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Fanatismo Religioso 

O 
s meus leitores, com certeza, já se encontraram 
com um líder religioso ou com adepto de uma 
ou de outra religião que, com sua pregação, suas 
atitudes, sua visão do mundo e do seu próximo, 

ofendem as convicções religiosas do outro, criticam as tra-
dições e espiritualidade do irmão, provocando as verdadei-
ras guerras santas. Nenhuma comunidade religiosa ou igre-
ja é livre disso. 
    Como padre, encontro  famílias desunidas por causa da 
religião,  casais separados por causa da religião, vizinhos 
que não se conversam mais, por causa das suas crenças re-
ligiosas, amigos que dei-
xaram de ser amigos por-
que as “verdades” das suas 
igrejas os colocaram nos 
lados opostos. As guerras 
“em nome de Deus” conti-
nuam gerando lágrimas, 
tristeza, separação e infeli-
cidade nas famílias, nos 
casamentos, entre vizinhos 
e amigos. 
    É preocupante quando 
um líder religioso de uma 
igreja ridiculariza o líder 
religioso da outra igreja. É 
assustador quando um líder de uma igreja diz que, só ele 
tem certeza e só na igreja dele há salvação. É ignorância  
religiosa e total desconhecimento  da Palavra de Deus da 
parte de um líder religioso que prega ao seu rebanho que 
quem não vai a igreja deles é um capeta, e o pior de tudo é 
que as coitadas das ovelhinhas, mais perdidas do que o  
pastor delas, acreditam naquilo e tomam decisões diabóli-
cas; separam-se do seu marido ou da sua esposa que não 
segue a religião dele ou dela. Chamam-no de capeta e 
abandonam a família em “nome de Deus”, acreditando que 
se libertaram da coisa ruim, pois, redimidos não podem 
viver com o capeta, muito menos ser casado com ele! Há 
tragédias familiares provocadas pelo fanatismo religioso. 
     Nos Evangelhos encontramos, pelo menos, três cenas, 
onde Jesus conversa com as pessoas de  outras religiões, 

provando que, Ele era  tolerante, compreensível, respeito-
so e ecumênico em relação às outras religiões. Por exem-
plo: o encontro de Jesus com a mulher samaritana, com a 
mulher Cananéia  e o centurião romano. Cristo não conde-
nou nem a samaritana, nem a mulher Cananéia, nem o 
centurião romano, mas bem ao contrário, encantou-se com 
a fé deles, e até disse que não encontrou tamanha fé no 
meio dos israelitas. Se um dia a mulher  Samaritana, a Ca-
nanéia e o Centurião romano se converteram, não foi por-
que Jesus gritou, condenou, amedrontou, ridicularizou e 
criticou a crença deles, mas porque amou, respeitou e aco-

lheu. 
    Católico que briga com 
evangélico por causa da 
religião não entende nada 
de Evangelho e evangéli-
co que briga com católico 
por causa de suas convic-
ções, também não enten-
de nada do Evangelho. 
São dois ignorantes faná-
ticos que estão a serviço 
do diabo, e é bom saber 
que, a palavra “diabo” na 
Bíblia significa; aquele 
que divide. Quando dois 

fanatismos se encontram na mesma família, a falência de-
la  é mais do que certa. 
    Santo Agostinho que viveu entre 351 e 430, já naquela 
época dizia: “In necessaris unitas, in dubiis libertas, in 
omnibus caritas” , o que se pode traduzir na seguinte for-
ma: nas questões essenciais devemos ser unidos, nas 
dúvidas devemos preservar  a liberdade e em tudo, a 
caridade. É a sabedoria dos nossos antepassados que pre-
cisa ser vivida hoje no tão orgulhoso século XXI e para 
sempre. Não vale a pena brigar por causa das nossas tradi-
ções e convicções religiosas. Somente após a morte vere-
mos quem teve  razão. 
 

    Pe. Paulo Kowalczyk, SAC 



CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO 
Na oração cristã não há espaço para o “EU” 

C 
ontinuamos o nosso percurso para aprender sem-
pre melhor a rezar como Jesus nos ensinou. De-
vemos rezar como Ele nos ensinou a fazê-lo. 
Ele disse: quando rezar, entra no silêncio do teu 

quarto, retire-se do mundo, e te dirige a Deus chamando-O 
“Pai!”. Jesus quer que os seus discípulos não sejam como 
hipócritas que rezam em pé nas praças para serem admira-
dos pelo povo. Jesus não quer hipocrisia. A verdadeira ora-
ção é aquela realizada no segredo da consciência (...) visí-
vel somente a Deus. Eu e Deus. Essa evita falsidade: com 
Deus é impossível fingir (...), diante de Deus não há disfar-
ce que tenha poder (...). Na raiz do diálogo com Deus há 
um diálogo silencioso, como o cruzamento de olhares entre 
duas pessoas que se amam: o homem e Deus trocam olha-
res, e esta é a oração. Olhar a Deus e deixar-se olhar por 
Deus: isso é rezar. “Mas, padre, eu não digo palavras…”. 
Olha para Deus e se deixe olhar por Ele: é uma oração, 
uma bela oração! No entanto, ape-
sar da oração do discípulo ser toda 
confidencial, nunca cai no intimis-
mo. No segredo da consciência, o 
cristão não deixa o mundo fora 
das portas do seu quarto, mas leva 
no coração as pessoas e as situa-
ções, os problemas, tantas coisas, 
tudo leva na oração. 
    Há uma palavra que falta no 
texto do “Pai nosso”. Se eu per-
guntasse a vocês qual é a palavra 
que falta no texto do “Pai nosso”? 
Não será fácil responder. Falta 
uma palavra. Pensem todos: o que 
falta no “Pai nosso”? Uma palavra 
que nos nossos tempos – mas tal-
vez sempre – todos têm grande 
consideração. Qual é a palavra que falta no “Pai nosso” 
que rezamos todos os dias? Para economizar tempo eu di-
rei: falta a palavra “eu”. Nunca se diz “eu”. Jesus ensina a 
rezar tendo nos lábios antes de tudo o “Tu” porque a ora-
ção cristã é diálogo: “seja santificado o teu nome, venha o 
teu reino, seja feita a vossa vontade”. Não o meu nome, o 
meu reino, a minha vontade. E depois passa ao “nós”. Toda 
a segunda parte do “Pai nosso” é declinada à primeira pes-
soa do plural: “o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdo-
ai as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação, li-
vrai-nos do mal”. Até mesmo as perguntas mais elementa-
res do homem – como aquela de ter comida para acabar 
com a fome – são todas no plural. Na oração cristã, nin-
guém pede o pão para si: dai-me o pão de hoje, não, dai-
nos, pede-o para todos, para todos os pobres do mundo. 
Não esqueçam isso, falta a palavra “eu”. Reza-se com o 
“tu” e com o ”nós’. É um bom ensinamento de Jesus, não o 
esqueçam. 

Por que? Porque não há espaço para o individualismo no 
diálogo com Deus. Não há ostentação dos próprios pro-
blemas como se nós fôssemos os únicos no mundo a so-
frer. Não há oração elevada a Deus que não seja a oração 
de uma comunidade de irmãos e irmãs. Nós estamos em 
comunidade, somos irmãos e irmãs, somos um povo que 
reza, “nós”. (...) Na oração, um cristão leva todas as difi-
culdades das pessoas que vivem ao seu redor. Quando 
cai a noite, conta a Deus as dores que encontrou naquele 
dia; coloca diante Dele tantos rostos, amigos e também 
hostis. Se a pessoa não percebe que à sua volta há tanta 
gente que sofre, se não se padece pelas lágrimas dos po-
bres, se é habituado a tudo, então significa que o seu co-
ração é murcho? Não, pior: é de pedra. Neste caso é bom 
suplicar ao Senhor que nos toque com o seu Espírito e 
amoleça o nosso coração: “Amolece, Senhor, o meu co-
ração”. É uma bela oração: “Senhor, amolece o meu co-

ração, para que possa entender e 
cuidar de todos os problemas, 
todas as dores dos outros”. O 
Cristo não passou ileso pelas mi-
sérias do mundo: toda vez que 
percebia uma solidão, uma dor do 
corpo ou do espírito, provava um 
sentido forte de compaixão, como 
o ventre de uma mãe. Esse “sentir 
compaixão” – não esqueçamos 
esta palavra tão cristã: sentir 
compaixão – é um dos verbos-
chave do Evangelho: é o que leva 
o bom samaritano a aproximar-se 
do homem ferido à beira da estra-
da, ao contrário dos outros que 
têm o coração duro. 
Podemos nos perguntar: quando 

rezo, abro-me ao grito de tantas pessoas próximas e dis-
tantes? Ou penso na oração como em uma espécie de 
anestesia, para poder estar mais tranquilo? Jogo ali a per-
gunta, cada um se responda. (...) Há homens que aparen-
temente não procuram Deus, mas Jesus nos faz rezar 
também por eles, porque Deus procura essas pessoas 
mais que todos. Jesus não veio para os sãos, mas para os 
doentes, para os pecadores, isso é, para todos, porque 
quem pensa ser são, na realidade não o é. (...) Aprende-
mos de Deus que é sempre bom com todos, ao contrário 
de nós que conseguimos ser bons somente com alguns, 
com algum que me agrada. Santos e pecadores, somos 
todos e, na noite da vida, seremos julgados sobre o amor, 
sobre como amamos. Não um amor somente sentimen-
tal, mas compassivo e concreto, segundo a regra evangé-
lica : “Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizes-
tes” (Mt 25, 40). Assim diz o Senhor. Obrigado 



COMO VIVER O TEMPO DA QUARESMA? 

Q 
uaresma é tempo da conversão, revisão de vida e mudança de atitude. Tudo concorre para isso nesse período: a 
liturgia, os cânticos, as orações. É tempo de olhar para tudo o que temos vivido e como temos vivido: nossos re-
lacionamentos em casa, no trabalho, na escola, e neste ano a Campanha da Fraternidade nos convida a olharmos 
o nosso relacionamento com a natureza, com Deus criador. Será que Ele tem sido o nosso tudo? Nossa relação 

com Ele é de confiança, de intimidade e amor? 
Quaresma é tempo do perdão. O Profeta Isaías nos diz no capítulo 30, 18: “Em vista disso, o Senhor espera a hora de 
vos perdoar. Ele toma a iniciativa de mostrar-vos compaixão, pois o Senhor é um Deus justo felizes os que nele espe-
ram”. 
É um tempo de grande graça. É o Senhor quem toma a iniciativa de nos mostrar compaixão. Em nossas paróquias, além 
do tempo normal de confissões, temos os mutirões de confissão, celebrações penitenciais. Tudo se torna propício para 
nossa conversão. Por isso, não podemos perder tempo. 
 Algumas atitudes nossas podem nos ajudar a mergulhar fundo nessa graça. Por exemplo: 1. Aproveite esse tempo para 
silenciar um pouco, criar um clima de interioridade, evitando músicas muito altas em casa, no quarto; valorizando as que 
nos levam a uma maior reflexão e oração. 2. Separe um tempo do dia para a oração pessoal. Crie em sua casa ou no seu 
quarto um pequeno altar, ali coloque um crucifixo, uma vela, a Bíblia aberta, para que o ambiente seja convidativo à ora-
ção. 3. Nas sextas-feiras, se for possível, medite as estações da Via-Sacra ou ler a narração da Paixão do Senhor nos evan-
gelhos. Isso o ajudará a mergulhar no mistério da Paixão do Senhor. 4. Durante o tempo quaresmal se proponha a também 
fazer obras de misericórdia. Por exemplo: visitar um 
doente, visitar um asilo, levar alguma ajuda concreta a 
uma família mais carente, como roupas que você já não 
esteja usando ou alimentos. 5. Se você tem alguém, a 
quem precisa perdoar, peça a Deus a graça de conceder 
esse perdão e se foi você que feriu esse alguém, dê o 
passo em direção à pessoa e peça perdão. É tempo de 
reconstruir as pontes de reconciliação. 6. A confissão é 
fundamental nesse tempo, não deixe para a última hora, 
procure o sacerdote no decorrer da Quaresma para que, 
auxiliado pela graça desse sacramento, você colha todos 
os frutos deste tempo . 
     A Quaresma é entendida como um grande retiro, um 
retiro de 40 dias, no qual nós voltamos de coração sin-
cero para o Senhor e d’Ele recebemos uma nova vida.  

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES do mês de MARÇO 

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– Carmen Verônica 
01– Edval Nunes da Silva 
04– Delmira de Oliveira Castro 
04– Marizele Vasconcelos dos Santos 
05– Joana D’Arc da Silva Araujo 
05– Jorge Monteiro do Nascimento 
06– Fabiana Nicácio Belo Aquino 
09– Valéria Rufino Domingos 
10– Eduardo da Silva Gomes 
11– Maurício de Souza 
13– Paulo Sales Ferreira 
14– Maria Francisca da Silva Soares 
14– Luiz Martírio dos Santos 

15– Maria de Lourdes R. da Penha 
15– Elizete das Mercês Nascimento 
17– Andréa Borges 
18– Francisco de A. M. dos Santos 
20– Diva V. da S. Coelho 
20– Raimunda Fernandes Dias 
21– Manoel dos Santos 
21– Vanda Leite 
22– Francisca F. da S. Gomes 
22– Antonio Almir Magalhães 
22– Severina C. Figueiredo 
23– Arminda J. de Oliveira 
24– Nadge de Fátima M. Pereira 

25– José Carlos Simões Matos 
31– Joab Jorge da Silva 
31– Jovelina Dias Cardoso 



Responsável: PASCOM da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes 
Site: www.paroquiansnavegantes.com 
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ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 

São Miguel Arcanjo, príncipe, 
guardião e guerreiro, defendei-me 
com vossa espada, protegei-me 
com vosso escudo, não permita 
que nenhum mal me atinja. 
Protegei-me contra assaltos, rou-
bos, acidentes e contra quaisquer 
atos de violência, livrai-me de 
pessoas más e invejosas, não per-
mita que nenhum mal me atinja. 
Levante o vosso escudo de prote-
ção sobre minha família, parentes 
e amigos, guardai meu trabalho, 
meus negócios e meus bens. 
São Miguel Arcanjo trazei-me a 
paz, a libertação e defendei-me 
neste combate. Amém! 

O GRUPO JOVEM  CONVIDA: 

Todos os jovens da comunidade a participa-

rem dos nossos encontros que acontecem: 

Todos os SÁBADOS às 17h30min. 

“Querendo progredir é preciso  
que tenhais sede”  

- Santa Catarina de Sena  

Com essa reflexão convidamos vocês a 
participarem da Escola da Fé, toda 

Quarta-feira às 20h 

Via Sacra 

No tempo da Quaresma somos convida-
dos a refletir sobre a Paixão e a Morte de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas sextas-

feiras, às 19h30 na Matriz, durante a 
Quaresma, temos a Via Sacra. Os livrinhos 
com os encontros da Campanha da Frater-
nidade e Via Sacra encontram-se na Secre-

taria Paroquial. 

PERSEVERANÇA 

Os encontros da Perseverança acontecem to-
dos os sábados às 17h00 no Salão Paroquial. 
Convidamos os pré-adolescentes que já pos-
suem a primeira eucaristia e adolescentes até 

14 anos, para fazerem parte da pastoral. 

Confissão Quaresmal em  

preparação para Páscoa 
No dia 12 de abril (sexta-feira) a partir 

das 19h30 teremos na Matriz o Mutirão 
das Confissões em preparação para Pás-
coa. Teremos participação de vários pa-

dres das paróquias vizinhas.  
Preparem-se para a confissão fazendo um 

exame de consciência.  
Não percam essa oportunidade. 

Casamento Comunitário na Ca-
tedral do Rio de Janeiro 

 

Dia 21 de setembro de 2019, acontecerá 
na Catedral Metropolitana do Rio de Ja-

neiro, casamento comunitário gratuito. Os 
casais da nossa Paróquia que vivem juntos 

mas sem casamento civil e religioso ou 
apenas só com o civil podem procurar a 

Secretaria Paroquial para preparar a docu-
mentação. As inscrições finalizam no dia 

31 de julho. 


