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PALHAÇADA SAGRADA? 

Q 
uero falar sobre a piedade popular, dos perigos 
a que ela está sujeita, dos sacramentais, e por 
fim, do perigo de transformar a piedade popu-
lar e os sacramentais em uma palhaçada sagra-

da. Pois, observando, as atitudes de não poucos cristãos 
católicos e evangélicos, como também, de certos líde-
res religiosos, fico atônito vendo com quanta facilidade 
e rapidez a piedade popular e os sacramentais se con-
fundem com a superstição. 
Para compreender tudo isso, antes de mais nada, o meu 
respeitável leitor precisa saber O que é piedade popu-
lar? A piedade popular ou religiosidade popular que, 
além das orações, cantos, 
festas, abrange também: 
gestos, objetos, símbolos e 
bênçãos, podemos conside-
rar como um verdadeiro te-
souro do povo de Deus. 
Mas, nem sempre, estas prá-
ticas tem as suas raízes na 
revelação cristã, na Bíblia. 
A piedade popular, pode 
correr o perigo de tornar-se 
um conjunto das supersti-
ções, se ignorar a importân-
cia salvífica de Ressurreição 
de Cristo, a pertença à Igre-
ja, a importância do Espírito Santo, a convicção da ab-
soluta soberania de Jesus Cristo, o contato direto com a 
Sagrada Escritura, a vivência da vida sacramental, e da 
Palavra de Deus. A falta desses elementos na religiosi-
dade popular pode levar as pessoas, ou líderes religio-
sos, à utilização de sinais, gestos, objetos, bênçãos, fór-
mulas e festas, à procura do espetacular, e em casos 
extremos, levar até mesmo à superstição, à magia, ao 
fatalismo e à charlatanismo. 
A piedade popular é a interpretação e vivência popular 
dos mistérios da nossa salvação, então, devemos res-
peitá-la, pois, é o nosso patrimônio cultural e espiritual; 
mas quando ela ultrapassa limites e transforma-se nu-
ma simples superstição ou magia, precisa ser, paciente-
mente, “evangelizada”, ou seja, alimentada com a pala-

vra do Evangelho, para libertá-la dos seus defeitos, desvios 
e, assim, ser purificada. 
Agora: O que são os sacramentais?. A Igreja católica tem 
sete sacramentos, a saber: o Batismo, a Crisma, a Eucaristia, 
o Matrimônio, a Reconciliação, a Unção dos Enfermos e a 
Ordenação Sacerdotal,  instituídos por Cristo ao longo da sua 
vida pública. Além disso, há os sacramentais, instituídos 
pela Igreja e não pelo Cristo. São sinais e gestos sagrados 
que, têm certo parentesco com os sacramentos. Desde a anti-
guidade, costuma-se na Igreja benzer pessoas, água, lugares, 
alimentos, objetos, exorcizar e consagrar. Os sacramentais 
não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos Sacra-

mentos, mas pela oração da Igreja 
preparam para receber a graça e 
ajudam a cooperar com ela. Os 
sacramentais, então, não salvam, 
pois, só Jesus é Salvador. Água 
benta, por exemplo, que é um sa-
cramental, não salvou ainda a 
ninguém. Ela, apenas, lembra o 
nosso batismo, e esse é o signifi-
cado correto dela, ela nos prepara 
para receber a bênção maior que 
vem de Deus, desde que haja 
conversão e a vivencia da fé.  
A bênção da casa com água benta 
não significa que o Senhor com a 

sua proteção estará aí. Pois, se não houver a conversão da 
família, adesão dos membros da família a Deus e à sua Pala-
vra, se não houver a mudança do comportamento, aí não adi-
anta jogar nem “carro- pipa de água benta”. O Senhor, sim, 
nos abençoa, mas Ele quer a nossa colaboração, adesão e 
conversão. Há católicos e evangélicos que, caem na tentação 
de procurar uma salvação barata, uma solução imediata de 
seus problemas, e começam a divinizar as bênçãos e consa-
grações, atribuindo a elas os poderes extraordinários e mági-
cos, transformando-as em uma magia.  A piedade popular e 
os sacramentais andam de mãos dadas, mas não podem ser 
divinizados. 
De vez em quando, assisto na televisão aos cultos em algu-
mas igrejas neopentecostais que temos no Brasil, e me assus-
to com tamanha palhaçada “sagrada” em algumas delas.  



Há uma igreja, com programa diário na TV que, durante 
os seus cultos, distribui para as pessoas: azeite consa-
grado, para temperar a salada e assim espantar o demô-
nio da casa; martelo consagrado, para, ao bater com ele 
em casa, acabar com a injustiça; pente consagrado, pa-
ra, ao pentear-se, atrair as bênçãos; caneta consagrada, 
para fechar grandes negócios; chave consagrada, para 
abrir bom negócio; talco de amor, para se casar; celular 
consagrado, para ouvir sempre as boas noticias; perfu-
me de amor, para apimentar o relacionamento conjugal; 
rosa branca, para abençoar a casa; perfume de maravi-
lhas, para atrair as bênçãos; sabonete consagrado, para 
se banhar de graças, vassouras consagradas, para varrer 
o mal da casa, etc., etc. Os cultos se transformam em 
verdadeiras seções de PALHAÇADA “SAGRADA” !, 
e comércio “sagrado”.  
As pessoas induzidas pelos líderes cegos e gananciosos 
caem na tentação e descarregam a sua confiança em obje-
tos, em vez de, no Senhor. Há, também, outra igreja por 
aí, onde as mulheres, desconfiando da fidelidade do mari-
do, levam a roupa íntima dele junto com a roupa de cama, 
para serem exorcizadas. O pastor coloca tudo no altar im-
provisado e expulsa o demônio da infidelidade da cueca 

do marido. Um circo sagrado desses, (piedosamente chamado 
de “exorcismo”) eu já vi, também, numa das igrejas católicas, 
aqui, no Rio de Janeiro. Há também adeptos da macumba sa-
grada na Igreja Católica. Basta entrar numa igreja para, logo na 
entrada, encontrar inúmeras correntes de orações com as fitas 
que garantem milagres, curas e libertações.  É uma vergonha, 
como diria Boris Casoy, e eu, como padre, repito: é uma ma-
cumba sagrada dentro da casa do Senhor! 
      Meu amável leitor! O que importa na nossa vida cristã é a 
fé, a conversão diária, a nossa entrega a Deus. Não são os obje-
tos, nem mesmo os sacramentais que nos salvam, mas somente 
Cristo, cujo nome é Jesus, que significa, Deus salva. Para nós, 
católicos, as bênçãos, as consagrações, as orações, ladainhas, 
novenas, trezenas, procissões, a água benta, e tantos outros sa-
cramentais, não têm poder de comprar o céu, mas são, apenas, 
ponteiros que apontam para Deus. Não podemos negar da in-
terferência sobrenatural de Deus na vida das pessoas através 
deles, porém, como cristãos devemos ter a consciência da ab-
soluta soberania de Jesus Cristo e do seu mistério.  Sem dúvi-
da, nós precisamos deles, mas, quando todas estas coisas se 
tornam meios para “comprar o céu” e garantem, cá para nós, a 
salvação,  merecem a critica e a condenação. 

   Pe. Paulo Kowalczyk, sac 

O QUE É A LEGIÃO DE MARIA 
“Sois um movimento de leigos em que vos propondes a fazer da fé a aspiração da vossa vida, para conseguirdes a santidade pessoal. Vós preten-
deis servir a cada pessoa, imagem de Cristo, com o espírito e a solicitude de Maria.”                                                                                           

- São João Paulo II 

A Legião de Maria é uma associação de leigos católi-
cos, sob a proteção e intercessão de Nossa Senhora e 
com aprovação da Igreja, que pela oração e pelo traba-
lho apostólico ativo, destina-se à evangelização e à san-
tificação dos homens, para a glória de 
Deus. Para tornar essa missão possível, 
os legionários buscam também a santifi-
cação pessoal, afim de se tornarem cada 
dia mais aptos a levar Cristo ao mundo. 
Os legionários realizam trabalhos espiri-
tuais e de evangelização, e se reúnem 
semanalmente, na nossa Paróquia todos 
os sábados às 09h da manhã, para tro-
car experiências e recarregar as energias 
com orações em torno do altar de Nossa 
Senhora. É um momento de partilha, de 
oração e de discussão de temas referentes 
à religião e à fé. Além disso, na reunião é 
que se fortalecem os laços do grupo, 
construído com amor fraterno e respeito, 
para que os membros possam contar uns 
com os outros na realização de seus tra-
balhos. Existem várias maneiras de participar da Legião 
de Maria. Os membros ativos comprometem-se a orar e 
a fazer visitas. As visitas realizadas são domiciliares a 
idosos, famílias enlutadas, doentes e sempre que houver 
necessidade de uma palavra amiga e confortadora. Po-
dem ser realizadas também visitas a hospitais, presídios, 

orfanatos, asilos, etc. 
As pessoas que não podem frequentar as reuniões, nem reali-
zar o trabalho de apostolado, ainda assim podem ser legioná-
rias: como membros auxiliares, podem contribuir com suas 

orações para a obra de Nossa Senhora, por 
intermédio dos legionários ativos! Os auxili-
ares ajudam os ativos a serem bem sucedi-
dos em seus trabalhos através de orações. 
A oração diária obrigatória tanto para auxi-
liares como para ativos é a “Catena” (que 
significa “corrente”). Mas é recomendado 
também a reza do terço e da “Tessera” (que 
significa “senha” – a identificação de todo 
legionário). Esses termos em latim foram 
escolhidos e mantidos para todos os países, 
afim de fortalecer a unidade da Legião em 
todo o mundo. Além disso, a estrutura da 
Legião de Maria foi inspirada no exército 
romano. Trata-se de um exército que parte à 
conquista do mundo para Cristo, usando a 
mais importante arma: o terço! Uma outra 
arma usada pelos legionários do mundo to-

do é o manual. Nele se encontram informações sobre a Legi-
ão (como sua fundação e estrutura) e também reflexões sobre 
fé, espiritualidade e a devoção a Nossa Senhora. Sua leitura 
deve ser constante e seus temas discutidos na reunião sema-
nal, para o amadurecimento da fé. 

Marina Tavares Gregolin 



Q 
ueridos irmãos e irmãs ! 
O Evangelho de Mateus coloca o texto do “Pai Nosso” 
em um ponto estratégico, no centro do sermão da mon-
tanha (cfr 6, 9-13). Entretanto, observamos a cena: Je-

sus sobe a colina perto do lago, senta-se; em volta dele os seus 
discípulos mais íntimos e depois uma grande multidão de rostos 
anônimos. É esta assembleia (...) que recebe primeiro a entrega 
do “Pai nosso”. 
A colocação, como dito, é muito significativa; porque neste 
longo ensinamento que vai sob o nome de “sermão da monta-
nha” (cfr Mt 5, 1-7, 27), Jesus condensa os aspectos fundamen-
tais da sua mensagem. (...) Jesus coroa de felicidade uma série 
de categorias de pessoas que no seu tempo 
– mas também no nosso! – não eram muito 
consideradas. Bem-aventurados os pobres, 
os mansos, os misericordiosos, as pessoas 
humildes de coração… Esta é a revolução 
do Evangelho. Onde há o Evangelho, há 
revolução. O Evangelho não deixa quieto, 
nos impele: é revolucionário. Todas as 
pessoas capazes de amor, os operadores de 
paz até então tinham acabado às margens 
da história são, em vez disso, os construto-
res do Reino de Deus. É como se Jesus 
dissesse: avante vocês que levam no cora-
ção o mistério de um Deus que revelou a sua onipotência no 
amor e no perdão! (...)  
Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do 
“Pai nosso”. Ele o faz tomando distância dos grupos do seu 
tempo. Antes de tudo, os hipócritas: “quando orardes, não fa-
çais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinago-
gas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos ho-
mens” (Mt 6, 5). Tem gente que é capaz de fazer orações 
ateias, sem Deus: e o fazem para serem admirados pelos 
homens. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas 
pessoas que vão à igreja e ficam ali todo o dia ou vão todos 
os dias e depois vivem odiando os outros ou falando mal do 

povo. Isso é um escândalo! Melhor não ir à igreja: vive as-
sim, como se fosse ateu. Mas se você vai à igreja, viva como 
filho, como irmão e dê verdadeiro testemunho, não um con-
tra-testemunho. A oração cristã, em vez disso, não tem outro 
testemunho credível que a própria consciência, onde se entrela-
ça intensamente um contínuo diálogo com o Pai: “Quando ora-
res, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segre-
do” (Mt 6, 6). 
Depois Jesus toma distância da oração dos pagãos: “Não multi-
pliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que se-
rão ouvidos à força de palavras” (Mt 6, 7). Aqui, talvez, Jesus 
alude àquele “captatio benevolentiae” que era a necessária pre-

missa de tantas antigas orações: a divin-
dade tinha que ser um pouco anestesiada 
por uma longa série de louvores, também 
de orações. Pensemos naquela cena do 
Monte Carmelo, quando o profeta Elias 
desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gri-
tavam, dançavam, pediam tantas coisas 
para que o seu deus o escutasse. E em 
vez disso Elias estava quieto e o Senhor 
se revelou a Elias. Os pagãos pensam que 
falando, falando, falando, falando se reza. 
E também eu penso em tantos cristãos 
que acreditam que rezar é – desculpe – 

“falar a Deus como um papagaio”. Não! Rezar se faz do cora-
ção, de dentro. Você em vez disso – diz Jesus – quando rezar, 
dirija-se a Deus como um filho ao seu pai, que sabe de que coi-
sas precisa antes que lhe peça (cfr Mt 6, 8). Poderia ser também 
uma oração silenciosa, o “Pai nosso”: basta no fundo colocar-se 
sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai e isso é 
suficiente para sermos atendidos. 
É belo pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para 
conquistar o seu favor! Não precisa de nada, o nosso Deus: na 
oração pede somente que nós tenhamos aberto um canal de co-
municação com Ele para nos descobrirmos sempre seus filhos 
amadíssimos. Ele nos ama tanto. 

Catequese do Papa sobre a oração 

FÁBULA JUDAICA 

Três mulheres conversando ao lado de um poço. Um velho 

as escutava. A primeira mulher dizia:  

- Meu filho é muito forte, corre e 

pula. 

A segunda dizia: 

- O meu filho canta como os passari-

nhos. 

A terceira mulher nada dizia, então 

o velho perguntou: 

- Você não tem filhos? 

Ela respondeu: 

- Tenho, mas ele é um menino nor-

mal como todas as crianças. 

As três mulheres pegaram seus potes cheios de água e fo-

ram caminhando. No meio do caminho, elas pararam para 

descansar e o velho homem sentou-se ao lado delas. O 

primeiro vinha correndo e pulando, o 

segundo vinha cantando lindas can-

ções. O terceiro não vinha pulando nem 

cantando, ele correu em direção à mãe 

pegando o pote cheio de água e levou 

para casa.  

Então as três mulheres perguntaram 

para o velho homem: 

- O que o senhor achou dos nossos fi-

lhos? 

E o velho homem respondeu: 

- Realmente, eu acabei de ver três meninos, mas vi ape-

nas um filho..... 



DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES do mês de FEVEREIRO 

Nossos agradecimentos a vocês Deus os abençoe! 

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, reconhecemos que tudo vem de Deus.  
A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um. 

02- Rosilda Fernandes do Rosário 
04-  Herciliana M. F. Ribeiro 
05– Eloir Cristina de A. da Penha 
07– Valdemar Diogo Ximenes 
08– Maria Bernadete R. dos Santos 
10– Maria Avelino da Cruz 
14– Marinalva Pereira da Silva 
14– Maria do Socorro Medeiros 
16– Avani Albino das Neves 
22– José Marcelo F. Nascimento 
22– Alberte O. do Nascimento 
23– Marinalva Medeiros da Cunha 
24– Severina Silva Ribeiro 
24– Humbelina 
27– Carlos Roberto da Silva 

27– Maria do Céo 
28– Carlos Augusto 
28– Edileusa Bermino R. Sobrinho 
28– Maria Anunciada Beserra 
28– Natanael José de Souza 

INSCRIÇÃO PARA CATEQUESE  

INFANTIL, DE ADULTOS E CRISMA 

Inscrições podem ser feitas após as missas  

dominicais ou na secretaria paroquial  

durante a semana 

 Catequese Infantil: Crianças a partir dos 8 

anos, para 1ª etapa.  

 Catequese de Adultos: Jovens a partir dos 15 

anos. 

 Crisma: Jovens a partir dos 15 anos comple-

tos. 

 Obs.: Apresentar lembrança do batismo no 

ato da inscrição. 

VOLTA ÀS AULAS 
Dia 06 de fevereiro recomeçam os encontros da 

Escola da Fé. Todas as quartas-feiras, às 20h.  

 

REUNIÃO COM CATEQUISTAS 

Dia 10 de fevereiro (domingo), após a Missa 
das 09h teremos reunião com os catequistas. 
Pauta: Planejamento anual da Catequese e es-

colha da nova coordenação. 

EXPERIÊNCIA COM DEUS PARA 

ADULTOS 
DIA 09/02 (sábado) às 15h e 10/02 (domingo)  

às 08h, na Matriz 

Valor: R$ 10,00 (com alimentação) 

Inscrições: (21) 99604-3131 

 www.bit.ly/experienciacomdeus 

Responsável: PASCOM da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes 
Site: www.paroquiansnavegantes.com 
Página no Facebook: facebook.com/paroquianave 
Impressão: 1000 exemplares. 

Inauguração do Ano Catequético 

 

Dia 16 de fevereiro (sábado), ás 15h to-
dos os catequisandos da catequese infantil 

terão o seu primeiro encontro. No domin-

go, dia 17 de fevereiro, às 10h a Cateque-

se dos Adultos e da Crisma terão o seu 
primeiro encontro. 


