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EVANGELHO DA PROSPERIDADE OU REALISMO CRISTÃO? 

Milagres ou moderação da vida cristã?
om os meus leitores, quero partilhar o seguinte 

pensamento: Nós católicos não pregamos, 

como alguns, o Evangelho da prosperidade, 

mas pregamos o realismo cristão; também, não prega-

mos milagres, como fazem alguns, mas moderação da 

vida cristã! Você concorda com isso? Surpreendeu-se, 

decepcionou-se ou escandalizou-se? Será que prega-

mos, então, a “Teologia da Miséria?” Calma! Não se 

afobe! Não se esqueça de que a palavra fora do con-

texto vira pretexto. 

    Há cristãos que, lendo a Palavra de Deus fora do 

contexto bíblico, querendo fun-

damentar os seus desejos, so-

nhos ou imaginação, tiram uma 

frase daqui ou dali, interpretam-

na de maneira literal, muito indi-

vidual, e caem no extremo, pre-

gando a tal “Teologia da prospe-

ridade”. E, ainda, rotulam a 

quem não segue a mesma como 

“os adeptos da Teologia da Mi-

séria”. 

      Parece que o interesse parti-

cular, a busca exagerada da feli-

cidade individual, são o com-

bustível das filosofias e teolo-

gias utópicas. A tal “Teologia da 

prosperidade” é uma filosofia 

importada dos EUA para várias 

igrejas pelo mundo. Quem não segue essa teologia, 

supostamente revelada por Deus, é rotulado como 

“adepto da Teologia da Miséria”. O que realmente im-

porta para nossa caminhada na fé é a mensagem con-

tida nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não se trata 

de riqueza ou pobreza, a Palavra de Deus está muito 

além disso. O Evangelho não é um manual de econo-

mia ou um manual de fazer milagres, mas é a vida, o 

amor, a esperança, a promessa e o convite à conver-

são! 

      Jesus não veio para nos revelar as regras da pros-

peridade financeira e, muito menos, ensinar a fazer 

milagres, mas chamou a humanidade à mudança de 

vida, à conversão. A prosperidade econômica baterá à 

porta de sua casa, a felicidade e a bênção encontrarão 

lugar em sua vida familiar, profissional, material e 

sentimental, na medida da sua conversão. E a conver-

são é uma reviravolta na pessoa, é passar da água para 

o vinho. São Paulo Apóstolo, conforme a sua carta aos 

Gálatas no capítulo 5, diz que a conversão é deixar: 

discórdia, ciúmes, ira, rivalidade, divisão, inveja, be-

bedeira, orgias, fornicação, impurezas, libertinagem, 

idolatria, feitiçaria e outras coisas semelhantes e abra-

çar; o amor, a alegria, a paz, a paciência, a tolerância, 

a compreensão, a benevolência, a fé, a mansidão, o 

domínio de si, a justiça, o per-

dão. 

      Abandonando o mal e abra-

çando o bem, isso sim irá trazer 

para nossa vida, seja individual 

ou social, a prosperidade, a bên-

ção e os milagres. Você sendo 

uma pessoa pacífica, paciente, 

justa, honesta, fará verdadeiros 

milagres na sua vida e na dos ou-

tros. Sendo disciplinado consigo 

mesmo, sabendo dominar-se, 

amando, perdoando, você verá 

milagres espetaculares aconte-

cerem na sua vida pessoal. Cui-

dado com aqueles pregadores 

que prometem prosperidade 

econômica e milagres pelo sim-

ples fato de serem adeptos da igreja deles e fieis dizi-

mistas. Um dos pastores de uma igreja, na rede naci-

onal da TV, promete “bênção financeira” para todas 

as pessoas que fizerem uma doação extra, de R$ 

900,00 para sua igreja. Se isso fosse verdade, o Estado 

Brasileiro resolveria milhares de problemas, simples-

mente, decretando que todo brasileiro, para ter di-

nheiro, trabalho, saúde, segurança, deve entrar em 

uma dessas igrejas, pagar seu dízimo e em troca rece-

berá a bênção desejada.  E a paz celestial reinará. Ale-

luia!  

      Nós, católicos, não pregamos o Evangelho da 

prosperidade, mas pregamos o realismo cristão, rea-

lismo da vida, pois, a cruz, isto é: a luta, as 
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dificuldades, a doença, o sofrimento, as lágrimas, as 

decepções, as tentações, o suor do trabalho, etc..., 

TAMBÉM fazem parte da vida do filho de Deus. Não 

podemos negar isso. Não somos seres extraterrestres, 

por isso, as vicissitudes da vida são inevitáveis. O Se-

nhor nos dá forças para suportar tudo isso. Ele não nos 

abandona. As pedras que encontramos, caminhando 

rumo ao céu, e os inúmeros tropeços que, levamos ao 

longo de nossa vida, modelam e fortificam a nossa fé. 

      A prosperidade econômica na nossa vida não é um 

presente do céu, um prêmio pela fidelidade ao dízimo, 

mas a consequência do nosso esforço, da perseve-

rança, da conversão e da fidelidade. Deus nos deu a 

vida, a saúde, as forças, a inteligência, por isso deve-

mos usar esses dons e trabalhar com eles, para sermos 

felizes, ricos, abençoados, saudáveis, bonitos, respei-

tados, etc... Veja, por exemplo, a parábola evangélica 

dos talentos, Mt 25,14-30. 

      Nós, católicos, também, não pregamos milagres 

nos nossos templos, como fazem alguns, embora não 

neguemos a possibilidade dos milagres ou da interfe-

rência sobrenatural de Deus na vida das pessoas, mas 

pregamos moderação da vida cristã. Pois, é a prudên-

cia, a temperança, o domínio de si mesmo, o perdão, 

a paciência, o amor ao próximo, a honestidade que 

tornarão a sua vida milagrosa. Alimentando se bem, 

por exemplo, na hora certa, com alimento certo e do 

jeito certo, tendo domínio de si mesmo, você trará a 

bênção da saúde para sua vida. Não adianta ir à igreja 

e pedir a Deus por um carro se eu não quiser trabalhar, 

economizar e “correr atrás”. Não adianta ir à igreja e 

pedir a Deus a graça da felicidade na vida matrimonial 

e sentimental, se eu não praticar no dia a dia: o amor 

mútuo, o perdão, a paciência, a compreensão, a fide-

lidade, o respeito e a justiça. Não adianta ir à igreja e 

pedir a Deus a saúde, se eu me alimento do jeito er-

rado. 

 
Pe. Paulo Kowalczyk, sac. 

PAPA FRANCISCO EXPLICA POR QUE A IGREJA NÃO DESABOU 

APESAR DOS ESCÂNDALOS 
Quarta-feira, 18 setembro, 2019. Atos dos Apóstolos 5, 34-41

iante da proibição dos judeus de ensinar em 

nome de Cristo, Pedro e os apóstolos respon-

dem com coragem que não podem obedecer 

àqueles que desejam interromper a jornada do evange-

lho no mundo. 

Os Doze mostram, assim, que eles possuem aquela 

“obediência da fé” que desejam despertar em todos os 

homens (Rm 1,5). A partir de Pentecostes (...), os 

apóstolos não se deixam intimidar por ninguém. Eles 

possuíam uma cora-

gem impressio-

nante! Pensemos 

que estes eram co-

vardes: todos esca-

param, fugiram 

quando Jesus foi 

preso. Mas, de co-

vardes, eles se tor-

naram tão corajosos. Por quê? Porque o Espírito Santo 

estava com eles. O mesmo acontece conosco: se tiver-

mos o Espírito Santo, teremos a coragem de seguir em 

frente, a coragem de vencer muitas lutas, não por nós 

mesmos, mas pelo Espírito que está conosco. Eles não 

retrocedem em sua marcha como testemunhas intrépi-

das de Jesus Ressuscitado, como os mártires de todos 

os tempos, incluindo os nossos. Os mártires dão a vida, 

não escondem que são cristãos. 

Pensemos que, alguns anos atrás – ainda hoje existem 

tantos – mas nos recordemos que há quatro anos, os 

cristãos ortodoxos coptas, verdadeiros trabalhadores, 

na praia da Líbia: todos foram assassinados. Mas a úl-

tima palavra que disseram foi “Jesus, Jesus”. Eles não 

haviam vendido a fé, porque o Espírito Santo estava 

com eles. Estes são os mártires de hoje! Os apóstolos 

são os “megafones” do Espírito Santo, enviados pelo 

Ressuscitado, para espalhar com prontidão e sem hesi-

tar a Palavra que traz a salvação 

E, de fato, essa determinação faz tremer o “sistema re-

ligioso” judaico, que se sente ameaçado e responde 

com violência e sen-

tenças de morte. A 

perseguição aos 

cristãos é sempre a 

mesma: as pessoas 

que não querem o 

cristianismo se sen-

tem ameaçadas e, 

assim, levam a 

morte os cristãos. Mas, no meio do Sinédrio, se eleva 

a voz diferente de um fariseu que decide conter a rea-

ção dos seus: se chamava Gamaliel, um homem pru-

dente, “doutor da lei, estimado por todo o povo”. Em 

sua escola, São Paulo aprendeu a observar “a lei dos 

pais” (Atos 22, 3). Gamaliel toma a palavra e mostra a 

seus irmãos como exercitar a arte do discernimento di-

ante de situações que vão além dos esquemas conven-

cionais. 

Ele demonstra, citando alguns personagens que se 

apresentavam como Messias, que todo projeto humano 

pode primeiro receber elogios e depois naufragar, 
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enquanto tudo o que vem do alto e traz a “assinatura” 

de Deus é destinado a durar. Projetos humanos sempre 

falham; eles têm um tempo, como nós. Pense em tan-

tos projetos políticos, e como eles mudam de um lado 

para o outro, em todos os países. Pense nos grandes 

impérios, pense nas ditaduras do século passado: eles 

se sentiam potentíssimos, pensavam que iam dominar 

o mundo. E depois todos eles caíram. Pensem também 

hoje, nos impérios de hoje: cairão, se Deus não estiver 

com eles, porque a força que os homens têm em si 

mesmos não é duradoura. Somente a força de Deus 

dura. 

Pensemos na história dos cristãos, também na história 

da Igreja, com tantos pecados, com tantos escândalos, 

tantas coisas ruins nesses dois milênios. E por que não 

caiu? Porque Deus está nela! Somos pecadores e tam-

bém tantas vezes causamos escândalos. Mas Deus está 

conosco! A força é “Deus conosco”!  Gamaliel de-

monstra, citando alguns personagens que haviam se 

apresentado como Messias, que todo projeto humano 

pode primeiro ter êxito e depois naufragar. Portanto, 

Gamaliel conclui dizendo:” (...) não se preocupem 

com esses homens, e os soltem. Porque, se o projeto 

ou atividade deles é de origem humana, será destruído; 

mas, se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-

los. Cuidado para não se meterem contra Deus!” 

(At.5,38-39. Ele nos ensina a fazer esse discernimento. 

São palavras calmas e perspicazes que (...) tocam co-

rações e alcançam o efeito desejado: os outros mem-

bros do Sinédrio seguem o seu parecer e renunciam às 

intenções de morte, ou seja, matar os apóstolos. Peça-

mos ao Espírito Santo que atue em nós para que, seja 

pessoalmente seja comunitariamente, possamos adqui-

rir o habitus do discernimento. Peçamos a Ele que se-

jamos sempre capazes de ver a unidade da história da 

salvação através dos sinais da passagem de Deus em 

nosso tempo e nos rostos daqueles que nos rodeiam, 

porque aprendemos que o tempo e os rostos humanos 

são mensageiros do Deus vivo

NARCÓTICOS ANÔNIMOS 

arcóticos Anônimos é uma irmandade ou as-

sociação, sem fins lucrativos, de homens e 

mulheres para quem as drogas se tornaram um 

problema muito grave. Somos adictos em recuperação 

que nos reunimos regularmente com o intuito de nos 

ajudarmos mutuamente e de nos mantermos limpos. 

Este é um programa de abstinência completa de todo o 

tipo de drogas. Existe apenas um requisito para se ser 

membro: o desejo de parar de usar. Não há nenhuma 

obrigação em NA, mas su-

gerimos que o participante 

do grupo mantenha a mente 

aberta para assim possa 

aproveitar esta oportuni-

dade. A base do programa 

de recuperação de Narcóti-

cos Anônimos é uma série 

de atividades pessoais conhecida como Doze Passos, 

que foram adaptados dos Alcoólicos Anônimos. Estes 

"passos" incluem a admissão de que existe um pro-

blema, a busca de ajuda, autoavaliação, partilha em ní-

vel confidencial, reparar danos causados e trabalhar 

com outros dependentes que queiram se recuperar.   

Narcóticos Anónimos acredita que uma das chaves do 

seu sucesso seja o valor terapêutico de ajuda mútua. 

Nas reuniões, cada membro partilha experiências pes-

soais com os outros buscando ajuda, não como profis-

sionais, mas simplesmente como pessoas que tiveram 

problemas similares e encontraram uma solução. Nar-

cóticos Anónimos não tem terapeutas, não oferece mo-

radia nem clínicas. NA não oferece orientação vocaci-

onal, legal, financeira ou serviços médicos. A coisa 

mais próxima de um "conselheiro de NA" é o padrinho 

ou madrinha, um membro experiente que oferece 

ajuda informal a membros mais recentes. Em NA não 

há obrigações. Não estamos associados a nenhuma or-

ganização, não é necessário pagar taxas, não há jura-

mentos ou promessas. Não estamos ligados a qualquer 

grupo político, religioso ou policial, e não estamos sob 

vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, inde-

pendentemente da idade, raça, sexo, crença, religião 

ou falta desta. Não estamos 

interessados em saber que 

drogas você usava e em que 

quantidades, quais eram os 

teus contatos, o que fizeste 

no passado, a tua situação 

económica; apenas quere-

mos saber o que você quer 

fazer acerca do teu problema e como podemos ajudar. 

O recém-chegado é a pessoa mais importante nas nos-

sas reuniões, pois só podemos conservar aquilo que te-

mos se o partilharmos. A nossa experiência coletiva 

tem nos mostrado que aqueles que assistem regular-

mente às nossas reuniões mantêm-se limpos. 

Na nossa Paróquia Nossa Sra. dos Navegantes os 

encontros dos Narcóticos Anônimos acontecem - 

com exceção das terças-feiras - diariamente sempre 

às 19h00, sendo que nos Sábados há duas (10h e 

19h) e nos Domingos, às 18h30. Temos reuniões 

para o público em geral nas Sextas e Domingos, nos 

demais dias as reuniões são somente para mem-

bros. 
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REZEMOS PELOS MORTOS 

eus de amor, de bondade e de compaixão, marcados 

pela saudade daqueles que se foram, voltamos para 

vós nosso coração, repleto de saudade, mas também 

de esperança. Sabemos que a morte não tem a última palavra 

sobre nós. Vosso Filho Jesus, ressurgindo dos mortos, deu a 

vida a todo ser humano. Nós cremos na vida e na morte. Por 

isso, Pai Santo, queremos agradecer por tudo de bom que nos 

destes neles. Que sua memória permaneça entre nós como uma 

bênção. Perdoai-lhes os pecados, acolhei-os junto a Vós e con-

solai nosso coração com a esperança da vida que não se acaba. 

Amém. 
 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! 

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, reconhecemos que tudo vem de 

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

01 – Luiz Antonio Gomes 10 – Solange P. de Figueiredo 26 – Weslley Ramos Sobrinho 

01 – Zulmira Francisca da Silva 10 – Geralda F. do Nascimento 28 – Sonia de Araujo Neves 

02 – Edinéia Isabel de Campos 15 – Lucas Pereira Cajazeira 29 – Vinicius da Mota Lopes 

05 – Jorgelina Silva Lima 18 – Justina C. Nery Soares 30 – Maria do R. da S. Santos 

05 – Célio de Sousa Tavares 20 – Maria Aparecida Gonçalves 31 – Geralda de Souza Silva 

06 – Iraci José Maciel 20 – Maria Maia Menezes 31 – Ivanildo Julião Brasil 

06 – Ricardo Sales da Silva 22 – Maria do C. dos S. da Silva  

08 – Diana Maria Francisca Cruz 24 – Rosangela Maria C. Freire  
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Retiro do Terço dos Homens 
Dia 27 de outubro (domingo) teremos na Matriz o 

Retiro dos Homens do Terço. O 

Retiro começará com a Santa Missa às 07h e termi-

nará as 16h. Teremos participação de 

homens do Terço de várias Paróquias. 

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
 

Convidamos os coordenadores dos Movimentos e 

das Pastorais para a reunião do Conselho 

Pastoral Paroquial, dia 02 de novembro – sábado -, 

às 17h. Principal assunto será a Festa da 

Padroeira e 75 anos da fundação da Paróquia. 

DIA DOS FINADOS 
 

“A vida nos foi dada para buscar a Deus; a morte, 

para encontrá-Lo e a eternidade, para possuí-Lo. A 

morte traz dor e saudade, mas é também abraço e 

encontro com o autor da vida”.  
 

No Dia dos Finados, 02 de novembro, teremos a 

Santa Missa na Matriz, às 9h e 19h. 

Aulas de instrumentos musicais  

(teclado e violão) 
 

Todos os sábados das 08h às 10h teremos aulas de 

instrumento musical: teclado ou violão. O aluno 

deve ter o próprio instrumento.  

Investimento: R$ 60,00.  

Professor: Abraão Souza. 

Tel. e WhatsApp: 96747-4759 

Festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil – 12 de outubro 
 

De 3 a 11 de outubro - Novena na Matriz, às 19h. 

Dia 12 – às 08h30 concentração e oração do Terço no Oratório N. Sra. Aparecida e em seguida Procissão 

com a Imagem rumo a Matriz. Às 10h Santa Missa. 


