelho Ramos
• Laurinda Gonçalves Escarani
• Leonor Fernandes Pinto
• Luciana Martins da Silva
• Marcelle Peixoto da Rocha
• Margarida Freitas da Silva
• Maria A. Oliveira da Silva
• Maria Benedita de Campos
• Maria Cristina T. Fonseca
• Maria da Conceição dos Santos
• Maria do Socorro Alves Silva
• Maria Francisca Teixeira de Lima
• Maria Helena Cardoso de Faria
• Maria Helena Correa da Silva
• Maria Lucinda G. Araujo
• Maria Valentina Santos da Costa
• Marilda Ferreira Nogueira
• Marli de Sant’Anna Bezerra
• Myrian Teixeira Netto Meriano
• Neuza Borges
• Pedro Paulo Oliveira de Carvalho
• Regina Célia Teixeira Serra
• Rita de Cassia de Souza
• Rita de Cassia Faissal
• Rosane Cirino Lapas de Andrade 
• Sandra Regina Guimarães 
• Sonia Maria da Silva Nunes
• Tania Maria de Andrade Bessa
• Vizania Bittar de Paula Tavares
• Zuleide Luiza da S. Fonseca

5 DE NOVEMBRO
• Santa Bertila
• Alexandre Ricciardi dos Reis
• Ana Luiza de Souza e Silva
• Ana Paula Rocha da Cunha
• Ana Pedrazzi da Silva
• Ângela Maria Pierre Barbosa
• Ângela Maura V. Figueiredo
• Astrogilda Pereira dos Santos

• Benedita Rodrigues de Almeida
• Benedito da Silva Pereira
• Bernadette Marie Pardon
• Bernardino dos Santos Filho
• Carmen Helena de Oliveira Brasil
• Celia Regina de Almeida Alves
• Cesaltina Maria Almeida
• Damiana Costa da Silva
• Daniele do Nascimento Souza
• Dircéa de Oliveira
• Edmea Maria de Souza
• Elaine Inácio de Jesus
• Francisca Porto de Lima
• Francisco Manoel Pinto Moreira
• Gercina Gomes Falcão
• Iara Maria de Carvalho
• Irmã Marinete Tiberio
• Isabel Vitor da Silva
• Itelvina Peclat de Assis 
• Ivan Saab de Mello
• Izabel Gonçalves da Silva
• Jair Pimentel Loureiro
• João Gilberto Miranda Pontes
• João Vieira de Abreu
• Jorge Gomes Machado
• Jovelina de Jesus Santos
• Juliana Martins da Silva
• Lilian Alves da Silva Ladeira
• Lucia de Oliveira Pereira
• Luciane Azevedo de Cassia
• Lucinda Amara Marques
• Lucy Esteves 
• Luzete Pereira da Silva
• Luzia da Silva Gonçalves
• Marcia dos Santos Araujo
• Maria Cândida P. Conceição
• Maria Celis da Costa Queiroz
• Maria Clara Vieira Alves
• Maria da Penha O. Salles
• Maria de Fátima E. Pereira
• Maria de L. Cunha Paredes
• Maria Isabel Albernoz Lands
• Maria José Vicente da Silva
• Marilene Ferreira da Silva
• Marlene Barbosa de Souza
• Meri Jane Salles dos Santos
• Naizidy Fernandes da Silva
• Nelson Ferreira Leiroz
• Neusa Rosa Quilto
• Orminda Ribeiro de Araujo
• Paula Lopes de Abreu
• Quitéria Leite Pires Bastos
• Rafael Carvalho Chacon
• Regina Santos da S. Nascimento
• Renata de Castro Fernandes
• Renata Dias Alves
• Rita Maria Assumpção
• Rosineide Bezerra da Costa
• Silvia Maria dos Santos Mello
• Tania Maria Ferreira dos Santos
• Terezinha de Jesus N. Santiago
• Zuleika Mattos Pecly

6 DE NOVEMBRO
São Leonardo de Noblac 
• Adriana Passos Lamim da Silva
• Adriana Teodora de Lima 
• Aldemira Sodre B. de Menezes
• Angélica Alves Moutinho Costa
• Antônio Luiz Z. Pinto Ferro
• Arinete Marins
• Dalva do E. Santo Guilherme
• Devair Marriel Ferreira
• Dina Maria Martins Fulgêncio
• Edyo Pinto Braga
• Elizabeth Bezz Quintanilha
• Elizete Lima de Oliveira
• Ernani Silva de Araujo
• Eula Sousa Bandeira
• Fátima Cristina R. Ferreira 
• Francisca Elisete Soares Pereira
• Geovane dos Santos Costa
• Ivanilde C. Jesus de Sousa
• Ivone Alves
• João Barbosa de Lima 
• José Henrique de Mafra Alves
• Jussara Alexandre Oliveira

• Lucia H. Souza Rodrigues Araujo
• Luciene dos Santos Bastos
• Magali Benedita Dias Rodrigues
• Marcelle Fernandes Machado
• Maria Anete Silvestre de Lima
• Maria Cacilda dos Passos Freitas
• Maria C. Conceição Gonçalves
• Maria da Conceição da Silva
• Maria Dalva F. da Cunha
• Maria das Dores Ferreira
• Maria das Graças Vieira
• Maria de Lourdes Leal Velloso
• Maria de Lourdes Pereira Sousa
• Maria de Lourdes S. Silva
• Maria Elizabeth Ferreira
• Maria Helena de Oliveira da Silva
• Maria José da Silva de Souza
• Maria Ludovina Leal Pais Neto 
• Maria Marinho da Silva
• Maria Tereza de Paula Ruggeri
• Marise Gomes da Silva
• Marli Figueiredo dos Santos
• Mateus Assis de Faria Pascoal
• Miraci Alves Klier
• Myriam Levy Cardoso Moreira
• Nelson Ricardo Santana
• Nilcta de Souza Saldanha
• Patrícia Amaral Soares
• Ricardo Sérgio do Carmo
• Rosana Gouveia Maurício
• Selma de Oliveira Guimarães
• Valdenira B. Silva Nogueira
• Vera Lucia Vieira da Silva
• Woltigernes C. Bitencurt

7 DE NOVEMBRO
São Wilibrordo
• Adesiva dos Santos Rodrigues
• Alcinea Ribeiro Miguel
• Alfredo M. Rocha Ferreira
• Amauri do Espírito S. Santos
• Antônia Benta Gomes
• Antônia Ferreira dos Reis Freire
• Carlos Alberto de Souza
• Carlos Mutuano
• Celia Maria Mandarini da Silva
• Dulce Guerra do Nascimento
• Eduardo Della Nina
• Eleir Maria Duarte
• Elizete Fátima Carminatti
• Ernesto José dos Santos
• Excelsa de L. Fonseca Pereira
• Gilda Maria da Silva
• Gracileia R. Oliveira Pinheiro
• Janete Martins da Silva
• João Teixeira da Silva
• José Carlos Khair 
• José Ribeiro de Miranda
• Kátia Regina Mello Neves
• Lenir da Fonseca
• Luciene Bizzo Varandas
• Luis Sérgio Coelho Ramos
• Luiza Barros do Nascimento
• Marcia Ferreira do Nascimento
• Maria Cândida Gomes Mothe
• Maria de F. Santos Pires
• Maria do Céu Mota da Cunha
• Maria José de Carvalho Silva
• Maria José Pessoa
• Maria L. Santos de Andrade
• Maria Luiza Pinheiro 
• Maria Madalena S. Costa
• Maria Salete das Chagas
• Maria Valderez Tavares
• Marília Martins Nishikawa
• Marta Elizabete de Moura Silva
• Pedro Davi de Oliveira
• Rafael Heizer Rola
• Rita de Cassia Gabriel Martins
• Rodrigo Villaboin da Rocha
• Rosa Lia Oliveira dos Santos
• Selma dos Anjos Barros 
• Sônia de Fátima A. Gioseffi Lima
• Sueli dos Santos Geraldo
• Terezinha Robaina Alves
• Wanderluci Paula Santos
• Wilma Varella de Barros



Amigos, precisamos de vocês

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

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

Rede Social: fb.com/catedralfmrj

Você, que é um 
Amigo colaborador 

desta obra de 
evangelização, 

indique um Amigo 
para fazer parte 

desta família. 
Abrace esta ideia e 

ligue: 
(21) 3231-3560

Atualização de Cadastro


