
NAVEGANTES 
INFORMATIVO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

RIO DE JANEIRO– RJ 

Site:  www.paroquiansnavegantes.com 
ANO I -  Nº 03 - Agosto/2018 

 

educação familiar é o fundamento da 

nossa humanidade, é a coluna verte-

bral da vida social. Sem sombra de 

dúvida temos que afirmar que uma 

sólida educação familiar, diminui 

muitíssimo os casos de violência, de 

intolerância, de mortes estúpidas, de 

corrupção, de vícios, etc.. Aí há res-

posta à pergunta: O que fazer para 

que haja menos violência e mais res-

peito? Todos ganhamos com a boa 

educação familiar. A família ganha, 

a criança ganha, a escola ganha, a 

cidade ganha, a sociedade ganha, a 

Igreja ganha. Não perdemos nada. 

Será o dia mais feliz na sua vida 

quando o seu filho ou filha te disser: 

Pai, eu amo o Senhor. Eu tenho or-

gulho de tê-lo como meu pai! Mãe, eu 

amo a Senhora, pois eu tenho orgu-

lho por tê-la como minha mãe! Aí 

você poderá dizer para si mesmo: 

valeu, valeu tudo. Hoje ganhei a mi-

nha vida! Mas, será o dia mais infe-

liz na sua vida quando o seu filho ou 

filha lhe disser, com desprezo: Pai, 

eu não gosto de “você”. Eu tenho ver-

gonha de “você”. Mãe, eu não gosto 

de “você”, eu tenho vergonha de 

“você”. Aí, a única coisa que vai so-

brar para você é sentar-se e chorar a 

vida perdida. 

Temos que entender, também, a se-

guinte verdade: a formação e a orien-

tação dos filhos não ocorrem à base 

de sermões, preceitos, imposições ou 

correção violenta, e sim de exemplos 

e de testemunho. Nos casos em que o 

testemunho de vida vier a faltar, os 

pais perderão toda credibilidade e os 

filhos acabarão tomando rumos trai-

çoeiros. 

Pe. Paulo Kowalczyk,sac 

N 
osso querido papa Fran-

cisco em uma de suas 

catequeses das quartas-

feiras falou sobre a edu-

cação dos filhos, alertando nos so-

bre um gravíssimo problema. O 

pensamento do Papa é o seguinte: 

hoje multiplicam-se os chamados 

“especialistas” em educação dos 

nossos filhos. O papel deles é subs-

tituir os pais na educação dos seus 

filhos, também, no campo mais ínti-

mo da educação, ou seja, sobre a 

vida afetiva, sobre a personalidade, 

sexualidade e o desenvolvimento, 

sobre direito e sobre deveres. Os 

“especialistas” sabem tudo: objeti-

vos, motivações, técnicas. São eles 

que sabem passar para os nossos 

filhos, também, valores morais. Os 

pais devem somente escutar, 

aprender e se adequar. Tais 

“especialistas” privam os pais do 

seu papel de educar, dizendo para 

eles: “Vocês não podem corrigir o 

filho. Tendem confiá-los sempre 

mais aos “especialistas”. A voz do 

Papa é muito oportuna, pois, há 

famílias e pais modernos que acre-

ditam nesta filosofia perniciosa e 

facilmente se exilam da via dos 

seus filhos e da educação deles, 

acreditando que os “especialistas” 

em educação vão dar jeito nos seus 

filhos. Há pais que acreditam que 

são os professores no creche, na 

escola e na faculdade que devem 

educar os seus filhos. Alguns dizem 

até: Pois, nós pagamos para eles! 

Isso é um grande engano. O princi-

pal papel da escola é sim, educar, 

mas no sentido de instruir, de tirar 

nos da ignorância intelectual. Os 

professores na escola, por melhores 

que sejam, jamais vão substituir o 

colo, o amor, a ternura, o abraço, os conse-

lhos dos pais. É na família, é no colo dos 

pais, é na intimidade da casa, é na roda 

da família, é na partilha do lar que nós 

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 escola é 

para nos instruir, abrir os nossos horizon-

tes, ela é responsável pela nossa educação 

intelectual, de completar a educação fami-

liar de base pois, a base da nossa existên-

cia, isto é: educação humana, afetiva e 

espiritual é na família, é no aconchego da 

casa que se aprende. Se faltar a sólida 

educação familiar a escola, por melhor que 

for, não fará mágica com nossos filhos, 

pois ela não é o ponto de partida na educa-

ção, a educação começa em casa. A Igreja 

católica, como uma mãe e educadora, atra-

vés da voz do papa Francisco nos exorta: 

“É hora de os pais e as mães retornarem 

do seu exílio – porque se exilaram da edu-

cação dos filhos – e reassumirem plena-

mente o seu papel educativo”. A criança 

que não tem uma sólida base familiar é 

infeliz. Que os professores das escolas di-

gam para nós, como é difícil trabalhar com 

as crianças sem a base familiar. A boa 

A BOA EDUCAÇÃO FAMILIAR É A  
COLUNA VERTEBRAL DA SOCIEDADE 



Q 
ueridos irmãos e irmãs, 
bom dia! 
(...) De fato, o que aconte-
ce na celebração do Batis-

mo suscita uma dinâmica espiritual 
que perpassa toda a vida dos bati-
zados; é o começo de um processo 
que permite viver unidos a Cristo 
na Igreja. Portanto, retornar à fonte 
da vida cristã nos leva a compreen-
der melhor o dom recebido no dia 
do nosso Batismo e a renovar o 
compromisso de corresponder na 
condição em que hoje nos encon-
tramos. Renovar o compromisso, 
compreender melhor este dom, que 
é o Batismo, e recordar o dia do 
nosso Batismo. Quarta-feira passa-
da pedi para fazer a tarefa de casa e 
cada um de nós, recordar o dia do 
Batismo, em que dia fui batizado. 
“Qual é a data do meu batismo?” 
Porque o Batismo é um renasci-
mento e é como se fosse o segundo 
aniversário. Antes de tudo, no rito 
de acolhida, é perguntado o nome 
do candidato, porque o nome indi-
ca a identidade de uma pessoa. 
Quando nos apresentamos, dize-
mos logo o nosso nome: “Eu me 
chamo assim”, de modo a sair do 
anonimato, o anônimo é aquele que 
não tem nome. Para sair do anoni-
mato, logo dizemos o nosso nome. 
Sem nome se permanece como 
desconhecidos, sem direitos e de-
veres. Deus chama cada um pelo 
nome, amando-nos singularmente, 
na concretude da nossa história. O 
Batismo acende a vocação pessoal 
a viver como cristãos, que se de-
senvolverá em toda a vida. E im-
plica uma resposta pessoal e não 
emprestada, um “copia e cola”. A 
vida cristã, de fato, é tecida de uma 
série de chamados e respostas: 
Deus continua a pronunciar o nos-
so nome ao longo dos anos, fazen-
do ressoar de mil modos o seu cha-
mado a tornar-se conforme o seu 
Filho Jesus. É importante, portan-
to, o nome! É muito importante! 
Os pais pensam no nome para dar 

ao filho já antes do nascimento: também 
isto faz parte da espera de um filho que, 
no nome próprio, terá a sua identidade 
original, também para a vida cristã liga-
da a Deus. 
Certo, tornar-se cristãos é um dom que 
vem do alto (cfr Jo 3, 3-8). A fé não se 
pode comprar, mas pedir sim, e receber 
em dom sim. “Senhor, dai-me o dom da 
fé”, é uma belíssima oração! “Que eu 
tenha fé”, é uma bela oração. Pedi-la em 
dom, mas não se pode comprar, se pede. 
De fato, “o Batismo é o sacramento da-
quela fé, com a qual os homens, ilumina-
dos pela graça do Espírito Santo, respon-
dem ao Evangelho de Cristo”. A suscitar 
e despertar uma fé sincera em resposta 
ao Evangelho tendem a formação dos 
catecúmenos e a preparação dos pais, 
como a escuta da Palavra de Deus na 
mesma celebração do Batismo. 

Se os catecúmenos adultos manifestam 
em primeira pessoa aquilo que desejam 
receber como dom da Igreja, as crianças 
são apresentadas pelos pais, com os pa-
drinhos. O diálogo com eles permite a 
estes exprimir a vontade que os peque-
nos recebam o Batismo e à Igreja a in-
tenção de celebrá-lo. Expressão de tudo 
isso é o sinal da cruz, que o celebrante e 
os pais fazem na testa das crianças. O 
sinal da cruz exprime o selo de Cristo 
sobre aqueles que está para pertencer-lhe 
e significa a graça da redenção que Cris-
to nos adquiriu por meio da sua cruz. Na 
cerimônia fazemos nas crianças o sinal 
da cruz. Mas gostaria de voltar a um as-
sunto do qual falei para vocês. As nossas 
crianças sabem fazer o sinal da cruz 
bem? Tantas vezes vi crianças que não 
sabem fazer o sinal da cruz. E vocês, 

pais, mães, avós, padrinhos, madri-
nhas, devem ensinar a fazer bem o 
sinal da cruz porque é repetir aqui-
lo que foi feito no Batismo. Enten-
deram bem? Ensinem as crianças a 
fazer bem o sinal da cruz. Se o 
aprendem de crianças, farão bem 
depois, grandes. 
A cruz é o distintivo que manifesta 
quem somos: o nosso falar, pensar, 
olhar, atuar está sob o sinal da 
cruz, ou seja, sob o sinal do amor 
de Jesus até o fim. As crianças são 
marcadas na testa. Os catecúmenos 
adultos são marcados também nos 
ouvidos, com estas palavras: 
“Recebeis o sinal da cruz sobre os 
ouvidos para ouvir a voz do Se-
nhor”; “sobre os olhos para ver o 
esplendor da face de Deus”; “sobre 
a boca, para responder à palavra de 
Deus”; “sobre o peito, para que 
Cristo more por meio da fé nos 
vossos corações”; “nas costas, para 
sustentar o jugo suave de Cris-
to” (Rito da iniciação cristã dos 
adultos, n.85). Cristãos se torna na 
medida em que a cruz se imprime 
em nós como uma marca 
“pascal” (cfr Ap 14, 1; 22,4), tor-
nando visível, também exterior-
mente, o modo cristão de enfrentar 
a vida. Fazer o sinal da cruz quan-
do acordamos, antes das refeições, 
diante de um perigo, em defesa 
contra o mal, à noite antes de dor-
mir, significa dizer a nós mesmos e 
aos outros a quem pertencemos, 
quem queremos ser. Por isso é tão 
importante ensinar as crianças a 
fazer bem o sinal da cruz. E, como 
fazemos entrando na igreja, pode-
mos fazê-lo também em casa, con-
servando em um pequeno vaso 
apto um pouco de água benta – 
algumas famílias o fazem: assim 
toda vez que entramos ou saímos, 
fazendo o sinal da cruz com aquela 
água nos recordamos que somos 
batizados. Não esquecer, repito: 
ensinar as crianças a fazer o sinal 
da cruz. 

PÁGINA 02 

CATEQUESE DO  
PAPA FRANCISCO SOBRE O BATISMO 

(Parte 2) 



PÁGINA 03 

Dia do Padre 
Vigário Sofre... 

Nem sempre se pensa nas dificuldades que os padres 
enfrentam no dia-a-dia com a comunidade. Vejam algu-
mas opiniões sobre eles: 

 Se o padre fala mais de 10 minutos: “É chato”. 

 Se fala alto: “Grita muito”. Se fala baixo: "Não se 
ouve nada e o microfone não presta”. 

 Se tem carro: “ É amigo dos ricos”. Se não tem: “Por 
que não arranja? Vive pedindo carona”. 

 Se visita às famílias: “ Quer saber da vida alheia”. Se 
não visita:” É padre de sacristia, não tem diálogo”. 

 Se pede ofertas: “Vive pedindo dinheiro”. Se não 
pede: “ Acostuma muito mal os católicos; os protes-
tantes não são assim’. 

 Se procura atender com calma: “Esquece quem está 
na fila”. Se é breve: “ Despacha a gente sem ouvir 
nada até o fim”. 

Se trabalha fora: “Nunca está na igreja”. Se não traba-
lha: “Fica sentado esperando as beatas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se começa a Missa na hora certa: “Obriga todo mun-
do a correr demais”. Se atrasa: “Nunca tem horário”. 

 Se é jovem: “Não conhece a vida”. Se é velho: “Já 
devia se aposentar, está desatualizado”. 

 Se fala sempre com as mulheres: “É namorador”. Se 
evita: “Tem complexo e precisa de tratamento psiqui-
átrico”. 

 Se fala de pecado e confissão: “Já era”. Se não fala: 
”É padre sem fé, destruindo a doutrina”. 

 Se exige preparação para os sacramentos: “Ninguém 
aparece e quem vem já tem formação”. Se não exige: 
“É covarde e tem medo dos leigos”. 

 Se usa batina: “Ainda está no Concílio de Trento”. Se 
não usa: “Ninguém sabe mais quem é padre ou não”. 

 Se toca os sinos aos domingos: “Atrapalha o sono de 
todo mundo”. Se não toca: “Que pena, o sino era tão 
bonito; por isso é que o povo não vai à Missa”. 

 Se ama os pobres: “ É subversivo”. Se fala com os 
ricos: “Só quer vantagens”. 

 Se é transferido:” Era tão bom e tão trabalhador”. Se 
vem o substituto: “ Graças a Deus; o que foi embora 
não fez nada”. 

 Se dinamiza a liturgia: “ Ninguém entende mais essa 
Missa”. Se é conservador; “Por isso é que os jovens 
se afastam”. 

 Se morre; “Era o melhor padre do mundo”. Quando 
passa um mês: “Não faz falta, coitado; Deus o tenha”. 

Cantinho da Catequese 
 

Definição de PAI 

Pai, que aos olhos da criança é herói. 
Pai, que aos olhos do jovem é vilão. 

Pai, que aos olhos do adulto é um amigo. 
Pai, que aos olhos do velho é saudade. 

 
Quando eu te via como herói. 
Não sabia quase nada da vida. 
Sentia-me seguro ao seu lado. 

Eu só queria ser seu filho. 
 

Quando eu te vi como vilão. 
Pensava que já sabia tudo sobre a vida. 

Não queria proteção. 
Eu só queria ser herói. 

 
Quando eu te vi como amigo. 

Pude me dar conta dos erros cometidos. 
Foi quando realmente te conheci. 

Que entendi o sentido da vida. 
 

Quando me dei conta de sua falta. 
A idade já havia me alcançado. 

Você já não era mais herói, nem vilão. 
Nem amigo e nem solidão. 

 
Você virou soma de tudo aquilo que foi. 
De tudo aquilo que eu pensei que fosse. 

A síntese da vida que hoje eu vivo. 
A minha definição da palavra PAI ! 

                                         ( Luis Alves) 
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ACONTECERÁ... 

 

1ª Comunhão 2018  

Celebração da 1ª Comunhão dia 19/08 (domingo) às 09h 
CRISMA 2018 

Celebração do crisma no dia 11/08 (sábado)  às 19h 
 

 

 

SEMANA DA FAMÍLIA 

A semana da família se iniciará a partir do dia 12/08 (dia 
dos pais) com café da manhã para os pais após a missa das 
07h e encerramento no dia 18/08 na catedral do Rio de Ja-
neiro. 

QUERO SER UM TELEVISOR 

  A professora Ana Maria pediu aos alunos que fizessem uma redação, falando sobre o que gostariam que 

Deus fizesse por eles. À noite, em casa, corrigindo as redações, ela se depara com uma que a deixa muito emocionada. O 

marido a vê chorando e diz; 

- O que aconteceu? 

Ela respondeu: 

- Leia. 

 Era a redação de um menino, que dizia: “ Senhor, esta noite te peço algo especial: Me transforme em um televisor. 

Quero ocupar o seu lugar. Viver como vive a TV de minha casa.  

 Ter um lugar especial para mim, e reunir minha família ao redor... Ser levado a sério quando falo... Quero ser 

centro das atenções e ser escutado sem interrupções, nem questionamentos. Quero receber o mesmo cuidado especial que 

o TV recebe quando não funciona. E ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. E 

que minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de ignorar-me. E ainda que meus irmãos 

“briguem” para estar comigo. 

 Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E, 

por fim, que eu possa divertir a todos.  

 Senhor, não te peço muito... Só quero viver o que vive qualquer televisor!” Naquele momento, o marido de Ana 

Maria disse: 

- Meu Deus, coitado desse menino! Que coisa esses pais. 

 E ela respondeu:   

- Essa redação é do nosso filho. 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES do mês de AGOSTO 

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 

03– Norma Maria Campos 

07– Valter Feliciano Dias 

07– Josefa Nicaula de Aquino Lira 

09– Maria de Barros Vasconcelos 

10– Ederaldo Oliveira Santos 

11– Francisca Lúcia Alencar 

12– Severino Salustiano da Silva 

12– Maria Cleide da Silva 

12– Abdias Rodrigues da Silva 

14– Antônio de Souza Silva 

14– Isher Kour 

14– Letícia das Mercês Silva 

15– Neuza de Oliveira Nogueira 

17– Maria Augusta de Souza 

22– Vitória Maria J. do Nascimento 

22– Antonia Rodrigues 

23– Carlos Henrique Félix de Lima 

23– Iracy Maria da Silva Soares 

24– Cícera Almeida 

27– Vera Lúcia J.B. Matos 

28– Lucia de Fátima da Silva 

30– Antonia Felipe de S. Rodrigues 

31– Noilde Alves da Paixão 

31– Maria Idelfonso A. Izidro 


