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NÃO DIALOGUE COM O DEMÔNIO 

 

    Por isso, a Igreja católica, com os olhos 
fixos no Senhor, imitando as atitudes dele, 
não dialoga com o “pai da mentira”. Nós 
católicos, nos nossos “cultos”, não damos 
espaço para o demônio. Os nossos pastores 
não conversam, não negociam, não brigam, 
não fazem entrevistas e não atiçam o demô-
nio. As nossas reuniões são repletas da 
Palavra de Deus, do louvor a Deus, da ado-
ração a Santíssima Trindade. O povo é ali-
mentado com o Corpo de Cristo, abençoa-
do e ungido pelos seus pastores. Cristo é 
proclamado como único Deus e Salvador, 
então, não há espaço para “o homicida des-
de o princípio”. Pode ser que ele ande em 
volta de nossos templos, mas não consegue 
entrar, porque vê que tudo é repleto de 
Deus, com sua Palavra, com poder e amor 
de Deus Pai, com graça e ternura de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito 
Santo. Além disso, Maria, mãe de Jesus, 
aquela que o demônio odeia, pois trouxe o 
Salvador, está sempre conosco. Também, 
uma multidão dos anjos e santos, heróis na 
fé, que não dialogavam com o demônio, 
ficam acampados no meio do povo de 
Deus. 
     A Igreja católica, iluminada por santo 
Agostinho diz que, depois da ressurreição 
de Cristo “o demônio é um cão feroz, acor-
rentado. Faz muito barulho, late, rosna, mas 
só morde se chegarmos perto”. Meu irmão 
e minha irmã, siga o exemplo de Cristo, 
não dialogue e não negocie com o demô-
nio, não dê ouvido a ele, não caia na tenta-
ção de entrevistá-lo ou de brigar com ele. 
Seja curto e grosso com ele. Lembre-se; ele 
é superior a nós humanos, mas Cristo acor-
rentou-o e além dos limites da corrente, ele 
não pode atacar ninguém, portanto, longe 
dele. Se você se aproxima, você se deixa 
morder por ele. As primeiras páginas da 
Bíblica nos dizem que os nossos primeiros 
pais deram ouvido ao “pai da mentira”, 
dialogaram, demais com ele e aí perderam-
se, e até hoje, todos nós: homens e mulhe-
res, mundo animal e vegetal, sofremos as 
consequências desse infeliz diálogo. 
“Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe 

de vós” (Tg 4,7) 
Pe. Paulo Kowalczyk,sac 

N um belo dia alguém me per-
guntou: Por que nos cultos da 

Igreja católica o demônio não se manifes-
ta assim como nos cultos de algumas 
igrejas evangélicas, onde o diabo através 
das pessoas ruge, rosna, xinga, grita, gar-
galha, acusa, mente...etc.? Essa pergunta 
me fez refletir e estudar o assunto e che-
guei as certas conclusões que gostaria de 
partilhar com os leitores do Boletim Na-
vegantes.  
   De fato, tenho 26 anos de ministério e 
ao longo de todos esses anos presidi para 
o povo milhares de Missas; acredito que 
já distribuí, pelo menos, um milhão, de 
santa Comunhão, fiz milhares de prega-
ções da Palavra de Deus, batizei centenas 
de pessoas, abençoei o amor de muitos 
casais, rezei e ungi milhares de doentes, 
atendi confissões de milhares de pessoas, 
abençoei centenas de casas, fiz, junto 
com povo, horas e horas de adoração ao 
Santíssimo Sacramento, já andei quilôme-
tros em procissões, fiz centenas de pales-
tras, sobre temática religiosa, muitíssimos 
velórios... etc. Aparentemente o demônio 
teria bastante motivos, espaço e oportuni-
dades para se manifestar e atrapalhar o 
meu ministério, porém, nunca aconteceu 
isso. Não nego que, ele poderia estar aí, já 
que São Pedro na sua carta nos adverte 
dizendo: “Sede sóbrios! e vigiai. Vosso 
adversário, o demônio, anda ao redor de 
vós como o leão que ruge, buscando a 
quem devorar” (1P 5,8). Também São 
João Evangelista no Apocalipse nos exor-
ta assim: “(...) Ó terra e mar, cuidado! 
Porque o demônio desceu para vós, cheio 
de grande ira, sabendo que pouco tempo 
lhe resta.” (Ap 12,12), mas, mesmo as-
sim, não se manifestava. Nesses 24 anos 
do ministério nuca vi o demônio “rugindo 
e devorando” as ovelhas do Senhor nos 
nossos templos, como acontece em vários 
templos evangélicos. Será que o demônio 
tem medo do Padre Paulo, do seu minis-
tério, da Palavra de Deus que ele prega, 
do povo que nos nossos templos é ali-
mentado com a Palavra e Corpo do Se-
nhor? Por que será? 

   A resposta que darei é bem simples: É porque 
nós, nos nossos templos, não dialogamos com o 
demônio, não damos chance a ele, não damos 
ouvidos e espaço para ele, também, não temos 
medo dele, pois, acreditamos no Espírito Santo 
que através do apóstolo Paulo diz: “Se Deus está 
por nós, quem será contra nós?” (Rm 8,31). Cris-
to é o exemplo para nos. Os 4 evangelistas, que 
narram a vida e a obra de Jesus mostram que, 
Cristo não negociava com o demônio. Os evange-
listas: Mt 4,1-11, Mc 1,12s. e Lu 4,1-11 dizem 
que o demônio chegou a tentar desviar Jesus da 
sua missão de salvar a humanidade, porém, o 

Senhor não caiu na armadilha dele. Jesus, no seu 
ministério, não negociava e não dialogava com o 
“pai da mentira” (Jo 8,44), não brigava com “o 
homicida desde o princípio” (Jo 8,44), não discu-
tia nem fazia perguntas ao “pecador deste o prin-
cípio” (1Jo 3,8), mas era “curto e grosso”. Sem 
dialogo, ordenava: “Vá embora Satanás, porque a 
Escritura diz: 'Você adorará ao Senhor seu Deus e 
somente a ele servirá'” (Mt 4,10), “Fique longe de 
mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para 
mim, porque não pensas as coisas de Deus mas as 
coisas dos homens” (Mt 16,23). No Evangelho de 
João 8,44, o evangelista anotou a seguinte exorta-
ção de Cristo: “Ele (demônio) era homicida desde 
o princípio e não permaneceu na verdade, porque 
a verdade não está nele. Quando diz a mentira, 
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e 
pai da mentira”, e na sua primeira carta o mesmo 
apóstolo escreve: “(...) o demônio peca desde o 
princípio” (1Jo 3,8). 



Q 
ueridos Irmãos e Irmãs, Bom 
dia! 
(...) A Páscoa de Cristo, com 
a sua força de novidade, nos 

alcança através do Batismo para nos 
transformar à sua imagem: os batiza-
dos são de Jesus Cristo, é Ele o Se-
nhor da sua existência. O Batismo é o 
“fundamento de toda a vida cris-
tã” (Catecismo da Igreja Católica, 
1213). É o primeiro dos Sacramentos, 
enquanto é a porta que permite a 
Cristo Senhor tomar morada na nossa 
pessoa e a nós imergir no seu Misté-
rio.  
O verbo grego “batizar” significa 
“imergir” O banho com a água é um 
rito comum a vários credos para ex-
primir a passagem de uma condição a 
outra, sinal de purificação para um 
novo início. Mas para nós cristãos 
não deve passar despercebido que se 
é o corpo a ser imerso na água, é a 
alma a ser imersa em Cristo para re-
ceber o perdão do pecado e resplan-
decer de luz divina. Em virtude do 
Espírito Santo, o Batismo nos imerge 
na morte e ressurreição do Senhor, 
afogando na fonte batismal o homem 
velho, dominado pelo pecado que 
separa de Deus, e fazendo nascer o 
homem novo, recriado em Jesus. Ne-
le, todos os filhos de Adão são cha-
mados à vida nova. O Batismo, isso é, 
é um renascimento. Estou certo, cer-
tíssimo, de que todos nós recordamos 
a data do nosso nascimento: certo. 
Mas me pergunto eu, um pouco duvi-
doso, e pergunto a vocês: cada um de 
vocês recorda qual foi a data do seu 
batismo? Alguns dizem sim – está 
bem. Mas é um sim um pouco fraco, 
porque talvez tantos não se lembram 
disso. Mas se nós festejamos o dia do 
nascimento, como não festejar – ao 
menos recordar – o dia do renasci-
mento? Eu darei uma tarefa de casa 
para vocês, uma tarefa para fazer hoje 
em casa. Aqueles de vocês que não se 
recordam da data do batismo, pergun-
tem à mãe, aos tios, aos netos, per-
guntem: “Você sabe qual é a data do 
batismo?”, e não a esqueçam nunca. 
E agradecer ao Senhor por esse dia, 
porque é justamente o dia em que 
Jesus entrou em mim, o Espírito San-
to entrou em mim. Entenderam bem a 

tarefa de casa? Todos devemos saber a data 
do nosso batismo. É um outro aniversário: o 
aniversário do renascimento. Não se esque-
çam de fazer isso, por favor.  
Recordemos as últimas palavras do Ressus-
citado aos apóstolos; são um mandato preci-
so: “Ide e fazei discípulos todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo” (Mt 28, 19). (...) Não é 
uma água qualquer aquela do Batismo, mas 
a água sobre a qual é invocado o Espírito 
que “dá a vida”. Pensemos no que Jesus 
disse a Nicodemos para explicar-lhe o nas-
cimento à vida divina: “Se alguém não nas-
ce da água e Espírito, não pode entrar no 
Reino de Deus. Aquele que nasceu da carne 
é carne, e aquele que nasceu do Espírito é 
espírito” (Jo 3, 5-6). Por isso o Batismo é 

chamado também “regeneração”: acredita-
mos que Deus nos salvou “pela sua miseri-
córdia, com uma água que regenera e reno-
va no Espírito” (Tit 3, 5).  
O Batismo é, por isso, sinal eficaz de renas-
cimento, para caminhar em novidade de 
vida. São Paulo recorda isso aos cristãos de 
Roma: “Não sabeis que quantos fomos bati-
zados em Cristo Jesus, fomos batizados na 
sua morte? Por meio do batismo, portanto, 
fomos sepultados junto a ele na morte a fim 
de que, como Cristo foi ressuscitado dos 
mortos por meio da glória do Pai, assim 
também nós podemos caminhar em uma 
vida nova” (Rm 6, 3-4).  
Imergindo-nos em Cristo, o Batismo nos 
torna também membros do seu Corpo, que 
é a Igreja, e partícipes da sua missão no 
mundo. Nós batizados não somos isolados: 

somos membros do Corpo de Cristo. 
A vitalidade que surge da fonte batis-
mal é ilustrada por estas palavras de 
Jesus: “Eu sou a videira, vós os ra-
mos. Quem permanecer em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto” (cfr Jo 15, 
5). Uma mesma vida, aquela do Espí-
rito Santo, passa de Cristo aos batiza-
dos, unindo-os em um só Corpo (cfr 
1 Cor 12, 13), crismado pela santa 
unção e alimentado pela mesa euca-
rística.  
O Batismo permite a Cristo viver em 
nós e a nós viver unidos a Ele, para 
colaborar na Igreja, cada um segundo 
a própria condição, para a transfor-
mação do mundo. Recebido de uma 
só vez, o batismo ilumina toda a nos-
sa vida, guiando os nossos passos até 
a Jerusalém do Céu. Há um antes e 
um depois do Batismo. O Sacramento 
supõe um caminho de fé, que chama-
mos catecumenato, evidente quando é 
um adulto a pedir o Batismo. Mas 
também as crianças, desde a antigui-
dade, são batizadas na fé dos pais. E 
sobre isso eu gostaria de dizer-vos 
uma coisa. Alguns pensam: mas por 
que batizar uma criança que não en-
tende? Esperamos que cresça, que 
entenda e seja ela mesma a pedir o 
Batismo. Mas isso significa não ter 
confiança no Espírito Santo, porque 
quando nós batizamos uma criança, 
naquela criança entra o Espírito Santo 
e o Espírito Santo faz crescer naquela 
criança, desde criança, as virtudes 
cristãs que depois florescerão. Sem-
pre se deve dar esta oportunidade a 
todos, a todas as crianças, de ter den-
tro de si o Espírito Santo, que os guia 
durante a vida. Não esquecer de bati-
zar as crianças! Ninguém merece o 
Batismo, que é sempre dom gratuito 
para todos, adultos e recém-nascidos. 
Mas como acontece com uma semen-
te cheia de vida, este dom se enraíza 
e dá frutos em um terreno alimentado 
pela fé. As promessas batismais que 
todos os anos renovamos na Vigília 
Pascal devem ser reavivadas todos os 
dias a fim de que o Batismo 
“cristifique”: não devemos ter medo 
desta palavra; o Batismo nos 
“cristifica”, quem recebeu o Batismo 
é “cristificado”, se assemelha a Cris-
to, se transforma em Cristo e o torna 
realmente um outro Cristo.  

PÁGINA 02 

CATEQUESE DO  
PAPA FRANCISCO SOBRE O BATISMO 

(Parte 1) 



PÁGINA 03 

Cantinho da Catequese 
 

 

São Joaquim e Sant’Ana 
 

Esse mês celebramos Santa Ana e São Joaquim, os 
pais de nossa mãe Maria e avós de Jesus, eles são os 

padroeiros de todos os avós. 

Dia 2 de julho Pe. 
Paulo partiu de férias 
para a Polônia, sua 
terra.  Depois de dois 
anos, ficará dois meses 
de férias. Na ausência 
do nosso Pároco o Pe. 
Rafael e o Pe. Estêvão 
virão para substituí-lo.  
 O nosso pároco 
voltará no dia 31 de 
agosto. 

Férias do nosso Pároco 

Dia dos Avós - 26 de Julho 

O que é uma Avó ? 

Carta de um aluno da 3ª serie 

 Uma avó é uma mulher velhinha que não 
tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros. Um 
avô é um homem-avô. Ele leva os meninos para 
passear e conversar com eles sobre pescaria e 
outros assuntos parecidos. As avós não fazem 
nada e por isso podem ficar mais tempo com a 
gente. Como elas são velhinhas, não conseguem 
rolar pelo chão ou correr. Mas não faz mal, por-
que nos levam ao shopping e compram tudo o 
que nossos pais não querem comprar. Na casa 
delas tem sempre um vidro com balas e uma lata 
cheia de suspiros. Contam histórias de nosso pai 
ou nossa mãe quando eram pequenos, histórias 

da Bíblia, histórias de uns livros bem velhos 
com umas figuras lindas. Passeiam conosco 
mostrando flores, ensinando seus nomes, nos 
fazendo sentir o perfume. Avós nunca dizem 
“Apresse-se’, “Arrume seu quarto”, “Coma com 
modos’. Normalmente, as avós são gordinhas, 
mas, mesmo assim, elas nos ajudam a amarrar 
os sapatos. Quase todas usam óculos e eu já vi 
uma tirando os dentes e as gengivas. Quando a 
gente faz uma pergunta, a avó não diz: “ Meni-
no, não vê que eu estou ocupada!” Ela para, 
pensa e responde de um jeito que a gente enten-
de. As avós sabem um bocado de coisas. As 
avós não falam com a gente como se nós fôsse-
mos umas criancinhas idiotas, nem apertam nos-
so queixo dizendo ” Que  gracinha!”, como fa-
zem algumas visitas chatas. Quando leem para 
nós, não pulam pedaços das histórias nem se 
importam de ler a mesma história várias vezes. 
O colo das avós é quente e fofinho, bom de a 
gente sentar quando está triste. A minha avó sa-
be fazer uma festinha bem de leve nas minhas 
costas que eu adoro. Todo mundo deveria tentar 
ter uma avó, porque são os únicos adultos que 
têm tempo para nós. 
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 

01– Maria Regina Fernandes 
02– Alceia Almeida Lopes 
02– Terezinha Coelho Rodrigues 
02– Rosângela Nazário Pires 
05– Maria Lúcia C. de Oliveira 
07– Gizélia Paixão Silva 
08– José Souza Cardim 
09– Keli da Silva Martins 

09– Maria de Lurdes B. de Oliveira 
10– José Adelino da Silva 
13– José Luiz Mariano 
15– Maria da Penha Clementino 
15– Nilton Pereira de Albuquerque 
16– Severina M. Basílio 
20– Nádia Maria Cruz 
 

21– Maria Fernandes Alves Leitão 
23– Antônio Ribeiro 
24– Josefa Soares de Oliveira 
25– Rosa Dantas de Souza 
29– Leonardo 
29– Maria da Silva Fernandes 

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 

ACONTECERÁ... 

30º ANIVERSÁRIO AL-ANON 

O grupo Al-Anon convida amigos e familiares dos alcoóli-
cos anônimos para reunião comemorativa. Trazendo o tema: 
“Alcoolismo: A doença da Família”, com a presença da pa-
lestrante Maria Tude. No dia 08 de Julho das 15h as 17h na 
Matriz. 

 

TARDE DE FORMAÇÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

No dia 19 de julho, a partir das 14:30h na Matriz, aconte-
cerá tarde de formação para os Grupos do Apostolado da 
Oração da nossa forania. 
 

SEMANA DA JUVENTUDE 

No dia 27 de julho (sexta-feira) a partir das 20h acontece-
rá na nossa matriz encontro dos jovens da nossa forania 
 

GRUPO DE ORAÇÃO FONTE DE MISERICÓRDIA  

CONVIDA PARA 

Seminário de Vida no Espírito Santo do dia 03 de Julho 
até 28 de Agosto as terças-feiras a partir das 20h na Ca-
pela de São Pedro e São Paulo. 

 

COLETA PARA O SEMINÁRIO PALLOTINO 

Uma vez por ano todas as paróquias pallotinas, ajudam na 
formação dos seminaristas e manutenção do Seminário 
Pallotino com a coleta dominical. Nos dias 04 e 05 de agos-
to (sábado e domingo) a coleta será destinada para o semi-
nário. Seja generoso e ajude a manter o seminário da Dioce-
se. 

1º Encontro da Aliança de Casais Celebração de Corpus Christi 

ACONTECEU... 

Arraia da Navegantes 


