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HHá uma interessante discussão entre San-
to Agostinho e o filósofo pagão Marcos 
Terêncio Varrão (116 – 27 aC), no livro 
“A Cidade de Deus”, do santo doutor de 

Hipona. Primeiro Agostinho expõe o pensamento de 
Varrão, e depois irá argumentar a favor do cristianis-
mo como vera religio (a religião verdadeira, autêntica 
e única, visto que só pode haver uma verdade).

 Varrão tinha a visão estóica de Deus e do 
mundo. Deus era para ele entendido como “Animam 
motu ac ratione mundum gubernantem” (‘Alma que 
governa o mundo por meio do movimento e da ra-
zão’). Essa “Alma do mundo” não era objeto de culto, 
quer dizer, verdade e religião, inteligência racional e 
ordenamento do culto estavam em âmbitos diferentes. 
Dessa forma, a religião não pertenceria ao âmbito da 
realidade (res), mas ao âmbito dos costumes (mores): 
não foram os deuses que criaram o Estado, mas foi 
este que estabeleceu os deuses que deveriam ser adora-
dos, para manter a ordem. A religião seria, pois, nada 
além de um fenômeno político.

 Segundo Varrão, haveriam três tipos de “Teo-
logia”: a (1) Theologia Mythica, a (2) Theologia Civilis 
(politikéé) e a (3) Theologia Naturalis. Os teólogos da 
primeira seriam os poetas, “cantores de Deus”; os teó-
logos da segunda seriam os filósofos, isto é, os sábios 

que, indo além do costume, indagam a realidade, a 
verdade; os teólogos da terceira iriam em busca da res-
posta à pergunta: “quem são os deuses?”.

 Desta forma, a teologia natural seria a desmi-
tologização, o esclarecimento que vê criticamente para 
além da aparência mítica e a supera, pelas ciências da 
natureza. Culto e conhecimento aqui se separam: o 
culto permanece necessário como conveniência políti-
ca; o conhecimento atua como destruidor da religião, 
e por isso não pode ser anunciado em público. Varrão 
ainda diz que a teologia natural ocupa-se da “natureza 
dos deuses” (que não existem) e as outras duas tratam 
da divina instituta hominum (as instituições divinas 
dos homens).  Com isso “a teologia não possui, ne-
nhum deus, apenas ‘religião’; a ‘teologia natural’ não 
tem religião, apenas uma divindade”.

 Santo Agostinho situa o cristianismo no âm-
bito do esclarecimento filosófico. Com isso continua 
a tradição antiga, de S. Paulo (1Rm) aos apologistas do 
século II, que, por sua vez, seguem a Teologia Sapien-
cial do Antigo Testamento. Sendo assim, o cristianis-
mo encontra sua preparação interior no conhecimen-
to filosófico e não nas religiões. Para Agostinho, pois, 
o monoteísmo bíblico se identifica com os conheci-
mentos filosóficos sobre a razão de ser do mundo.

 Dessa forma, a religião cristã não se baseia 
em poesia ou em política, mas o seu fundamento é o 
verdadeiro conhecimento. No cristianismo, o conhe-
cimento racional tornou-se religião, e não seu adversá-
rio. O cristianismo entendeu-se, desde o início, como 
a vitória sobre o mito, como vitória do conhecimento, 
como vitória da verdade; por isso, deve-se considerar 
a si mesmo como universal, como aquilo que todos os 
povos buscam. O cristianismo deve ser levado a outros 
povos, não pela força, mas como a verdade que torna 
supérflua a aparência. Por isso, o cristianismo é vis-
to como intolerante com “os deuses”, como inimigo 
“das religiões”, tendo chegado a ser considerado “ate-
ísmo”, pelos pagãos. O cristianismo, assim, perturba-
va o aproveitamento político das religiões, colocando 
em perigo as bases do Estado, não querendo ser “mais 
uma” religião entre as muitas religiões, mas a vitória 
do conhecimento sobre as religiões.

encontro entre fé e ciência:
a verdadeira religião

Santo Agostinho e o 
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 Quando o Deus alcançado pelo pensamento 
vem ao nosso encontro no interior da religião, como o 
Deus que age e fala, então pensamento e fé se reconci-
liam. A partir de Cristo, o monoteísmo judaico torna-se 
universal, e a unidade do pensamento e a fé, a Religio 
Vera, é acessível a todos. Os primeiros cristãos (até a 
Idade Média) estavam convencidos de que o cristianis-
mo era Filosofia, a perfeita Filosofia, isto é, a Filosofia 
que atingiu a Verdade. A Filosofia era entendida, então, 
como a arte de viver e morrer corretamente, o que só 
pode ser alcançado pela Luz da Verdade.

 Da união entre o conhecimento e a fé, a Teo-
logia cristã trouxe as seguintes correções na antiga ideia 
filosófica de Deus: 1) o Deus adorado pelos cristãos é re-
almente natura Deus (Deus por natureza), diferente dos 
deuses míticos e políticos. Ao mesmo tempo, os cristãos 
sabiam que non tamen omnis natura est Deus (nem tudo 
o que é natureza é Deus). Deus é Deus por natureza, mas 
a natureza, enquanto tal, não é Deus. Dá-se então uma 
separação entre a natureza que engloba tudo e o Ser que 
a fundamenta e lhe dá origem. Só assim se separam Física 
e Metafísica, natureza criada e Deus Criador. Só o Deus 
que é reconhecido na natureza (por meio do nosso pen-
samento) é adorado; 2) o Deus que antecede à natureza, 
como nos diz a Bíblia, se volta para o homem, não é mera 
natureza, mas entrou na História, veio ao encontro dos 
homens, que, por isso, podem encontrá-lo. Dessa forma 
o conhecimento racional pode tornar-se religião, porque 
o próprio Deus do conhecimento entrou na religião.

 A conclusão é que no cristianismo o vínculo da 
religião com a metafísica e o vínculo da religião com a 
História se harmonizam. A partir de então, Metafísica 
e História passam a constituir a apologia do cristianis-
mo como Vera Religio. Com o cristianismo, razão e fé 
se encontram, em harmonia, e esse encontro construiu 
o Ocidente, renovou a cultura, transformou os povos, 
unindo-os em uma grande família, apesar de todas as re-
sistências. Segundo Ratzinger, as Universidades, surgidas 
na Idade Média cristã tiveram a sua origem na pergunta 
socrática: “que é o homem?” Só no seio do cristianismo, 
quando fé e razão se encontraram, se pôde buscar com 
seriedade uma resposta a essa pergunta.

CENTENÁRIO
de THOMAS 
MERTON

CENTENÁRIO
de THOMAS 
MERTON

31 de janeiro de 2015 é a data da comemoração do 
Centenário de Thomas Merton (1915-1968), um dos 
mais influentes pensadores espirituais do séc. XX. Mes-
mo levando a vida solitária de um monge trapista, ele 
impactou, através de seus escritos, a espiritualidade e 
a cultura religiosa de diversas nações. Atualmente, seu 
pensamento e espiritualidade estão disseminados pelo 
mundo, com grupos de estudo especializados, sendo o 
principal a ITMS (International T. Merton Society), da 
Bellarmine University (EUA). No Brasil há a SAFTM (So-
ciedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton), afi-
liada à ITMS, fundada em 1996 por Waldecy Gonçalves, 
referência no assunto. Hoje, a coordenação geral da 
entidade é exercida por Cristóvão de Sousa M. Júnior 
(merton.br@gmail.com – Cel.:084 9913-9756). 

 A SAFTM mantém vivo o pensamento de Mer-
ton, e procura ressaltar sua atualidade. Congrega apre-
ciadores de sua obra, da vida monástica, da espiritua-
lidade contemplativa; inventiva a formação de grupos 
de estudo relacionados; orienta sobre a aquisição de 
livros. Em São Paulo foi organizado (2013) o primeiro 
grupo de leitura partilhada do Brasil: o Grupo de Lei-
tura Partilhada de Thomas Merton – São Paulo (GLPTM-
-SP) é o único grupo presencial que partilha a leitura 
dos livros do monge trapista e se reúne mensalmente 
para discussão e reflexão dos textos. A coordenadora é 
Amália Ruth Borges Schmidt (amaliaruth@uol.com.br).

 Em comemoração ao centenário, está pro-
gramado um retiro nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 
2014 no Centro de Estudos do Sumaré, Rio de Janeiro. 
Tema: “A Pessoa do Pensador Católico”; pregador: Dom 
Bernardo Bonowitz, OCSO, Abade do Mosteiro Trapista 
de N. Sª do Novo Mundo (PR), colaborador da SAFTM e 
colunista da revista “O Mensageiro de Santo Antônio”.   
• Informações: www. merton100.blogspot.com.br
• Mais: www.merton.org e www.merton.org.br
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“Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, 
meu Deus Misericordioso, meu Rei infi-
nitamente grande; sois meu Bom Pastor, 
meu único Bom Pastor, meu único Mes-
tre, meu Auxílio cheio de bondade, meu 
Bem-Amado de beleza maravilhosa, meu 
Pão Vivo, meu Sacerdote Eterno, meu 
Guia para a Pátria, minha verdadeira Luz, 
minha santa Doçura, meu reto Caminho, 
o que é sublime em minha sapiência, mi-
nha pura simplicidade, minha paz e con-
córdia; sois, enfim, toda a minha salva-
guarda, minha herança preciosa, minha 
eterna salvação...

Ó Jesus, Cristo, amável Senhor, por que, 
em toda a minha vida, amei ou desejei 
outra coisa senão a Vós? Onde estava eu 
quando não pensava em Vós? Ah! Que 
pelo menos a partir deste momento, meu 
coração só deseje a Vós e arda somente 
por Vós, Senhor Jesus! Desejos de mi-
nha alma, correi, que já muito tardastes; 
apressai-vos para o fim a que aspirais; pro-
curai em verdade àquEle que procurais.

Ó Jesus, aquele que não Vos ama é repleto 
de amarguras... Ó doce Jesus, sede o amor, 
as delícias, a admiração de todo coração 
dignamente consagrado à Vossa Glória. 
Deus de meu coração e minha Partilha, 
Cristo, que em Vós meu coração desfale-
ça, e sede Vós mesmo a minha vida. Acen-
da-se em minha’lma a brasa ardente de 
vosso Amor e se converta num incêndio 
todo divino, a arder para sempre no altar 
de meu coração; que inflame o íntimo 
do meu ser e queime o âmago de minha 
alma. Para que, no dia de minha morte, eu 
apareça diante de Vós inteiramente con-
sumido em Vosso Amor. Assim seja!”

 Santo Agostinho

ORAÇÃO para se 
OBTER um AMOR 
ARDENTE por 
NOSSO SENHOR
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(11) 3082-9786 

www.nossasenhoradobrasil.com.br

facebook.com/nossasenhoradobrasil

twiter.com/nsbrasil

Baixe o  app 
para  IPhone
NSradoBrasil

Grupo Sementes do Espírito: 
Segundas-feiras às 20h.

Grupo de Oração Espírito Santo: 
Quintas-feiras às 14h30.

Plantão de Oração: 
Terças-feiras às 15h (necessário marcar previa-
mente, contatando uma pessoa responsável dos 
grupos de oração ou na secretaria paroquial.

Hora Santa com Exposição do Santíssimo: 
Sextas-feiras às 11h.

Grupo de Jovens Divino Coração: 
Domingos às 18h.

Apostolado da Oração: 
Santa Missa toda primeira sexta do mês às 18h.

Oração das Mil Aves-Maria:
Todo primeiro sábado do mês na Capela Nossa 
Senhora do Carmo.

Missa de Nossa Senhora de Schoensttat: 
Dia 18/9, quinta-feira, às 12h
Dia 23/10, quinta-feira, às 12h

Recolhimento feminino Opus Dei:
Dia 16/9 – “Generosidade”
Dia 21/10 – “O Santo do Cotidiano”

Secretaria:
Dias úteis: das 8h30 às 19h / sábados: das 8h30 às 14h
E-mail: nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br

Horários de Missa
Segundas-feiras: 8h, 9h,12h05, 17h30 e  18h30.
Terça a sexta-feira:  8h, 9h, 12h05, e 17h30.
Sábados: 8h, 9h, 12 e 16h.
Domingos: 8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h.

Confissões
Segundas, das 10h às 17h; sextas, das 10h às 12h; aos 
domingos, antes e durante as Missas (pode-se marcar hora 
para Confissão e direção espiritual).

Batismo
Curso preparatório ao Batismo para pais e padrinhos, dias 21/9 
e 19/10). Informações sobre as inscrições na secretaria; trazer 
uma lata  de leite, para ser doada para instituições de caridade, 
e documentação. Veja no site [www.nossasenhoradobrasil.com.
br/pastoral-do-batismo] para conferir a lista de documentos.

Horários e dias para Batismo
Sábados, 13 e 15h (individuais) e domingos, 9h, 13h30 e 15h30 
(individuais) e 14h30 (coletivo). Batismos individuais devem ser 
marcados com antecedência.

Matrimônio / Curso de Noivos
Informações sobre procedimentos, datas e horários disponíveis 
para casamento devem ser exclusivamente solicitadas pessoal-
mente, na secretaria paroquial. Curso de noivos de julho já inicia-
do. A partir de agosto, dias 20, 27 e 30, e 13 e 14 de setembro.

INFORMATIVO N. Sª DO BRASIL
ANO 5 • ED. 33 • SET/OUT 2014

Bimestral • Distribuição gratuita • Tir: 2500 exemplares
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QUANDO SE FALA em catecismo, a primei-
ra ideia que nos vem a mente é um livrinho pequeno 
que estudamos numa época durante a infância para 
nos prepararmos para a primeira Comunhão. Nele se 
encontravam as primeiras orações, os Mandamentos 
das leis de Deus, os Sacramentos... tudo que devería-
mos “saber” para poder receber a Jesus no coração. De-
pois da primeira Eucaristia guardávamos o livrinho 
numa gaveta e lá permanecia por meses, ou até anos, 
quando alguma vez o encontrávamos com certa sau-
dade e respeito.

 Passa o tempo; crescemos e, à época da Cris-
ma, percebemos que esquecemos, muitas vezes, aqui-
lo que havíamos aprendido na infância no pequeno 
livro. É preciso recordar. Já crescidos, encontramos al-
guém com quem decidimos nos unir por toda a vida 
por amor, e quando nos perguntam sobre o Matrimô-
nio, o velho livrinho nos vem a mente, uma recorda-
ção carinhosa, aquela lembrança de “eu já vi isto”; “eu 
sabia isto”. É preciso tirar o livrinho da gaveta...

 Conforme lemos nas palavras de João Paulo 
II no Catecismo da Igreja Católica (CIC), “a finalidade 
do Catecismo é de se  apresentar como uma exposição 
completa e integral da doutrina católica, de tal maneira 
que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa 
e celebra, vive e reza em seu cotidiano”. O Catecismo 
transmite os ensinamentos da doutrina que procedem 
de Deus oferecendo uma Luz Verdadeira a guiar o seu 
povo para a santidade nas suas atividades cotidianas.

 A Igreja não é outra coisa senão a “família de 
Deus” (CIC §1655) que se apresenta pela união de to-
das as famílias que se constituem neste compromisso 
amoroso, livre, incondicional, fiel por toda a vida entre 
os cônjuges e a Deus, cientes da responsabilidade de 
transmitir o dom da vida aos filhos. Por isso, o Concílio 
Vaticano II chama a família, usando da antiga expres-
são, Ecclesia domestica, (‘Igreja doméstica’) . É no seio 
da família que os pais são para os filhos, pela palavra e 
pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. E favorecem 
a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação 
sagrada” (CIC §1656).

 “O lar”, segue o Catecismo, “é assim a primeira 
escola da vida cristã e ‘uma escola de enriquecimen-
to humano’. É aí que se aprende a fadiga e alegria do 
trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo 
reiterado, e sobretudo o culto divino pela oração e ofe-
renda de sua vida” (CIC §1657).  Desta forma o Catecis-
mo torna-se vivo e participativo do cotidiano da vida 
familiar em todas as atividades do trabalho, do estudo, 
do lazer, da convivência íntima e social; nas comemo-

rações, nos momentos de alegria e de tristeza, nos perí-
odos de saúde e de doença, quando se tem o necessário 
e quando falta o essencial para o sustento, o vestir e o 
morar. Em todas as situações e para todas as circunstân-
cias encontramos no Catecismo a orientação necessária 
e oportuna para poder perseverar junto a Deus.

 Torna-se desta maneira o Catecismo na família 
Palavra viva que anima todos em tudo, e não o livri-
nho esquecido na gaveta ou na prateleira. Cabe, portan-
to, aos pais uma responsabilidade diante de Deus e dos 
filhos, o interesse cada vez maior em procurar estudar, 
compreender e aplicar os ensinamentos do Catecismo à 
vida em família, sem que para isto se utilize de “aulas” 
de doutrina, mas sim por atitudes que sejam coerentes 
com a fé que esperam  fomentar em seus lares.

 Desde o levantar até o descanso da noite, são 
muitas as circunstâncias familiares que permitem vi-
ver estes ensinamentos, que devem ser oferecidos de 
acordo com a idade dos filhos e da correspondência que 
se percebe em cada um. É importante que isto se faça 
dentro da naturalidade do ambiente de família, onde 
a participação de Cristo cresça como amigo, que de fato 
é, no meio de todos. Que a veneração a Nossa Senhora 
como Mãe acolhedora, protetora e promotora da paz se 
faça presente em cada coração. Que as orações breves 
da manhã e do deitar, das refeições, sejam preparação 
para esta conversa pessoal e íntima que se espera que 
cada um desenvolva pessoalmente diante de Deus. Se-
jam os Mandamentos uma mensagem de Amor e não 
um conjunto de proibições, daquele que jamais nos 
abandona, orientando-nos para o caminho da felici-
dade. Encontrem todos nos Sacramentos a Graça que 
revigora nossas forças para continuar correspondendo 
ao Amor de Deus.

 Desta forma não será o Catecismo, algo a ser 
“decorado” para se fazer a Primeira Comunhão, ou um 
aprendizado para a Crisma ou Curso de Noivos; será o 
Catecismo um “pão vivo”, que alimenta diariamente 
para o fortalecimento da Fé que anima a Esperança de 
chegarmos ao Reino de Deus. Reino de Amor e de Paz. 

 “Os pais educam fundamentalmente com a sua con-
duta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na 
mãe não são apenas uns conhecimentos mais amplos 
que os seus, ou uns conselhos mais ou menos acerta-
dos, mas algo de maior categoria: um testemunho do 
valor e do sentido da vida encarnado numa existência 
concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e si-
tuações ao longo dos anos.” 

Valdir Reginato – Pastoral da Família -

O CATECISMO NA FAMÍLIA
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A IGREJA CONVIDA cada um de nós a um apro-
fundamento maior na Palavra de Deus, de forma 
a apreciá-la mais, meditá-la com maior frequência 
e deixá-la agir no íntimo de nossos corações e em 
nossas vidas.
 Deus nos falou outrora, nos fala ainda 
hoje e jamais deixará de fazê-lo, porque sua função 
de Pai e Educador continua até o fim dos tempos, 
quando o último ser humano tiver chegado ao seu 
termo. A Palavra divina nos revela “o Mistério de 
Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos 
os tesouros da sabedoria e da ciência” (Cl 2,3). So-
mos chamados a saciar nossa sede de Deus, nessa 
Fonte, pela Graça que o Senhor nos concede atra-
vés do seu Santo Espírito.
 “Tal como a chuva e a neve caem do céu 
e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a 
ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar 
o grão a semear e o pão a comer, assim acontece 
à palavra que minha boca profere: não volta sem 
ter produzido seu efeito, sem ter executado minha 
vontade e cumprido sua missão”(Isa 55, 10-11).
 Ao ouvirmos  a Palavra de Deus, e usan-
do nossa liberdade,  vamos permitir que ela nos 
penetre  como a chuva na terra, produzindo nasci-
mento, crescimento, floração e maturação. E então 
o próprio Deus garantirá sua eficácia.      
 Deixar-se inundar pela Palavra é, ao mes-
mo tempo, um ato de submissão e de docilidade a 

Deus, próprio Autor da Sagrada Escritura, e uma 
reverência para com o conteúdo que nos comunica. 
“A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante 
que uma espada de dois gumes; ela discerne os pen-
samentos e sentimentos do coração”(cf Heb 4,12).
 O Papa Francisco falando sobre esta passa-
gem ensina que a “Palavra nos revela a vontade do 
Pai, que nem sempre coincide com a nossa”. Aco-
lher com docilidade a Palavra significa termos a 
capacidade de nos deixarmos transformar por ela, 
adequando a ela nosso modo de pensar e agir, de 
julgar os valores, para irmos contra a corrente do 
mundo, dando testemunho da fé que professamos. 
Resumindo:  a Palavra nos leva à conversão diária. 
A Palavra é livre e é novidade, pois Deus faz sem-
pre novas todas as coisas.
 Como acolher então a vontade de Deus 
para nossas vidas hoje? Sendo dóceis ao Espírito San-
-to, como o barro o é nas mãos do oleiro, permitindo 
que nos modele  para que sejamos odres novos.
 Que o Coração de Maria, que acolheu com 
amor e docilidade a Palavra encarnada, interceda 
por cada um de nós, para que possamos nos conven-
cer de que “nem só de pão vive o homem, mas de 
toda Palavra que procede da boca de Deus” (Mt4,4).

Todas as 5ªs feiras, às 14h30, 

esperamos você para partilharmos 

a riqueza da Palavra! 

– Grupo de Oração Espírito Santo

EFICÁCIA DA PALAVRA

Grupo de Oração Espírito Santo
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PROCLAMAS DE CASAMENTOPROCLAMAS DE CASAMENTO

05/SETEMBRO – Caio Marcio Petrus Melles e Carolina 
Carvalho Vantini.
06/SETEMBRO – José Angel Cobena Serrano e Vanes-
sa Valbuena Fernandez; Pedro Machado de Carvalho 
e Bruna Bertolla Rocha; Caio Cesar Ayres Ribas e Ana 
Carolina Kalikowski Verrone; Jeferson Allegretti Bonfá 
e Fernanda Gargiulio Caggino; Ciro Campanatti Ma-
chado e Thays Keylla Calazans Tanaka; Johnny Schultz 
Gonzalez e Ana Carolina Del Picchia de Araujo.
12/SETEMBRO – Marcos Antonio Bressan Junior e 
Aila Escudeiro Sandron.
13/SETEMBRO – Thiago Gianasi Severino Hernandes 
e Bianca Pelizaro de Souza; Bruno Ferreira Mastião e 
Laura de Freitas Rizin; Mauricio Benvenutti e Natha-
lia Lacreto Medici.
19/SETEMBRO – Mario Basaglia Neto e Paula Magnoni.
20/SETEMBRO – Karl Chapman e Daniela Inglez dos 
Santos; Luiz Felipe Fernandes Miguel e Patricia Jime-
nez Correia; Claudio Rocumback Hessel e Kátia da Sil-
va Neiva; Christiano Fabrizio Setine e Rafaela Moreira 
Paparella; Antonio Garcia e Amanda Maciel Brunoro.
26/SETEMBRO – Rafael Siqueira Pereira e Raquel de As-
sis Sirvente; Rodrigo Ungari Juc e Ada Almeida Schenka.
27/SETEMBRO – Fernando Cezar de A. Geres Junior 
e Juliana Lisciotto Quintas; Rodolfo Augusto Pereira 
e Vivian Sayuri Shinne; Diogo Malta Neves e Thais 
Helena Yasuda; Paulo Cesar Machado Cassese e Lais 
Miranda Zanetti Cassese; Eduardo Coelho Castanhei-
ra e Caroline Marquesi Sannicola.
29/SETEMBRO – Marcio Rodrigues Gama e Mônica 
Vieira Barbosa.
30/SETEMBRO – Rodrigo Pinfildi Machado e Amanda 
Marano Araujo.

03/OUTUBRO – Rubens Decoussau Tilkian e Ana Ma-
ria Junqueira de Azevedo.

04/OUTUBRO – Ricardo Cardoso Riveiro e Juliana 
Passerini; Tiago A. Diaz e Nadia de Melo Ramos; Da-
niel Barban e Livia Prado Lombardi Bianchi; Bruno 
Gaya Ortiz e Larissa Sousa da Cunha.

10/OUTUBRO – Marcello Bruno Quarta e Laís Stamke-
vicius  Ferreira.

11/OUTUBRO – Saulo Rosa Reis e Ligia Barboza de 
Araujo; Daniel da Silva Borges e Cinthia Barbosa 
Aliste; Felipe Martins Bernardi e Meire Marques de 
Oliveira; Fernando Angioti Carrara e Tatiana Caça-
pietra Machado; Milton Gomes Lourenço Junior e 
Juliana Andrade Corpa.

17/OUTUBRO – Fernando de Oliveira Pinto e Olivia 
Lolato Tabet.

18/OUTUBRO – João Paulo Giacomini Bernardes e Mo-
nique Pio Astolpho; Guilherme Gonçalves Martins de 
Oliveira e Debora Jukemura; Gustavo Murari Santos e 
Janaína Freire Cardoso; Renato Antônio Tatteni e Giu-
lianna Bruno Feijó; Luiz Henrique de Oliveira Schia-
von e Ana Carolina Santana Andrade Schiavon.

24/OUTUBRO – Marcos M. Maria e Giovanna Benetti 
Teixeira.

25/OUTUBRO – Marcelo Brunelo Untura e Vanessa Bi-
tencourt Santos; Erick Nosé Alberti e Suzana Crispin Lei-
te; Guilherme Martinelli Iorio e Giovanna Prieto Ciberi.

SETEMBRO

Elizabeth Camasmie Zogbi
Elizabeth Borges

 
OUTUBRO

Dr. Alexandre Medici
João Coimbra

Francisco Fraccaroli
Silvia Junqueira

Joana Borges
Maria Glória Alves Brandão

Clotilde Lunardeli
Maria Angelica Martorano

ANIVERSARIANTES
   DIZIMISTAS
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Muitos leitores nos pedem orientações com relação aos 
significados dos termos pecado mortal e pecado venial, 
via de regra solicitando uma lista dos pecados mortais. 
Alguns dão a nítida impressão de querer saber se deter-

minados pecados são veniais simplesmente para que possam conti-
nuar a praticá-los, sem medo de perder a alma no inferno...
 Muito mais importante do que tentar listar e classificar os atos 
pecaminosos é esclarecer o que define um pecado mortal ou venial. 
Fundamental é saber discerni-los com clareza, a partir daquilo que os 
define: assim é que a questão se esclarece, e de uma vez por todas.
 Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o pecado é uma fal-
ta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta; é uma 
falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por 
causa de um apego a algum bem menor, colocado à frente de Deus, 
nosso Sumo Bem. – O pecado fere a natureza do homem e ofende a 
solidariedade humana, seja por pensamento, palavra, ato, omissão 
ou desejo contrário à Lei divina (cf. CIC §1849). – Essa descrição tal-
vez pareça dura, especialmente para os mais jovens. Até pensar pode 
ser pecado? Como é que somente desejar alguma coisa é pecado? 
Quem é capaz de dominar completamente os desejos ocultos de seu 
coração? São perguntas válidas. Para respondê-las, antes de tudo, é 
preciso entender que o pecado, para ser vencido, precisa ser identifi-
cado e combatido já na sua raiz. Nosso Senhor Jesus Cristo diz:

“Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não cometerás adultério’. Eu, 
porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para 
uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direi-
to é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, pois te é 
preferível que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno.” (Mt 5, 27-29)

 A Lei mandava não adulterar; este seria um pecado mortal. 
Vem Jesus, que consumou a Lei, e diz que apenas olhar com cobiça 

uma mulher já é pecado. Ora, cremos 
plenamente que Jesus veio para nos 
libertar, nos livrar de um jugo pesado, 
substituir a dureza da Lei pela suavida-
de da Graça e nos levar a trocar a via 
do medo pela do Amor. Mas em certos 
momentos fica a impressão de que as 
coisas ficaram mais difíceis depois dele, 
já que a exigência aumentou. Será?
 Ocorre que, a partir de Cristo, 
ser fiel a Deus e ganhar a Graça Divina 
deixou de depender de se observar uma 
coleção de preceitos, como muitos lega-
listas erradamente entendiam nos tem-
pos antigos. Não se trata de carregar 
uma lista do que “pode” e do que “não 
pode” debaixo do braço. A partir da 
vinda e do Sacrifício do Filho de Deus, 
não basta mais a observância externa, 
ritualista, superficial. Nos tempos da 
Nova e Eterna Aliança, é necessário 
aderir ao Evangelho de coração e alma, 
– o que requer total conversão de vida.
 Conversão é uma mudança ra-
dical de direção. É uma virada de 180 
graus. Se vínhamos avançando em de-
terminado sentido, agora é preciso dar 
meia volta e caminhar no sentido opos-
to. Uma tal adesão, de todo coração, de 
todo o entendimento e de toda a alma, 
não pode ser superficial. É preciso amar 
de fato a Deus sobre todas as coisas, e, 
assim, ao próximo como a si mesmo. E 
quem ama a Deus mais do que tudo não 
tem como amar o pecado, que afasta 
dele. – Por isso é que não só o adultério 
é pecado, mas também o querer adul-
terar; o pensar, imaginar, sonhar com 
isso. Quem está verdadeiramente bem 
decidido e mantém os pés firmes no Ca-
minho (Cristo) não se distrai olhando 
para trás, menos ainda alimenta desejos 
de caminhar na direção contrária.
 Ser verdadeiramente cristão, 
portanto, nada tem a ver com ser adep-
to de uma religião legalista ou superfi-
cial, que simplesmente observa rituais 
e vive de falsas aparências. Ser cristão 
de fato é, em uma palavra, ser honesto, 
consigo mesmo e com Deus. É ser au-
têntico. Ou se é cristão de verdade ou se 
é uma caricatura de cristão.

Pecado Venial e 
Pecado Mortal
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 Falando então do modo mais resumido possí-
vel, o pecado é uma ação contrária ao Amor de Deus, 
– por uma escolha, uma decisão livre do indivíduo. – 
Assim como o ser humano é livre para amar, obedecer 
e praticar o bem, também é livre para odiar e desobede-
cer, e desobedecer até até às últimas consequências; até 
a morte eterna. É isso que o Catecismo chama de possi-
bilidade radical do ser humano: a liberdade de escolha 
que Deus nos dá é ilimitada. Cabe-nos o poder da esco-
lha, para o bem ou para o mal.
“Os Céus e a Terra tomo hoje por testemunhas contra 
vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bên-
ção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, 
tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, 
dando ouvidos à sua Voz e unindo-te a Ele; pois Ele é 
a tua vida.” (Dt 30,19-20)
 Há uma variedade de pecados e, apesar de 
todos afastarem de Deus, classificam-se em diferentes 
graus. As Sagradas Escrituras trazem listas e descrições. 
S. Paulo Apóstolo fala das “obras da carne manifestas”, 
as quais são: “a prostituição, a impureza, a lascívia, a 
idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ci-
úmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as 
invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes a 
estas” (Gl 5,19-21).
 É deste modo que os pecados cometidos, con-
forme sua gravidade, são divididos em mortais ou ve-
niais. O pecado venial não separa o homem totalmente 
de Deus, mas fere a Comunhão com Ele. O pecado mor-
tal, por sua vez, atenta mais gravemente contra o Amor 
de Deus, desviando o ser humano de sua finalidade úl-
tima e da Bem-aventurança, excluindo-o do estado de 
graça.Ensina o Catecismo:
“É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria 
grave, e é cometido com plena consciência e de propó-
sito deliberado. (...) A gravidade dos pecados é maior 
ou menor: um homicídio é mais grave que um roubo. 
(...) Para que o pecado seja mortal tem de ser cometi-
do com plena consciência e total consentimento. Pres-
supõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, 
da sua oposição à Lei de Deus. E implica também um 
consentimento suficientemente deliberado para ser 
uma opção pessoal. A ignorância simulada e o endure-
cimento do coração não diminuem, antes aumentam, o 
caráter voluntário do pecado. (...) O pecado cometido 
por malícia, por escolha deliberada do mal, é o mais 
grave. (...) E se não for resgatado pelo arrependimento 
e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do Reino 
de Cristo e a morte eterna no Inferno, uma vez que a 
nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas 
definitivas, irreversíveis.” (CIC §1857 - §1861)
 O pecado mortal, portanto, só acontece quando 
o indivíduo comete um delito contra Deus consciente-
mente, e não somente pela matéria grave, isto é, a gra-

vidade do ato em si. Uma pessoa sem formação moral 
e intelectual, e sem condições de adquiri-la, que pratica 
uma ação pecaminosa, pode ser isenta de culpa por se 
enquadrar no caso da “ignorância invencível”.
 Há também a ignorância afetada, quando a pes-
soa tinha condições de conhecer a verdade, mas por in-
teresse próprio, simplesmente para poder pecar, preferiu 
não saber. Neste caso, o pecado é ainda maior.
 Quais os efeitos do pecado mortal sobre quem 
o comete? Como visto, a exclusão do Reino de Deus e a 
morte eterna no inferno, pois nossa liberdade é radical: 
temos até o poder de fazer opções para sempre, sem re-
gresso: após esta vida entraremos na eternidade, libertos 
do fator tempo; no estado em que deixarmos este mun-
do, permaneceremos, em estado de graça ou não, – uni-
dos a Deus ou dele separados, numa realidade em que 
não há ontem nem haverá amanhã.
 E os pecados veniais? Seriam inofensivos? Só 
os pecados mortais devem ser prevenidos e evitados? 
Não. Um pecado mortal muitas vezes é gerado por uma 
quantidade de pecados veniais cometidos antes. O pe-
cado venial, embora pareça sem importância, é um pas-
so que conduz ao abismo. Dizem as Escrituras: “Quem 
despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá” (Eclo 
19,1). Aquele que, despreocupadamente, se entrega à 
prática dos pecados veniais, despreza as coisas peque-
nas. Pouco a pouco se dispõe a cair totalmente, até nau-
fragar de vez.
 Um após outro, os pecados veniais levam ao 
abismo, o rompimento da amizade com Deus. Para expli-
car como se dá a ação dos pecados veniais, o Catecismo 
cita Santo Agostinho: “O homem não pode, enquanto na 
carne, evitar todos os pecados, pelo menos os leves. Mas 
esses pecados que chamamos leves, não os consideres 
insignificantes; se os consideras insignificantes ao pesá-
-los, treme ao contá-los! Um grande número de objetos 
leves faz uma grande massa; um grande número de go-
tas enche um rio; um grande número de grãos faz um 
montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, 
a Confissão... (Santo Agostinho – CIC §1863)
 Portanto, para evitar o rompimento da amiza-
de com Deus, ou seja, evitar cometer o pecado grave, 
é preciso combater os chamados pecados veniais, os 
quais são passos em direção ao abismo. E muitos passos 
juntos percorrem quilômetros. Para tal, o Sacramento 
da Confissão é o único remédio eficaz, que pode refrear 
essa triste caminhada ou íngreme descida rumo ao abis-
mo definitivo que chamamos Inferno.
 Entregar-se ao pecado é o completo oposto de 
ser verdadeiramente livre. – O prazer do pecado pare-
ce bom por um momento, mas dura pouco e, depois 
que acaba, o pecador continua, por um lado, o mesmo, 
e por outro, ainda pior: continua vazio, e um pouco 
mais escravo.
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