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Muitos homens queriam ser deuses, mas 

apenas um Deus quis ser homem

 história da humanidade 

nos ensina que havia 

muitos homens que de-

sejavam ser deuses, se 

auto dominando como 

titãs, ídolos, dominadores, reis, 

imperadores, generais até o pró-

prio Cristo. Por que o homem tem 

desejo de ser deus? Há explicação 

para isso? Sim! A Bíblia, logo nas 

suas primeiras páginas, no capí-

tulo 3, com uma linguagem figu-

rativa e poética, procura explicar 

a origem do mal. O texto nos diz 

que, no centro do jardim das delí-

cias – Éden, havia uma árvore da 

qual os homens não podiam co-

mer os frutos, pois morreriam. 

Veio o tentador, em forma da ser-

pente e disse: “(...) de modo ne-

nhum vocês morrerão. Mas Deus 

sabe que, no dia em que vocês co-

merem o fruto, os olhos de vocês 

vão se abrir, e vocês se tornarão 

como deuses, conhecedores do 

bem e do mal” (Gn. 3,4-5). Aí está 

a raiz do mal, o homem acreditou 

na grande mentira do demônio, 

acreditou que pode ser um Deus, 

que pode ser o dono de si mesmo, 

que pode tornar-se autossufici-

ente, que pode ser um dominador 

absoluto.  

E aqui a nossa Igreja, Mãe e edu-

cadora, nos ensina através do 

Papa Bento XVI que “(...) todos 

carregamos dentro de nós uma 

gota do veneno daquela forma de 

pensar que nos é ilustrada nas 

imagens do Livro do Gênesis, o 

ser humano não confia em Deus. 

Seduzido pelas palavras da ser-

pente, levanta a suspeita de que 

Deus é um adversário que, limita 

a nossa liberdade, e de que só se-

remos verdadeiramente humanos 

quando pusermos Deus à parte”. 

Isso é o pecado original! A autos-

suficiência é a mãe de todos os 

males. Quando o homem se torna 

autossuficiente, querendo ser 

norma para si mesmo, precipita a 

sua vida no vazio. O desejo de ser 

deus, o desejo de ser dono de si 

mesmo, o desejo de liberdade to-

tal que leva a uma libertinagem 

continua em nós seres humanos 

até hoje. 

Sempre existiram homens que 

queriam ser deuses e há homens 

que querem ser deuses. Na anti-

guidade os Faraós, reis do 

Egito, se auto denominaram 

como deuses. O Faraó era um 

deus na terra, pertencia aos céus 

e era intermediário entre a terra e 

o céu. Era adorado pelos súditos 

como verdadeiro deus, porém era 

mortal.  

Alexandre, o Grande (356-

323), rei da Macedônia (Grécia), 

era proclamado e adorado como 

deus invicto, mas mortal pois 

morreu aos 33 anos.  

Napoleão Bonaparte (1769-

1821), imperador dos franceses, 

também se considerava como se-

nhor do céu e da terra. Era deus e 

morreu no exílio e abandono.  

José Stalin (1878-1953), dita-

dor da União Soviética. O povo 

prostrava-se diante dele vendo 

nele a imagem de um deus. Po-

rém estima- se que durante seus 

trinta anos de reinado, foram eli-

minados cerca de 60 milhões pes-

soas para criar a União Soviética 

– paraíso celestial na terra. Mao 

Zedong (1893-1976) um deus e 

revolucionário da China comu-

nista. Governou a China durante 

27 anos e estima-se que matou 

cerca de 80 milhões de seus “ado-

radores”.  

Adolf Hitler (1889-1945) um 

deus e uma luz da Alemanha na-

zista. Essa “luz divina” fez 50 mi-

lhões de vítimas. Hoje também, há 

gente que quer ter poderes divinos, 

gente que gostaria de ser adorada. 
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Há cientistas que brincam de Deus, 

aliás, “brincar de Deus” não é ruim 

em si. Cientista que manipula a 

matéria para conseguir novos re-

médios, novas terapias, está recri-

ando o mundo para curar as suas 

dores. Isto é brincar de Deus como 

Deus quer, promovendo a criação. 

O perigo é quando homem quer 

brincar de Deus, porém, sem Deus, 

negando, se opondo a Deus ou mu-

dando a ordem das coisas. O desejo 

do homem de ser deus traz ao 

mundo muita desgraça, violência e 

lágrimas. Mas quando um Deus 

quer ser homem, a história muda o 

seu curso. E houve um Deus que 

acreditou tanto na nossa humani-

dade que aceitou ser homem. Ele é 

JESUS. O Apóstolo Paulo na sua 

carta aos Filipenses diz: “Ele tinha 

a condição divina, mas não se ape-

gou a sua igualdade com Deus. 

Pelo contrário, esvaziou-se a si 

mesmo, assumindo a condição de 

servo e tornando-se semelhante 

aos homens. Assim, apresentando-

se como simples homem, humi-

lhou-se a si mesmo, tornou-se obe-

diente até a morte e morte de cruz! 

Por isso, Deus o exaltou grande-

mente...” (Fil. 2,6-9). Cristo é o 

modelo da humildade. Embora ti-

vesse a mesma condição de Deus, 

se apresentou ente os homens 

como simples homem. E mais: 

abriu mão de qualquer privilegio, 

tornando-se apenas homem que 

obedece a Deus e serve aos ho-

mens. Os cristãos são convidados a 

fazer o mesmo: abrir a mão de todo 

e qualquer privilégio, até mesmo 

de boa fama, para pôr-se a serviço 

dos outros. Muitos homens deseja-

vam ser deuses, mas apenas um 

Deus acreditou tanto no homem 

que quis ser um deles.        

Pe. Paulo Kowalczyk, sac.    

INCAPAZES DE MATRIMÔNIO 
Aos leitores do Boletim “Navegantes”, queremos neste mês apresentar o artigo do Pe. Zezinho sobre os 

incapazes de matrimônio. Você que é pai, mãe ou jovem, leia com atenção e depois reflita. Desejo-lhe 

uma boa leitura.

ato mais comum do que se 

imagina, há milhões de ca-

sais que nunca deveriam ter 

se casado, da mesma forma 

que há profissionais que nunca de-

veriam estar no posto e na profis-

são que exercem. A aptidão deve-

ria ser requisito fundamental, tanto 

para o policial como para o polí-

tico, tanto para o médico como 

para o pregador. Deveria também 

ser exigência inegociável para 

quem vai viver junto e gerar fi-

lhos, de quem supostamente cui-

dará por vinte a trinta anos até que 

estes se casem e formem seu pró-

prio ninho. Exige-se atestado para 

centenas de funções e missões, 

mas para o casamento raramente 

se exige atestado de sanidade men-

tal e de capacidade de vida a dois. 

O outro é fundamental! E há indi-

víduos que não conseguem o mí-

nimo grau de alteridade para con-

viver com pais e irmãos; menos 

ainda com esposo ou esposa. Pode 

não parecer, mas para dormir no 

mesmo leito, comer à mesma mesa 

e partilhar os mesmos cômodos há 

um mínimo de requisitos a se cum-

prir, sem os quais haveria atritos e 

agressões. Quem bate na pessoa 

“amada”, ou na pessoa que o ama; 

quem vive de suspeitas infunda-

das; quem morre de, ou espanca 

por ciúmes; quem acha que nada 

tem a corrigir, mas exige que a ou-

tra pessoa mude; quem tem uma 

lista de defeitos para o cônjuge e 

admite no máximo um ou dois de-

feitos para si; quem levanta a mão, 

ameaça e bate; quem espanca e de-

pois chora pedindo perdão; quem 

hoje acaricia e amanhã enche de 

pancadas… esse tipo de pessoa 

não está apta para o matrimônio. 

Não é invenção minha. Dizem-no 

psicólogos, psiquiatras, médicos, 

sacerdotes, educadores e autorida-

des. 

O número assustador de cônjuges 

feridos, espancados, humilhados 

por calúnias, suspeitas, difamações 

e palavrões, tratados com desprezo 

e alvo de piadas infames faz-nos 

pensar nos rumos de nossa socie-

dade. Se não devemos formar pro-

fissionais incompetentes, o Estado 

não deveria assinar embaixo de 

contratos matrimoniais, nem as 

igrejas abençoar uniões nas quais 

um dos cônjuges não tem capaci-

dade de perdoar ou de pedir des-

culpas. Menos ainda uniões nas 

quais um dos dois primeiro bate e 

depois chora porque bateu. Há tra-

tamentos para isso. Em alguns ca-

sos a pessoa se regenera; em outros 

é duvidoso que a pessoa mude. Psi-

cólogos explicam em detalhes para 

quem quiser saber, em que consiste 

a aptidão ou a inaptidão para a vida 

a dois. Quem coisifica esposo ou 

esposa mostra incapacidade de vê-

lo(a) como pessoa. Ser mais gentil 

com o cão do que com os familia-

res deveria ser crime. E é! 
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DIZIMISTAS DO MÊS DE MAIO 

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 Eliane Pereira Bernardo 

03 Severina Brás de França 

03 Erismar Nunes Magalhães 

04 Maria Lindalmira B. Ximenes 

04 Maria Ediana Alencar Araújo 

05 César F. de Figueiredo 

05 Mauricéia Alves dos S. Silva 

10 Daniel Benício de Oliveira 

10 Cristina Rufino da Costa 

17 Raimunda Furtado de Melo 

19 Alzira Roberto de Moraes 

20 Firmino Inácio do Nascimento 

21 Rosimeire Azevedo Carvalho 

21 Maria da Conceição S. Suzano 

21 José Inácio de Oliveira Aguiar 

22 Josefa Gonçalves Gomes 

23 Raimunda M. de Albuquerque 

24 Maria das Dores Alves 

26 Irene Francisca F. de Oliveira 

28 Mauriceia da Silva 

29 Elma Avelino da C. Simões 

30 Maria das Graças Paixão Silva

INSCRIÇÕES PARA OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA 

Em agosto pretendemos inaugurar na nossa Paró-

quia Oficina de Oração e Vida.   

O que é a Oficina de Oração e Vida?  

O idealizador e fundador das Oficinas é frei Ignácio 

Larrañaga, sacerdote capuchi-

nho. No transcorrer das reuni-

ões você será conduzido(a) a: 

- Relacionar-se com Deus como 

um amigo; 

- Manusear a Bíblia e entender 

o que Deus quer nos dizer;  

- Orar com a Bíblia sentindo a 

presença de Deus, Seu consolo, 

sua força e Sua paz; 

- Libertar-se das tristezas, ansi-

edades e angustias mentais; 

- Livrar-se dos ressentimentos, mágoas, ódios, frus-

trações e complexos; 

- Conciliar as relações na família, no trabalho e na 

comunidade; 

- Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios 

do dia-a-dia; 

- Ser mais saudável, alegre e feliz. 

Início da Oficina em agosto. Milhares de pessoas já 

se beneficiaram participando 

das Oficinas de Oração e Vida 

para adultos, jovens, adoles-

centes, crianças e casais. Viva 

você também os efeitos de 

uma vida pautada na oração: 

afirmação de personalidade, 

maior serenidade, visão ampla 

e realista dos problemas, efici-

ência multiplicada, enfim, um 

crescimento da vitalidade hu-

mana e sobrenatural. 

As inscrições já estão abertas na secretaria paro-

quial; Lúcia Tel.22605038 ou 97428-2223 

 

 

 

 
Retiro com Oficina de Oração e 

Vida 

Tema: “Maria, modelo de fé” 

Venha participar do retiro guiado pelos missioná-

rios da Oficina de Oração e Vida. Local: Paróquia 

Nossa Senhora dos Navegantes, dia 26 de maio 

(Domingo), horário: 15 às 18h. Encerramento 

com a Santa Missa às 19h. Traga: Bíblia, caderno 

e caneta. Inscrições na Secretaria da Paróquia ou 

pelo telefone da paróquia: 22605038. 
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Casamento Comunitário na Catedral do  

Rio de Janeiro 

Dia 21 de setembro de 2019, acontecerá na Catedral 

Metropolitana do Rio de Janeiro, casamento comunitá-

rio 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 documentação.  

As inscrições finalizam no dia 31 de julho. 


