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A FAMÍLIA NUNCA SERÁ PROBLEMA, O PROBLEMA SOMOS NÓS! 

isso, a família humana, no 
plano da Criação de Deus, 
ocupa posição muito alta e 
merece toda nossa proteção. A 

Igreja católica no seu catecis-
mo nos diz que:  
“Nenhum Estado tem o direito 

de controlar, por dentro, a célula 

original da sociedade, a família, 
ou de lhe negar o direito à exis-

tência. Nenhum Estado tem o 

direito de definir a família de um 

modo distinto do que foi estabe-
lecido na Criação. Nenhum Es-

tado tem o direito de se apoderar 

das funções básicas da família, 

especialmente no âmbito da edu-
cação. Pelo contrário, cada Esta-

do tem o dever de ajudar as fa-

mílias, favorecendo-as e assegu-

rando-lhes as necessidades ma-
teriais.”  

   Creio que muitos problemas 
poderiam ser evitados na soci-

edade se cuidássemos mais 
das nossas famílias. Precisa-
mos entender a seguinte ver-
dade: “Quando a família está 

bem, o país está bem; quando 
o país está bem, a grande co-
munhão humana vive em 
paz”. 

Pe.Paulo Kowalczyk,sac 

T 
odos, que têm bom 
senso, sem sombra 
de dúvida concor-
dam que, a salva-

ção da pessoa e da sociedade 
humana vem, também, atra-
vés da família. O bem-estar 
da pessoa e da sociedade es-
tão estreitamente ligados ao 

bem-estar do matrimônio e 
da família. Os estudiosos do 
assunto: sociólogos, psicólo-
gos, antropólogos, teólogos, 
pedagogos, etc... unanime-

mente concordam com essa 
verdade, porém a mídia, a 
imprensa, os políticos e nos-
sos governantes têm receio 
apontar a destruição dos la-

ços familiares, a falta da au-
toridade do pai e da mãe, a 
infidelidade matrimonial, pa-
tologias, falta de emprego, 

etc... como causa da violên-
cia, falta de respeito e de to-
do desmando na sociedade.  
       Pois, eu acredito na fa-
mília. Creio que no colo dos 

pais, na intimidade da casa, 
na roda da família e na parti-
lha do lar que aprendemos 
pela primeira vez os valores, 
os costumes, o respeito, a 

obediência, a justiça e os valores 
espirituais que nos guiarão durante 
toda a vida. A educação humana, 
afetiva e espiritual é na família, é 

no aconchego da casa que se 
aprende. Se faltar a sólida educa-
ção familiar, a sociedade começa a 
balançar e corre o risco de se per-
der. 

   Uma vez um jovem conversando 
comigo me disse: “(...) casei-me 
mas não sabia que a vida matrimo-

nial e tão difícil”. E eu respondi 

para ele: a família nunca será o 
problema, problema somos nós. 
Nós cristãos cremos que a família 
é a instituição divina. Deus na sua 
sabedoria capacitou o ser humano 

de se amar e criar os laços familia-
res. Os animais não têm essa capa-
cidade. Deus escolheu, justamente 
a família, e não uma proveta, para 
gerar e educar os seus filhos. Por 



(...) Quem é consciente das 
próprias misérias e abaixa os 
olhos com humildade, sente 
sobre si o olhar misericordioso 
de Deus. Sabemos por experi-
ência que somente quem sabe 
reconhecer os erros e pedir 
desculpa recebe a compreen-
são e o perdão dos outros 
Ouvir em silêncio a voz da 
consciência permite reconhe-
cer que os nossos pensamentos 
são distantes dos pensamentos 
divinos, que as nossas pala-
vras e as nossas ações são 
muitas vezes mundanas, guia-
das, isso é, por escolhas con-
trárias ao Evangelho. Por isso, 
no início da Missa, fazemos 
comunitariamente o ato peni-
tencial mediante uma fórmula 
de confissão geral, pronuncia-
da na primeira pessoa do sin-
gular. Cada um confessa a 
Deus e aos irmãos “ter pecado 
em pensamentos, palavras, 
atos e omissões”. Sim, tam-
bém por omissões, ou seja, ter 
deixado de fazer o bem que 
poderia ter feito. Muitas vezes 
nos sentimos bravos porque – 
dizemos – “não fiz mal a nin-
guém”. Na realidade, não bas-
ta não fazer o mal ao próximo, 
é preciso escolher fazer o bem 
aproveitando as ocasiões para 
dar bom testemunho de que 
somos discípulos de Jesus. É 
bom ressaltar que confessa-
mos tanto a Deus quanto aos 
irmãos ser pecadores: isso nos 
ajuda a compreender a dimen-
são do pecado que, enquanto 
nos separa de Deus, nos divide 
também dos nossos irmãos e 
vice-versa. O pecado rompe: 

rompe a relação com Deus e rompe 
a relação com os irmãos, a relação 
na família, na sociedade, na comu-
nidade: o pecado rompe sempre, 
separa, divide. 
As palavras que dizemos com a bo-
ca são acompanhadas do gesto de 
bater no peito, reconhecendo que 
pequei por minha culpa, e não dos 
outros. Acontece muitas vezes que, 
por medo ou vergonha, apontamos 
o dedo para acusar outros. Custa 
admitir ser culpados, mas nos faz 
bem confessá-lo com sinceridade. 
Confessar os próprios pecados. Eu 
recordo uma história, que contava 
um velho missionário, de uma mu-
lher que foi se confessar e começou 

a dizer os erros do marido; depois 
passou a contar os erros da sogra e 
depois os pecados dos vizinhos. A 
um certo ponto, o confessor lhe dis-
se: “Mas, senhora, me diga: termi-
nou?” – Muito bem: a senhora ter-
minou com os pecados dos outros. 
Agora comece a dizer os seus”. Di-
zer os próprios pecados! 
Depois da confissão do pecado, su-
plicamos à Virgem Maria, aos an-
jos e santos que rezem ao Senhor 
por nós. Também nisso é preciosa a 
comunhão dos santos: isso é, a in-
tercessão destes “amigos e modelos 
de vida” nos apoia no caminho ru-
mo à plena comunhão com Deus, 

quando o pecado será definiti-
vamente aniquilado. 
(...) A Sagrada Escritura nos 
oferece luminosos exemplos 
de figuras “penitentes” que, 
regressando a si mesmas de-
pois de ter cometido o pecado, 
encontram a coragem de tirar 
a máscara e se abrir à graça 
que renova o coração. Pense-
mos no rei Davi e nas palavras 
a ele atribuídas no Salmo: 
“Piedade de mim, ó Deus, no 
teu amor; na tua grande mise-
ricórdia apaga a minha iniqui-
dade” (51, 3). Pensemos no 
filho pródigo que retorna ao 
pai; ou na invocação do publi-
cano: “Ó Deus, tenha piedade 
de mim, pecador” (Lc 18, 13). 
Pensemos também em São Pe-
dro, em Zaqueu, na mulher 
samaritana. Comparar-se com 
a fragilidade do barro de que 
fomos formados é uma experi-
ência que nos fortifica: en-
quanto nos coloca diante da 
nossa fraqueza, abre-nos o co-
ração para invocar a miseri-
córdia divina que transforma e 
converte. E isso é aquilo que 
fazemos no ato penitencial no 
início da Missa  

PÁGINA 02 

Catequese do Papa  Francisco sobre o 
Ato Penitencial na Eucaristia 



PÁGINA 03 

AOS  CATÓLICOS  

COMEMORAÇÃO DOS  

FIÈIS DEFUNTOS 
 

Dia 2 de novembro fazemos a comemoração do Dia 
dos Mortos. A Igreja implora o auxílio espiritual pa-
ra os falecidos e inspira aos vivos consolação e espe-
rança. Durante o tempo da vida, Deus nos ajudou, 
com sua graça e misericórdia, para nos realizarmos e 
decidirmos nosso destino eterno. A morte encerra 
nossa peregrinação pela terra e abre as portas da 
eternidade. 

      Não haverá outras vidas. Não existe 
“reencarnação” depois da morte! A Escritura nos 
ensina: “Os homens devem morrer uma só vez” 
(Hebreus 9,27). Quem acredita na reencarnação nega 
a ressurreição; quem nega a ressurreição, nega então 
a ressurreição de Cristo e se Cristo não ressuscitou, a 
salvação não aconteceu. Logo, quem aceita a reen-
carnação nega a salvação que vem através de Cristo! 

    O que nos anima na caminhada é a certeza da vida 
eterna e da ressurreição. Isto é algo essencial de nos-
sa fé. A Igreja nos ensina que: A confiança dos cris-
tãos é a ressurreição; crendo nela somos cristãos. Da 
mesma forma que Cristo ressuscitou, a Santíssima 
Trindade nos ressuscitará, no último dia. Contudo, 
logo após a morte, existe uma retribuição para a al-
ma imortal. Ou ela entra de imediato na felicidade do 
céu, ou passa por uma purificação ou, então, conde-
na-se imediatamente para sempre. 

      A purificação final ou Purgatório é para aqueles 
que, morrendo na graça e na amizade com Deus, ain-
da não estão completamente purificados (ou santos) 
para entrar na alegria do céu. Desde seu início, a 
Igreja honrou os mortos, ofereceu orações e sufrá-
gios por sua purificação, de modo especial o sacrifí-
cio da Santa Missa, de valor infinito. São Francisco 
de Sales dizia: “A Santa Missa é o sol que dissipa 
as trevas do Purgatório”. No Antigo Testamento, 
o valente Judas Macabeus, mandou oferecer sa-
crifício expiatório para que os mortos tivessem 
seus pecados absolvidos (2 Macabeus 12,46). 

Esquizofrenia social 
Vivemos numa época onde querem que os padres 
se casem e que os casados se divorciem. Querem 
que os heterossexuais tenham relacionamentos lí-
quidos sem compromisso, mas que os gays se ca-
sem na Igreja. Que as mulheres tenham corpos 
masculinizados e se vistam como homens e assu-
mem papéis masculinos. Querem que os homens se 
tornem “frágeis” e delicados e com trejeitos, como 
se fossem mulheres. Uma criança com apenas cin-
co ou seis anos de vida já tem o direito de decidir 
se será homem ou mulher pelo resto da vida, mas 
um menor de dezoito anos, não pode responder pe-
los seus crimes. 

Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há 
o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer 
fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psi-
cológico gratuito para quem deseja deixar a hete-
rossexualidade e viver a homossexualidade, mas 
não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para 
que deseja sair da homossexualidade e viver a sua 
heterossexualidade e se o tentarem fazer, é crime.  

Ser à favor da família e religião é ditadura, mas 
urinar em cima dos crucifixos é liberdade de ex-
pressão. Isso é doença mental, uma esquizofrenia... 

Fonte: Internet 

 

ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 

São Miguel Arcanjo, Príncipe Guardião e Guer-
reiro, defendei-me com vossa espada e protegei-
me com vosso escudo. 

Não permita que nenhum mal me atinja. 

Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e 
contra quaisquer atos de violência. 

Livrai-me de pessoas más e invejosas. Levante o 
vosso escudo de proteção sobre minha família, 
parentes e amigos. 
Guardai meu traba-
lho, meus negócios e 
meus bens. 

São Miguel Arcanjo 
trazei-me a paz, a  

libertação e  

defendei-me neste 
combate. 

Amém. 
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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 participa-
ção voluntária, ativa e fiel de cada um 

01 - Luiz Antonio Gomes 

01 - Zulmira Francisca da Silva 

05 - Jorgelina Silva Lima 

05 - Célio de Souza Tavares 

06 - Ricardo Sales da Silva 

06 - Iraci José Maciel 

08 - Diana Maria F. Cruz 

10 - Solange Paulina de Figueiredo 

15 - Lucas Pereira Cajazeira 

18 - Justina C. Nery Soares 

20 - Maria Aparecida Gonçalves 

20 - Maria Maia Menezes 

22 - Maria do Carmo dos Santos 

24 - Rosângela Maria Campos Freire 

26 - Weslley Ramos Sobrinho 

28 - Sonia de Araujo Neves 

30 - Maria do Rosário da S. Santos 

31 - Geralda de Souza da Silva 

31 - Ivanildo Julião Brasil 

PROCLAMAS MATRIMONIAIS - OUTUBRO 2018 

Com o favor de Deus e da Santa Mãe Igreja, querem casar se: 

Gizelia  Paixão Silva filha de Expedito Antônio da Silva e de Maria das 
Graças Paixão Silva, e  Bruno Rodrigues de Oliveira filho de Elias 

Rodrigues de Oliveira e de Severina Rafael Duarte de Oliveira. Ambos 
da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Casamento marcado para o 

dia 03 de novembro de 2018, às 20h. 

Se alguém souber de algum motivo pelo qual este casamento não deve reali-
zar-se, fica obrigado, em consciência, a avisar ao Pároco! 

 

CANTINHO DA CATEQUESE 

Viva Nossa Senhora Aparecida, 

Padroeira do Brasil! 

ACONTECERÁ... 


