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FÉ – Quem quer ser discípulo de Jesus 
Cristo precisa aprender a viver pela fé. 
Todas as obras, todos os gestos, todo o 
discurso... por mais belos e até impor-
tantes que sejam, no contexto espiritual 
e cristão perdem o sentido se não vierem 
acompanhados da fé genuína. Crer em Deus é 
aceitar a existência de todo um conjunto de 
realidades que não se podem ver, nem tocar, 
nem provar de modo algum por meio dos sen-
tidos físicos. Mais do que isto, crer em 
Deus é eleger esse conjunto de coisas invi-
síveis como mais importante que tudo.
 Nós não tivemos a felicidade de ver 
Jesus com nossos olhos carnais, assim como 
seus primeiros seguidores. E, como acei-
tá-Lo implica adotar um modo de vida bem 
definido, viver pela fé é uma “aposta” gi-
gantesca; é abrir mão do palpável e do ime-
diato por algo que intuimos e esperamos. – 
Jesus exige que vivamos pela fé, e não diz 
que será fácil, nem que aquele que aceitá-
Lo ou aderir ao seu Evangelho terá uma vida 
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Ter fé é assinar uma folha em 
branco e deixar que Deus nela 
escreva o que quiser.

Santo Agostinho

só de alegrias. Sendo assim, por que per-
sistimos? Por que continuamos a perseguir 
um Deus cuja voz não ouvimos, cuja forma 
não vemos?
 Continuamos crendo porque a fé é um 
Dom de Deus; é Graça que toca a inteligência 
e a vontade humanas; Nosso Senhor não nos 
desampara. E Deus nos fala na sua Palavra, 
nas vidas dos seus santos, nas experiên-
cias da vida, em nossas almas, em nossas 
consciências, de modo inefável. Surge a fé 
quando o homem se sente atraído para Deus 
e, por força de sua vontade, escolhe crer. 
Reconhece Deus, e Deus lhe chama. Por isso 
é preciso pedir a fé, como fez o pai da 
criança possessa (Mc 9,24): é preciso dizer 
“creio, mas aumentai a minha fé!”.
 Esta mesma fé, porém, precisa ser 
cuidada, protegida e cultivada, e é por 
isso que precisamos procurar conhecer sem-
pre mais, para crer mais, pois a fé vem do 
ouvir a pregação (Rm 10,14.17), isto é, do 
aprender. Boa leitura!

“
”

Expediente
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Não seria sensato estudar a história da Igreja 
ignorando sua primeira origem: seu Fun-
dador, Jesus Cristo. E para compreender 
o fenômeno Igreja desde a raiz, um bom 

ponto de partida é o testemunho de São Paulo Apóstolo.   
 Depois dos estudos introdutórios desta série 
de artigos, que contemplaram o Mistério espiritual da I-
greja enquanto tal (pois é necessário falar da realidade da 
fé, se pretendemos estudar a História da Igreja, sob pena 
de perdermos de vista o objeto próprio de nossos estu-
dos) e a ideologia contrária à fé que atua no mundo, que 
distorce a real identidade da Igreja, que ganhou força e 
“oficialidade” com a Revolução Francesa e que perdura 
até os nossos dias, trataremos agora do contexto no qual 
nasceu o cristianismo.
 Para entendermos esse contexto, é necessário 
primeiro que nos afastemos do fenômeno do cristianis-
mo e analisemos o contexto do Império Romano no 
século I, pois o nascimento e a rápida expansão do cris-
tianismo só foi possível pela conjunção de alguns fato-
res, dentre os quais a situação do Império Romano. 
 A verdade histórica é que o fenômeno Jesus, à 
época de seu surgimento, foi bastante periférico, ou seja, 
o Cristo era visto e entendido como um rabino e pre-
gador judeu que defendeu alguns princípios espirituais 
controversos, viu-se envolvido, à revelia, com questões 
políticas e sociais insolúveis e acabou crucificado sob 
Pôncio Pilatos, num lugarejo da periferia do Império. 
 Deste modo, nosso Senhor nasceu, cresceu e 
morreu, – e, conforme cremos, ressuscitou e subiu aos 

HISTÓRIA DA IGREJA

O IMPÉRIO
ROMANO

Nosso estudo da história da Igreja 
prossegue com a análise de um 
aspecto histórico fundamental

Céus, – sem que de tudo isso os maiores historiadores 
de sua época se dessem conta, ou ao menos lhe atribuis-
sem maior importância. A vinda (Advento), vida, paixão 
e morte do Salvador da humanidade passaram-se prati-
camente despercebidas no seu tempo. Entretanto, Deus 
Todo-Poderoso preparou a Encarnação do seu Filho, isto 
é, o Divino em forma humana, dentro de um contexto 
histórico denominado Império Romano.

Alexandre Magno – Pouco mais de trezentos anos 
antes de Jesus Cristo (356 - 323 aC), viveu Alexandre, jo-
vem audacioso, que fora aluno de Aristóteles e coroado 
rei aos vinte anos de idade; um gênio militar com grandes 
sonhos e que, com pouco mais de trinta anos, conseguiu 
conquistar um grande império. Morreu, porém, antes de 
consolidar as suas conquistas: a imensidão de terras con-
quistadas por ele foi dividida entre seus generais. Seu maior 
legado, porém, foi propiciar as bases para um fenômeno 
que seria muito importante na História: o helenismo.

 O que importa em nosso estudo é saber que Ale-
xandre Magno obteve sucesso em suas conquistas porque 
permitiu que a cultura dos povos orientais subjugados fosse 
mesclada à cultura grega. O pensamento helenista tornou-
se como que um caldeirão de culturas, de uma enorme 
riqueza, inclusive de religiões, de tal forma que havia uma 
grande abertura para as novidades religiosas. E foi por essa 
“porta aberta” que o cristianismo pôde entrar, porque foi 
nesse contexto que os romanos tomaram o império grego 
e apoderaram-se de seus domínios. A vitória militar dos 
romanos, porém, não significou o fim da cultura grega, – 
ao contrário, propiciou a sua expansão. – O fato é que os

Otaviano 
Augusto
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romanos conquistaram militarmente a Grécia, mas 
foram conquistados culturalmente por ela. Ambas 
as culturas, grega e romana, mesclaram-se, surgindo 
o que hoje se chama de cultura greco-romana.
 O poder romano teve três fases: a dos reis, 
a da República e a do Império. Em cada uma, houve 
uma adaptação e certo aperfeiçoamento da cultura 
greco-romana. Jesus nasceu na época do primeiro 
Imperador, Otaviano Augusto, outro gênio militar 
e político. Essa genialidade de Otaviano foi provi-
dencial para o cristianismo, como veremos.
 Na fase da República, anterior a Otaviano, 
o poder era exercido pelo Senado; havia, contudo, 
a previsão de que, em momentos de emergência, 
como em grandes conflitos, o poder seria entregue 
a um cidadão proeminente, geralmente um general, 
que governava sozinho, o que conferia agilidade e 
rapidez às tomadas de decisões urgentes. O tio de 
Otaviano, Júlio Cesar, ao exercer essa prerrogativa, 
acabou por desferir um golpe de Estado. – Esta re-
viravolta política foi aproveitada pelo seu sobrinho 
e herdeiro político, o qual apropriou-se do título 
“César”, e foi aclamado ainda com outro título, “Au-
gusto”, ficando conhecido como “César Augusto”.
 Assim, apesar de o Império Romano ter 
perseguido e causado enormes dificuldades ao cristia-
nismo, nesse momento específico da história foi impor-
tantíssimo, pois o modo de César Augusto governar, ou 
seja, com mão de ferro, possibilitando a estabilidade em 

todo o grande Império, – a chamada Pax Romana, – foi um pressuposto 
para a expansão do Cristianismo. A Europa, sem a Pax Romana, seria tão-
somente um amontoado de pequenos reinos conflitantes entre si. Assim é 
que, embora Otaviano Augusto fosse um homem muito firme, até violento, 
os romanos demonstravam-lhe gratidão pela paz que conquistou.
 Atualmente, devido à leitura geralmente marxista que se faz 
da História, via de regra simplista, materialista, generalizante e rotula-
dora (com os fatos históricos sempre analisados sob o prisma de uma 
suposta eterna luta entre ‘bons’ e ‘maus’, pobres e ricos, ‘explorados’ 
e ‘exploradores’), têm-se que a religião é uma superestrutura que só e-
xiste para sustentar a infraestrutura, formada pela realidade econômi-
ca. Para Marx, tudo que provém da Filosofia, Teologia, pensamento, 
arte, cultura, música etc., pertence à superestrutura, imposta sobre a 
infraestrutura para sustentar o poder econômico de um grupo tirano e 
maquiavélico. Segundo esta linha de pensamento, portanto, não pode 
haver sinceridade num culto religioso. Trata-se sempre de um método 
artificial, enganador ou propagandístico, com o único intuito de man-
ter um determinado grupo no poder: um instrumento de dominação 
a serviço das classes dominantes. No caso dos romanos, era o poder 
do Imperador.
 Contudo, os documentos da época apontam claramente para 
a sinceridade daqueles que prestavam culto ao imperador, reconhe-
cendo-o como um bem para a sociedade e para a manutenção da 
necessária ordem. Viam como sinal divino a paz conquistada, depois 
de tanta tribulação nos períodos de anarquia. 

 O Império Romano implantou a ordem utilizando também 
como instrumento o Direito Romano, o qual previa um caminho pro-
cessual, tal qual ocorreu na prisão de São Paulo narrada nos Atos 
dos Apóstolos. Quando o Império Romano tomou o poder, instaurou 
uma situação de paz, prosperidade econômica e razoável harmonia 
que, nos moldes de hoje, ainda seriam vistas como terrível tirania, 
porém, para o povo daquela época representou uma mudança positiva 
em comparação com o que o se vivia antes. Por isso, o Imperador era 
cultuado como um mensageiro divino.
 É deste modo que, num primeiro momento, o nascimento 
do cristianismo no Império pode ser considerado como uma bênção. 

Bibliografia
ROPS, Daniel. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, 

São Paulo: Quadrante, 1998

Alexandre Magno ou Alexandre “o Grande”
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Evangelizar é anunciar o Evan-
gelho. Esse anúncio precisa 
ter como base, centro e auge, 
sempre, a proclamação da 

Pessoa Jesus Cristo, Filho de Deus feito 
homem, morto e ressuscitado pela nossa 
salvação, e desta mesma salvação, que é 
oferecida a todos como Dom da Graça e 
da Misericórdia de Deus.
 Por muitos meios se pode evan-
gelizar. O primeiro é o mais antigo: a 
pregação do Evangelho, o falar de Jesus 
e de sua Igreja a homens e mulheres, cri-
anças, jovens ou idosos, pois, como diz S. 
Paulo: “Como crerão nAquele de Quem 
não ouviram falar? E como ouvirão falar 
dEle, se não houver quem pregue? (...) A 
fé vem da pregação, e a pregação é feita 
por ordem de Cristo” (Rm 10,14.17).
 Sim, quem ouve o Evangelho é 
levado a acreditar, mas nosso Senhor não 
pode ser anunciado de qualquer maneira; 
é preciso zelo na pregação. Quem prega 
se torna amigo de Quem o envia. Deve 
se manter fiel à Palavra que anuncia e ja-
mais usá-la para satisfazer seus interesses 
próprios, levando quem ouve a sentir-se 
oprimido, distorcendo a Mensagem.
 Um meio eficaz de evangelizar é 
a Homilia, instrumento de grande valor. 
Inserida na Celebração Eucarística, da 
qual recebe força e vigor, essa pregação 
tem papel especial, na medida em que 
exprime a fé e o amor do sacerdote para 
com a Palavra que anuncia. A Santa Mis-
sa, entretanto, não é o único momento 
para a Homilia: esta palavra, no grego, 
significa “conversa familiar”. É uma 
conversa santa, direcionada ao esclareci-
mento das questões da fé. Logo, deve ser 
realizada sempre que possível.
 Outro meio imprescindível de 
evangelização é a catequese, que deve 

proporcionar o ensino religioso sistemáti-
co, necessário à boa formação do cristão, 
pois é a iniciação nas verdades da fé. Seu 
conteúdo deve ser vivo, centrado na Ver-
dade de Deus, e a Igreja deve procurar 
exprimi-la de maneira atrativa, utilizan-
do-se de métodos adaptados à idade, 
cultura e capacidade de quem a recebe, 
para que sejam fixadas nas memórias e 
corações as verdades essenciais que de-
verão acompanhar a pessoa por toda sua 
vida. Importa também motivar e formar 
bons catequistas, que se dediquem com 
amor e persistência a essa tão importante 
e sagrada missão.
 Os meios de comunicação so-
cial também devem ser vistos como vias 
de grande valor para evangelizar, em es-
pecial as digitais, que repercutem tão in-
tensamente entre os jovens e ganha mais 
importância a cada dia. Não só a internet, 
mas a TV, o rádio, os jornais, revistas e 
outros podem, se bem utilizados, torna-
rem-se valiosos instrumentos no anúncio 
do Evangelho, alcançando grandes mas-
sas, indo rapidamente a lugares distantes. 
Servindo-se deles, a Igreja “apregoa so-
bre os telhados” a Mensagem do Reino 
de Deus, da qual é fiel depositária, como 
mandou Jesus (cf. Mt 10,27).
 Talvez evangelização mais im-
portante, porém, seja o testemunho de 
vida de cada fiel católico que demonstra 
sua entrega a Deus em Comunhão plena: 
muitos dos que não conhecem ou não se 
importam com a vida espiritual poderão 
ser conquistados pelo exemplo de Amor 
a Deus e ao próximo daqueles que vivem 
fielmente os ensinamentos de Jesus.
 E talvez nada seja mais útil para 
evangelizar do que o contato “homem-a-
homem”. Que modo melhor de comu-
nicar a fé do que falar a alguém direta-

mente, através do seu exemplo de vida e 
de um “bate-papo” amigo, uma conversa 
leve e informal onde se possa olhar dire-
tamente nos olhos do outro e transmitir 
a experiência mais profunda da fé, o 
testemunho pessoal? Jesus exerceu este 
modo de evangelizar em diversas opor-
tunidades: com Nicodemos (Jo 3,1-21), 
com a samaritana (Jo 4,7-30), com Za-
queu (Lc 19,1-10).
 A evangelização se exprime ple-
namente quando, comunicando o Amor 
de Deus ao homem, leva este último a 
tomar parte no Corpo Místico de Cristo 
e a viver os Sacramentos.
 Como se vê, são muitas ma-
neiras de evangelizar àqueles que ainda 
não conhecem a Igreja de Cristo, e talvez 
principalmente aos que conhecem ape-
nas a imagem deturpada que muitas ve-
zes se pinta dela. A nós, batizados, cabe 
a missão primordial de levar o conheci-
mento da Verdade, na certeza de que o 
grande Protagonista da evangelização, 
o Espírito Santo, com sua ação discreta, 
haverá de ajudar a discernir o modo mais 
prático e eficaz de fazê-lo.
 Por fim, visitar as pessoas em 
suas necessidades, principalmente quan-
do sofrem ou enfrentam problemas e 
precisam de apoio emocional/espiri-
tual; visitar os doentes nos hospitais, os 
idosos nas casas de repouso, os presos, 
os órfãos... Todos estes caminhos estão 
abertos para que você faça a sua parte. 
Um dia, diante do SENHOR, você não 
poderá dizer que não teve oportunidade 
de fazer o bem. E o Senhor poderá lhe 
dizer: “Tive fome e me destes de co-
mer; tive sede, e me destes de beber; era 
forasteiro, e me hospedastes; estava nu, 
e me vestistes; enfermo, e me visitastes; 
preso, e fostes ver-me.” (Mt 25,35-40).

EVANGELIZAR
evangelização é a missão fundamental de todo cristão.

EVANGELIZAR
evangelização é a missão fundamental de todo cristão. 

mas o que é evangelizar, afinal, e como fazer?
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Devemos iniciar esta série 
de estudos esclarecendo 
um ponto fundamental 
para toda a compreensão 

a respeito do tema proposto, a saber, 
que a expressão “Palavra de Deus” 
não deve ser confundida com o ter-
mo “Bíblia”. As Sagradas Escrituras 
(isto é, a Bíblia Sagrada) e a Palavra 
de Deus não são realidades idênticas. 
Uma coisa é Bíblia, outra coisa é Pa-
lavra de Deus. Faz-se muita confusão 
neste sentido, o que pode atrapalhar o 
nosso discernimento das coisas, como 
veremos adiante.

 Para compreender melhor 
a questão, usemos de um exemplo 
simples. Imaginemos a relação de um 
filho com sua mãe que mora longe: 
pensemos num sujeito casado que 
regularmente fala com sua mãe; fala 
com ela pelo telefone, via internet 
(trocando mensagens por e-mail ou 
alguma rede social), e de vez em quan-
do envia e recebe correspondências 
postais, com cartões de aniversário, 

de Natal. Quando possível, também, 
a mãe vem à casa do filho visitá-lo, e 
ele, quando pode, vai à casa da mãe, 
matar saudades e por a conversa em 
dia. Além disso, vez ou outra, chegam 
ao rapaz notícias de sua mãe trazidas 
por amigos ou parentes. Vemos então 
que este rapaz se comunica com sua 
mãe de maneiras diferentes: 1) oral-
mente, com as palavras que ela lhe 
diz de viva voz, seja pessoalmente ou 
por telefone; 2) pela palavra escrita, 
quando trocam mensagens por carta 
ou pela internet; 3) pelas palavras que 
ela manda indiretamente, em forma 
de recados, por meio de pessoas que 
ambos conhecem, e transitam entre a 
casa de um e de outro.

 As modalidades de palavra 
desta mãe ao filho, então, são estas: 
ela fala pessoalmente, por meio de 
mensageiros ou pela palavra escrita.
De modo semelhante acontece na 
relação entre Deus e os homens. Não 
é errado dizer que a Bíblia é Palavra 
de Deus; ela é, sim, a Palavra de Deus 

escrita. – Mas Deus não manifesta 
sua Palavra apenas pela Bíblia. Esta 
compreensão é essencial no estudo do 
Livro Sagrado.

 Podemos chamar, assim, à 
Bíblia “Palavra de Deus”, se mantiver-
mos em mente que “A” Palavra de 
Deus, em sentido próprio e absoluto,
é Nosso Senhor Jesus Cristo, – o Verbo 
de Deus por excelência. – Sempre que 
chamamos à Bíblia “Palavra de Deus”, 
então, estamos nos referindo à Palavra 
escrita, que poderíamos chamar tam-
bém de Tradição escrita. Esta distinção 
de nossa parte (nós, católicos), é tão 
importante porque vivemos num país 
onde florescem as mais diversas seitas 
que se pretendem cristãs, e todas elas 
têm em comum um mesmo princípio: 
a doutrina denominada sola scriptura, 
para a qual só pode ter qualquer valor 
doutrinário aquilo que está escrito, li-
teralmente, nas Sagradas Escrituras.

 Sola scriptura (só a Escritu-
ra) afirma que “a única regra de fé e 
prática do cristão é a Bíblia”. Aqui, a-

CONHECENDO A BÍBLIA SAGRADA – Parte I

“A Palavra de Deus”

Pelo Revmo. Sr. Bispo Dom José Francisco Falcão de Barros – Ordinariado Militar do Brasil



brimos parênteses para definir e deixar bem claro que este 
princípio básico, tomado desde Lutero, para nós católi-
cos é, além de herético, insustentável, – basicamente, por 
duas razões:

1) É autocontraditório: as próprias Escrituras não o afir-
mam, em nenhum momento: a Bíblia jamais afirma que 
devemos observar exclusivamente o que ficou registrado 
nas Sagradas Escrituras.

 Um versículo frequentemente usado na tentativa 
de se legitimar esta doutrina é o do terceiro capítulo da 
Segunda Carta de S. Paulo a Timóteo, que diz: “Toda 
a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, 
repreender, corrigir e formar na justiça. Por ela, o homem 
de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra” 
(16). – Basta ler para perceber que o Apóstolo não diz que 
só a Bíblia, exclusivamente, é suficiente para o cristão. Ele 
não diz “somente a Escritura é inspirada e útil”, diz ape-
nas que a Escritura é inspirada e útil, e quanto a isto não 
há discussão, pois esta é a doutrina católica de sempre.

 Ademais, se o evangelista estivesse dizendo nesta 
passagem que a Bíblia sozinha é suficiente para o cristão, 
estaria contradizendo o que diz a Bíblia em muitas outras 
passagens, inclusive o próprio S. Paulo, que diz que é a 
Igreja “a coluna e o sustentáculo da Verdade” para o cris-
tão, em sua primeira carta ao mesmo Timóteo (3,15), – e 
não a Bíblia isoladamente. – Ora, se a Igreja é a coluna 
e o sustentáculo da Verdade, então só a leitura da Bíblia 
não basta. Precisamos da interpretação e da autoridade 
da Igreja. Além disso, ainda na Bíblia Sagrada, o primeiro 
Papa, o Apóstolo S. Pedro, esclarece a questão de uma vez 
por todas ao ensinar categoricamente: “Antes de tudo, sa-
bei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação 
particular” (2 Pd 1,20). Sim. A própria Bíblia condena a 
interpretação particular da Bíblia.

 As Escrituras não foram produzidas a partir de 
reflexões e conclusões particulares, pessoais; igualmente 

não podem ser assim interpretadas. Integramos um Cor-
po santo e indivisível, o Corpo Místico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, cuja Cabeça é Ele próprio (cf. 1Cor 12, 12-
27; Cl 1, 18; Ef 1, 22-23; 4, 11-12; 5, 29). Observamos 
uma só fé, que é comum a todos, e a interpretação das 
Escrituras se inclui nesta unidade. Não cabe a cada fiel 
interpretar a Bíblia ao seu modo, “do seu jeito”, mas sim 
à Igreja, até porque a interpretação precisa convergir com 
a Sagrada Tradição apostólica; – o que mais uma vez as 
Escrituras atestam com toda a clareza.

2) A segunda razão pela qual o princípio do sola scriptura 
se revela insustentável, – e que já se insinua, – é o fato in-
sofismável de que a Bíblia só se explica e se compreende 
através de um critério: o da sagrada Tradição. Aliás, en-
tre a Tradição escrita e a Tradição oral, notemos que a 
Tradição oral é a mais antiga.

 O Cristo não começou seu Ministério escreven-
do. Não mandou os Apóstolos escreverem, ao menos 
não nos Evangelhos. Somente seis décadas depois de sua 
Morte e Ressurreição ordenou a um Apóstolo, S. João (já 
no final do século primeiro), que escrevesse.

 Essa distinção das coisas, como dissemos no 
início, é de fundamental importância. É preciso tomar 
muito cuidado com o hábito profundamente enraizado 
entre os protestantes, – e que preocupantemente por 
vezes vem se refletindo também entre pessoas católicas 
que não tiveram acesso a uma formação mais sólida, – de 
repetir incansavelmente o gasto chavão: “Onde está na 
Bíblia?”. Esse chavão não é católico e não é cristão. Não 
é, afinal, bíblico. 

* Adaptado do artigo “Intercessão dos santos – versão 
bíblica e versão crente”, do blog “O Catequista”, disp. em:
http://ocatequista.com.br/archives/11796
Acesso 17/1/014 
Ref. bibliográfica:
MADROS, Peter H. & SAADEH, Ya’cub H. Fé e Escritura, 2ª ed. 
São Paulo: Loyola, 1995, pp. 131-138.

SAGRADAS • ESCRITURAS
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O Sacramento que apaga os pecados, como já vi-
mos, é o Batismo. Assim como vimos também 
que, mesmo após o Batismo, continuamos a 
experimentar as fragilidades próprias da natu-

reza humana e a concupiscência, isto é, o desequilíbrio que 
o Pecado Original deixou em nós, uma certa inclinação ou 
tendência para o pecado (CIC §405-409/418/1425-6/1484).

 Apenas desejar algo errado não é necessariamente 
pecado, mas fruto da concupiscência. Se você consente nesse 
desejo e o põe em prática, aí cai no pecado. Um mal pen-
samento que vem à mente não é pecado até você se entregar 
a ele, consentir, entreter-se propo-
sitalmente com ele. Se você resiste, 
não peca: venceu o mal em Cristo! A 
concupiscência é, então, ocasião para 
“combater o bom combate e guardar a 
fé”, como diz São Paulo (2Tm 4,7).

 Assim, o cristão, apesar de 
ser “nova criatura”, experimenta ain-
da situações de pecado: “Se dissermos 
que não temos pecado, enganamo-nos 
a nós mesmos, e a verdade não está em 
nós” (1Jo 1,8).

A Igreja pode perdoar os 
nossos pecados?
Pecado é infidelidade e injúria a Deus: 
somente Deus pode perdoar. Jesus, 
que é Deus (Mc 2,7-12), deu este poder 
à sua Igreja, para ser exercido em seu 
Nome: “O que ligares na Terra será li-
gado no Céu, e o que desligares na Ter-
ra será desligado nos Céus”, disse claramente, e mais de uma 
vez (Mt 16,19; 18,18; Jo 20,22ss). E os Apóstolos confirmaram 
que receberam esta missão diretamente do Cristo: “Tudo isso 
vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos 
confiou o Ministério da Reconciliação” (2Cor 5,18).

 Para alguém que realmente crê e observa a Bíblia, 
não há como negar o que está dito e confirmado, assim tão 
categoricamente, nas Sagradas Escrituras. Espantosamente, 
porém, alguns insistem em procurar subterfúgios na tentativa 
de negar esta realidade concreta, esta ordem divina explícita 
e fundamental: “Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem 
perdoardes os pecados, serão perdoados; aqueles aos quais 
os retiverdes (não perdoardes), serão retidos” (Jo 20,22ss).

Confissão, Penitência ou Reconciliação?
O Sacramento que estudamos é corretamente chamado tan-
to “Penitência”, “Confissão” e/ou “Reconciliação”; estes três 
termos se relacionam e se integram harmoniosamente.

 Se você se converteu, fez a conversão, isto é, mudou 
o sentido da caminhada de sua vida. Mas, se num determi-
nado momento olhou para trás ou voltou atrás, retomando 
a direção anterior, é preciso recuperar a sua conversão. É 
para isso que serve este Sacramento. Enquanto convertido, 
você confessa os seus pecados, os seus desvios do Caminho 
que escolheu, que é o próprio Cristo, porque prometeu ser 

fiel, porque fez um pacto com Deus e 
consigo mesmo, para toda a vida. Se 
pecou, se rompeu este pacto, é preciso 
reatá-lo, a não ser que não o queira 
mais. Assim, confessar-se é um gesto 
de profunda humildade, no qual você 
se prostra diante de Deus, na pessoa 
de um sacerdote, e diz: “Errei; perdoe-
me, e eu me esforçarei ao máximo 
para nunca mais cometer o mesmo 
erro novamente”.

 Confessar os seus pecados tam-
bém é uma forma de reconhecimento, 
de dizer que assume aquela culpa, pois 
sem isso não é possível uma verdadei-
ra conversão, isto é, uma mudança de 
direção autêntica. O Mea Culpa quer 
dizer que, depois do exame de cons-
ciência, – que é quando você se põe 
diante de Deus para examinar como 
viveu, se foi realmente fiel, em quais 
ocasiões falhou, e como falhou, – pre-

cisa assumir os seus erros, para que possa verdadeiramente 
se comprometer a não repeti-los. Quem não assume que er-
rou, não aceita a responsabilidade por aquelas falhas: como 
poderá dizer que não fará novamente? Ora, se não há nada 
de errado com o que eu fiz, porque não voltaria a fazê-lo?

 Confessados os pecados, é hora de cumprir a peni-
tência. Normalmente o sacerdote prescreve orações, mas a 
penitência vai muito além disso. A contínua conversão e 
reconversão pela penitência é o remédio para o pecado. A 
penitência é um conjunto de atitudes e gestos que buscam e 
revelam a mudança interior, a conversão do coração.

“A conversão interior impele à expressão exterior, com 
gestos e sinais visíveis, gestos e sinais de penitência (...) .

SACRAMENTOS
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Programação Pastoral Expediente Paroquial

Grupo Sementes do Espírito:
Segundas-feiras às 20h 

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

Plantão de Oração:
Terças-feiras às 15h (marcar previamente com o 
responsável dos grupos 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 19/3, quinta-feira, às 12h
Dia 16/4, quinta-feira, às 12h

Recolhimento feminino Opus Dei:
Dia 17/3 – A cruz de cada dia
Dia 14/4  – A luz da fé

Secretaria:
Dias úteis: 8h30 às 19h/sábados: 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, 12h e 16h
Domingos: 8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h

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

Batismo
Informações sobre as inscrições para o curso pre-
paratório, para pais e padrinhos, na secretaria; trazer 
uma lata de leite para ser doada para instituições de 
caridade, e documentação. Confira no site [www.nos-
sasenhoradobrasil.com.br/pastoral-do-batismo] a lista 
de documentos necessários.

Horários e dias para Batismo
Sábados, 13 e 15h (individuais); domingos, 9h, 13h30 
e 15h30 (individuais) e 14h30 (coletivo). Batismos indi-
viduais devem ser marcados antecipadamente.

Matrimônio / Curso de Noivos
Inform. sobre procedimentos, datas e horários devem 
ser solicitados pessoalmente na secretaria paroquial.
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Pastoral da Família

A MAIORIA DOS JOVENS casais de namorados atualmente se-
quer levam esta hipótese em consideração. Conhecer e “ficar” 
tornou-se quase condição natural para duas pessoas que se 
dispõe a ter um relacionamento, não necessariamente pro-
longado. A virgindade e a castidade, ficaram emboloradas no 
dicionário, e alguns já duvidam se sairão na próxima edição.
 Alguns podem dizer que nos casos em que há um 
compromisso moral, com data marcada, não haveria pro-
blema, pois já há um “casamento de fato”, afetivo e de respon-
sabilidade. Só falta assinar e tornar-se de direito. Afinal, tem 
sentido falar sobre isto na sociedade atual? Não é preciso virar 
esta página uma vez por todas? – Certos fatos permanecem 
como lendas ao longo da História. Lendas associadas, frequen-
temente, a um período de ignorância, a tradições esquisitas, 
que não cabem mais na sociedade moderna, científica e tec-
nológica, com avanços nas teorias que contemplam a comple-
xidade fisiológica e psíquica do comportamento em sociedade. 
Não somos mais primitivos para pensar no porquê da virgin-
dade dos noivos, parte de quase todas as lendas das primeiras 
civilizações, até o encanto de castidade das princesas 
medievais, que chegou até os nossos tempos! 
 É necessário um basta a esta visão 
irreal do ser humano! Interessante que, 
a estas lendas do mito da pureza pré-
conjugal, associava-se outra tradição que 
também vai se perdendo na memória: “E 
viveram felizes para sempre...”. Que absurdo! 
Como alguém pode viver feliz para sempre?! Ainda mais preso 
a outra pessoa... Eis outro aforisma da história do mundo que 
parece caducar aos ouvidos dos jovens. 
 Consequentemente, a “felicidade para sempre”, 
desejo incrustrado no íntimo do coração de qualquer ser 
humano, associava-se a estes dois pré-requisitos: pureza de 
corações pré-conjugais e fidelidade permanente, em que a 
ideia do adultério assombrava, como desastroso terremoto, 
a felicidade. Podemos dizer que eram contos de fadas de uma 
fase (de milhares de anos), impostos por uma sociedade pa-
ternalista e preocupada na preservação do patrimônio fami-
liar, na qual não havia liberdade de sentimentos? Nas últimas 
décadas, as luzes nos tiram das trevas para um mundo novo: 
um mundo de amor! Será verdade?
 Os dados apontam que os jovens continuam acre-
ditando no casamento. Apesar das fraquezas humanas, hoje 
desvinculadas de qualquer culpa moral,  consideram ainda que 
“resistir” até as núpcias é uma história de fortaleza, respeito, 
admiração, valorização. Assim como a comemoração de bodas 
de prata, ouro ou diamantes, faz que assistamos o cumpri-
mento de uma meta que, mesmo difícil, é possível e digna de 
admiração. Do mesmo modo, sempre causa constrangimento 
saber que um(a) amigo(a), divorciou-se, sem causa alarmante.

 O que estamos dizendo é que ainda que a meta seja 
alta, e tenha dificuldades que exigem esforço virtuoso, com 
muito Amor, a referência se apresenta como ponto de chega-
da. Contudo, quando se pretende transformá-la numa “lenda” 
muito romântica e sonhadora, passaremos a estabelecer me-
tas “flexíveis” e relativas ao desejo do empenho que cada um 
considere para si. Seria esta uma boa alternativa às exigências 
para o cumprimento das “tradições milenares”?
 Os resultados já estão ao nosso alcance. As estatís-
ticas demonstram que os divórcios são muito mais comuns 
quando os casais têm relações pré-matrimoniais, principal-
mente se desde o início de namoro. A infeliz comparação, que 
se denominou “test-drive” para casar, não demonstrou suces-
so em relação à tradição, ao contrário. Isto só facilitou adiar o 
casamento por tempo indeterminado, até que cada um tenha 
tudo que acha importante para si. Alguns prolongam tanto 
este período que acabam se separando; afinal, não estavam 
casados, e partem para uma nova tentativa. Evidentemente, 
isto acarretou a falta de compromisso com filhos, fator compli-

cador para “cônjuges responsáveis” com a paternidade e 
a maternidade. A conclusão é que a união de um 

casal de namorados tornou-se uma vida de 
egoísmo a dois, onde por direito à felicidade 
própria não se assume compromisso com o 
outro. Importante é que cada um seja feliz, 

não necessariamente juntos. 
 Mesmo nos tempos modernos, admite-se 

que na sociedade a família é a célula fundamental. 
Família que se encontra descaracterizada em muitas alterna-
tivas. O que assistimos e vivemos chegou a ser denominado 
“sociedade do descartável” pelo Papa Francisco, onde desde o 
copinho de café até a namorada, ou companheira, como quei-
ram, obedecem as mesmas leis. O importante é ser feliz, o que 
facilmente se atesta pela crescente procura de terapia, por 
uma população que confundiu a satisfação do orgasmo com a 
união livre, comprometida, fiel e permanente exigidas para um 
matrimônio de Amor, aberto como fonte para uma nova vida 
segundo os Desígnios de Deus e como caminho de felicidade.
 Deixo como esperança as palavras da Filipina Megan 
Young, 23 anos. Um mês antes de vencer o concurso que lhe 
conferiu o título “mulher mais bonita do mundo” (2013), em 
entrevista ao canal ABS-CBN, declarou-se contra o aborto, rela-
ções pré-matrimoniais, divórcio e outros. Ao fim, a entrevis-
tadora conclusivamente pergunta como uma “boa garota” diz 
não ao sexo antes do casamento, e recebe uma simples res-
posta: “Muito fácil: você diz não. Quando alguém pressiona e 
você vê que está indo longe demais, isso significa que não lhe 
valoriza e não valoriza a relação. Se o rapaz está disposto a se 
sacrificar, isso diz muito”, concluiu Young.

Por Valdir Reginato



AS COISAS SÃO SUPERADAS, nada é du-
radouro. O dia nasce e logo vem a tarde. 
A flor abre e depois fenece. Tudo traz 
impresso o prazo de validade, para ficar 
mais evidente que sua duração é breve.

 A saúde se esvai com o tem-
po, a criança logo vira adulta, o adulto 
se torna ancião, tudo passa. Vivemos 
a transitoriedade e mesmo assim nos 
apegamos ao que é fugidio, como se 
nos agarrássemos à rocha firme. So-
fremos, nos frustramos e, desiludidos, 
muitos buscam por outras respostas 
que justifiquem a dor da não aceitação 
da impermanência.

 Sabemos que tudo passa e pro-
fessamos que só Deus basta. Saber não 
basta! E voltamos à pergunta: qual o de-
sígnio de Deus? Se por um lado vemos 
que tudo é transitório, por outro somos 
chamados a cuidar bem do perecível, do 
nosso planeta e especialmente dos nos-
sos companheiros de caminhada.

 A razão inexorável dessa pre-
cariedade das coisas faz parte dos planos 
de Deus. A marca da vida é a renovação. 

Deus quer que usemos nossos dons, 
nossa capacidade de perceber e de criar, 
para gerarmos melhor qualidade de vida 
ao nosso redor, e, assim fazermos uma 
mudança substancial no mundo. Deve-
mos deixar rastros! Anjos voam e não 
deixam marcas. Conosco não é assim!
 “A razão profunda dessa reali-
dade tão transitória é a lição cotidiana 
que Deus nos quer dar de que esta vida 
é apenas uma passagem, um aperfeiçoa-
mento em busca de uma vida duradou-
ra, eterna, perene, muito melhor”, como 
nos lembra o Prof. Felipe Aquino.
 Santo Agostinho já questio-
nava: “De que vale viver bem, se eu não 
puder viver para sempre?”...
 Se não entendermos e se não 
quisermos aceitar a transitoriedade, va-
mos nos machucar muito, sofrer muito, 
apegados a coisas e pessoas que vão 
passar. Se lutarmos contra a lei inexorá-
vel da transitoriedade, estaremos sem-
pre angustiados. Tudo passa! Ao vermos 
a linda flor que murchou, a folha que 
caiu, o amigo que morreu, podemos ou-
vir o Senhor a nos dizer: Tudo passa, não 

se prenda a esta vida que é passagem, 
não se prenda ao transitório. Prepare-se 
para viver a vida que é eterna”. 
 E como posso me preparar 
mais, você perguntaria. O Papa Francis-
co, em suas homilias diárias, tem falado 
para TODOS nós e a cada um indivi-
dualmente. Ultimamente exortou-nos 
a ler diariamente o Evangelho (o do dia, 
para estarmos em unidade com a Igreja 
universal) e a contemplarmos a Palavra 
por 10 minutos. Contemplar é ler, reler, 
prestando atenção à cena, às circunstân-
cias, entrar na história tentando vivê-la e 
a partir daí começar um diálogo com Je-
sus. Abra-lhe seu coração. Fale de tudo. 
Os frutos você logo perceberá. 
 Faça a experiência, e veja “se 
não lhe abro o entendimento para coi-
sas maiores”, diz o Senhor que envia seu 
Espírito para lhe conduzir a viver de uma 
maneira nova esta Quaresma, servindo 
o irmão, cuidando de quem está ao seu 
lado, fazendo o que Ele lhe inspirar, dei-
xando lindas marcas no caminho.

O PERENE E O 
TRANSITÓRIO
O PERENE E O 
TRANSITÓRIO

Grupo de Oração Espírito Santo

Conte com nossas orações e 

venha participar do Grupo 

de Oração Espírito Santo

• 5ª feiras, 14h30



Proclamas de Casamento

7/MARÇO – João da Cruz Mellão e Camila Caldas de 
Carvalho Borges; Ricardo Squiapati Graciano e Pamella 
Daniela da Silva Massaia; Valter Dell´Acqua Cassão e 
Paula Cristina de Faria Sanchez; Hector Luiz Moreira 
de Almeida e Isabella Sanches de Marzio; João Marcello 
Simaglia Batista e Juliana Urbano Guzzardi.
13/MARÇO – Paulo Roberto Molina Junior e Ingrid Al-
ves Reis Neves.
14/MARÇO – Ivan Moreno Ferreira Ducatti e Thaís Trapp 
Santos; Paulo Henrique Signori Pinese e Lidia Cristina 
Bez Leoni; Renato Tavares Martins e Luana Lobato Gre-
gorio; Daniel Muffato Alonso e Fernanda Negrelli; Alex-
andre Paulino Bruno e Maria Guilhermina Graner Izar.
21/MARÇO – Samir Moraes Yunes e Maitê Aurichio 
Feijó; Rodrigo Flores Campolina e Monica Jorge Ba-
tista; Luiz Henrique Costa Norimatsu e Marina Horning 
Gerardi; João Leonardo do Rosário Fallopa e Priscila 
Oliveira Prado Porto Alegre; Vitor Rozeiro Malaguti e 
Luciana Wendel Silveira; Emanuel Carlos Mascarenhas 
de Carvalho Junior e Carolina Pice Morando Guerreiro
27/MARÇO – Luis Felipe Barranco e Renata Pereira Gar-
zi; Daniel Xavier Falcão e Soraya Michel Alou Rejaili.
28/MARÇO – Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e 
Maria Beatriz Righi Conde. 
11/ABRIL – Marcelo Soares Vianna e Cristiana Apare-
cida de Oliveira Franco Vianna; Luiz Francisco Neves 

Silva Ferraz e Viviane Yoko Oikawa; Rodrigo Elias 
Paina e Kauana de Luca Gomes; Fabio Ricardo Neves 
e Cristiane Puccioli Katsuda; Rafael Cunha Voltarelli e 
Stephanie Parisi.
17/ABRIL – Leandro Pazitte e Juliana Raposo Matuy.
18/ABRIL – Leonart Pieter Maskant e Catherine Anna 
Adriana Maria Peters; Bruno Boseggio Ferri e Dayana 
Yuri Vigo Maruyama; Roger Alberto de Moraes Carlos 
e Kémely Serrano Grimaldi; Bruno Fernandes Ianoni e 
Lelaine Vieira Silva; Johnny Marcio Guimarães de Brito 
e Celina Gouveia Velosa.
20/ABRIL – André Luiz Teruya Madureira e Flavia Pizzo 
Ribeiro; Luiz Alexandre Faria Morais Andrade e Luciane 
Cristina Santos Simões.
24/ABRIL – Felipe Tadeu Ornelas Quadrado  e Talita 
Casares Rodrigues da Cunha.
25/ABRIL – Jasper Joseph Carton e Mariana Haidar 
Chede; Leonardo Marcassa Tucci e Tatiana Neves Forte; 
Fabio Luiz Biscardi e Andrea Davini; Artur Meca de Ol-
iveira e Fabiana Santucci Freire do Amaral; Rafael Favo 
e Patricia Fernandes Alves; Felipe Jim Omori e Laura 
Nazarian de Morais.
27/ABRIL – Lucas Saatkamp e Beatriz Casagrande 
Anselmo Moreira.
30/ABRIL – João Felipe Fernandes Coghi e Sureya Maria  
de Almeida David Gibelli.

     DIZIMISTAS 
     ANIVERSARIANTES

 MARÇO

Maria José Howat
Luciana Giaffone
Francisco Fraccaroli
Maurício Monteiro
Fábio Terzian
Maria Isabel Conrad
Mario Ribeiro Batista

ABRIL

Luciana Negrão Spósito
Maria Lydia Constantino MiguelMario Carlos Bemi
Sumaya Tangerino Zogbi

www.nossasenhoradobrasil.com.br
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obrigado a confessar os próprios pecados 
graves pelo menos uma vez ao ano, e sem-
pre antes de receber a Santa Comunhão” 
(CIC §1457). Os pecados mortais devem ser 
confessados ao padre, sempre que forem 
cometidos e com a máxima urgência. Os 
pecados veniais são confessados em toda 
Santa Missa, no Ato Penitencial, para que 
possamos comungar em estado de graça. 
Mesmo assim, é aconselhável confessar ao 
padre também os pecados veniais.

* Note que o Catecismo diz que os peca-
dos que devemos confessar são os nossos 
próprios, e não os pecados do outro. O 
momento da confissão não é para desa-
bafar mágoas nem para acusar defeitos a-
lheios. É momento para aliviar e purificar 
a sua própria alma.

Não tenha receio de confessar suas faltas 
ao padre! “Dada a delicadeza desse minis-
tério e o respeito devido às pessoas, todo 
confessor é obrigado, sem exceção e sob 
penas muito severas, a guardar o sigilo 
sacramental, ou seja, segredo absoluto 
acerca dos pecados conhecidos na confis-
são.” (CIC §1467)
Não tema confessar, por mais grave ou 
constrangedor que seja o seu pecado, pois 
absolutamente ninguém ficará sabendo 
dele além do sacerdote, e na condição 
exclusiva de ministro da Reconciliação, 
dAquele que já conhecia muito bem as 
suas faltas: Deus. 
Quem sente realmente muita vergonha, 
porém, sempre pode procurar um pa-
dre de paróquia mais distante, alguém 
que possivelmente não vai rever. Saiba, 
porém, que o padre não está pessoalmente 
inte-ressado nos pecados que ouve. Logo 
após o atendimento, esquece tudo o que 
ouviu, – o que, aliás, é sua obrigação: seu 
único objetivo é ser o canal entre quem 
confessa e o Perdão de Deus.

1. OPPERMANN, Aloísio Roque, scj. Confissão: 
prática mais do que moderna. Disponível em:
catequisar.com.br/texto/colunas/roque/102.htm
 Acesso em: 20.2.2015.

A penitência interior é a reorienta-
ção de toda a vida, um retorno, 

uma conversão a Deus, de todo o 
coração, a ruptura com o pecado, a 
aversão ao mal, juntamente com a 

reprovação das más ações cometidas.” 
(CIC §1421; §1430)

 Vemos como a penitência é algo 
infinitamente mais profundo que deixar 
de comer chocolate na Quaresma, – em-
bora gestos como este possam, sim, ser 
válidos. – A penitência é como um re-
flexo da fé ou uma consequência dela. É 
uma forma de expressar e viver a fé. É ex-
pressão do processo de conversão, que se 
dá num avanço que precisa ser contínuo 
e constante.

 É por meio da Confissão e da 
Penitência, portanto, que se dá a Recon-
ciliação com Deus, que precisa ser prati-
cada diariamente, todo o tempo: o ato da 
confissão dos pecados é parte da penitên-
cia, necessária para a reconciliação.

O que é preciso para receber a 
Reconciliação?
Antes de tudo é necessária a contrição, 
o sincero reconhecimento do pecado e o 
verdadeiro arrependimento. A contrição é 
uma dor da alma e uma profunda aversão 
ao pecado cometido, com a decisão de 
não pecar mais. Cristo perdoou amorosa-
mente a mulher adúltera, – mas advertiu: 
“Vai e não peques mais!” (Jo 8,11).

 Para essa contrição sincera, 
como já vimos, é necessário o exame de 
consciência conforme orienta a Igreja. 
Não devo confessar o que é pecado “para 
mim”, mas o que realmente é pecado, se-
gundo a Fé de toda a Igreja, da qual eu 
sou membro. O verdadeiro cristão pre-
cisa manter sempre em mente que “Eu” 
não sou a medida de todas as coisas, pelo 
mesmo motivo que a leitura da Sagrada 
Escritura não é para a interpretação pes-
soal, do Eu que se coloca como o intér-
prete absoluto e infalível da Vontade 
divina (cf. 2 Pd1,20).

 Assim, no exame de consciência, 
o fiel deve questionar-se principalmente 
sobre três áreas: sua relação com Deus, 
sua relação com os outros e sua relação 

consigo mesmo. Quanto mais cuidadoso 
for este exame e mais sincera e profunda 
a contrição, mais frutuosa a Reconcilia-
ção. Sem exame de consciência cuidado-
so não se chega a um sincero arrependi-
mento, sendo que (atenção), nesse caso, o 
Sacramento pode ser inválido.

 Sacramento não é “mágica”; é 
encontro entre o SENHOR, que concede 
a Graça, e o ser humano, sedento de sua 
Misericórdia. Existem bons livretos que 
orientam sobre a prática do exame de 
consciência e a confissão. Recomendamos 
o do Padre Rafael Stanziona de Morais, 
“Por que confessar-se?” e outro intitulado 
“Orações do Cristão”, ambos da editora 
Quadrante.

Efeitos da Confissão
O pecado é a ruptura da Comunhão com 
Deus, que nos desordena internamente 
e nos faz romper com a Igreja e com os 
irmãos de fé, deste mundo e do Céu. Pro-
voca uma ferida não só em nós mesmos, 
mas também no Corpo de Cristo, a Igre-
ja. Você é membro desse Corpo, – e um 
membro ferido prejudica todo o Corpo. 
Com a Reconciliação, as feridas são cura-
das e o membro volta a ficar são: todo o 
Corpo ganha.

 Além de tudo, confessar tam-
bém é, psicologicamente falando, um bál-
samo. Dom Aloísio Roque Oppermann, 
scj, Arcebispo de Uberaba, diz: “Muito 
tempo antes de Freud, o Sacramento da 
Penitência já era um alívio para as angús-
tias. A confissão pode provocar uma cura 
da alma que a ciência não pode”.1

A Prática
Por que confessar ao padre? Porque é 
ele o ministro deste Sacramento: “Jesus 
Cristo confiou o Ministério da Reconcili-
ação aos seus Apóstolos, e aos sucessores 
destes, os bispos e presbíteros, os quais 
são instrumentos da Misericórdia e da 
Justiça de Deus. Eles exercem o poder 
de perdoar os pecados em Nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo” (CIC §1461-
1466/1495).
Com que frequência confessar? “Todo 
fiel, tendo atingido a idade da razão, é 

Fontes e referência bibliográfica:
• COSTA, Henrique Soares da, Dom. O Sacramento 
da Penitência. Disponível em: 
padrehenrique.com/index.php/sacramentos/penitencia
Acesso 20.4.2012.
• MIRANDA, Mário de França. Sacramento da Pen-
itência. 5ª ed. São Paulo: Loyola, 1996.
• MORAIS, Rafael Stanziona. Por que confessar-se?. 
São Paulo: Quadrante, 2012, pp. 76-94.



14

AA Igreja não é uma democracia, porque 
não é o povo que faz as suas leis, e sim 
Deus. Esta Lei, a Lei divina que rege 
a Igreja, já foi dada há muito tempo, 

desde antes de Cristo, que veio consumá-la, isto é, 
confirmá-la, ratificá-la, autenticá-la, e até mesmo 
resumi-la. O “catálogo” das Leis da Igreja não vem 
de uma constituinte; vem diretamente do Céu.

 Essa instituição chamada Igreja não é apenas 
humana, embora, para subsistir neste mundo, pre-
cise de uma estrutura humana: precisa de uma hie-
rarquia humana, de espaço físico, de uma organiza-
ção humana, etc. Algumas pessoas muito ingênuas 
(e alienadas da realidade) imaginam que a Igreja 
deveria buscar retomar radicalmente a sua simpli-
cidade original; que deveria voltar a ser como era lá 
no seu primeiro início, como Jesus e seus discípulos, 
vivendo como nômades em absoluta simplicidade, 
sem burocracia, sem grandes estruturas, sem orga-

nizações complicadas... Essas pessoas se esquecem 
de um grande “detalhe”, que faz toda a diferença: 
naquele tempo eram Jesus e doze discípulos próxi-
mos, além daquele grupo relativamente pequeno 
que procurava seguir o Mestre mais ou menos de 
perto. Hoje somos mais de um bilhão e duzentos 
milhões, espalhados por todo o globo terrestre[1]. 
Eram 12, agora são 1200000000!

 Será preciso explicar as razões pelas quais 
não seria possível que os centenas de milhares 
de sucessores de Pedro e dos Apóstolos saíssem 
a caminhar pelo mundo, hoje, peregrinando de 
país em país, com mais de um bilhão de pessoas 
caminhando atrás deles, ouvindo a pregação do 
Evangelho? Será preciso explicar porque a Igreja 
precisa de uma hierarquia, de uma estrutura bem 
organizada, de uma sede (Sé) central e também 
de um conjunto de regras bem definidas que pos-
sibilite a toda essa imensa comunidade manter e 

  a 
natureza     da Igreja
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observar os mesmos princípios 
morais, os mesmos ritos e práti-
cas e celebrar a mesma fé, em 
todo o globo terrestre?

 Mas a instituição Igreja 
está e vai muito além dos aspec-
tos práticos e temporais, porque 
ela é essencialmente divina. Mes-
mo sendo formada e constituída 
por homens e mulheres (cristãos 
fiéis) que são os seus membros, 
a sua Cabeça é o próprio Jesus 
Cristo. – A Igreja é o Corpo Mís-
tico de Cristo; sua Alma é o Es-
pírito Santo de Deus. Uma tradi-
cional canção católica diz: 

 É por isso que a Igreja  
sempre foi e permanece in-
vencível. Ninguém pode deter o 
Espírito Santo. Desde o início até 
hoje, os cristãos são perseguidos, 
encarcerados, mortos. Mas nin-
guém consegue parar o Espírito 
Santo. Nos primeiros séculos, 
entre outras barbaridades, im-
peradores romanos mandavam 
decapitar os cristãos (assim 
como fazem hoje os novos ini-
migos da Igreja). Mas ninguém 
consegue cortar a Cabeça do Es-
pírito Santo.

 Ninguém pode desfazer 
o que faz o Espírito Santo, pois 
Ele sopra onde quer e está em 
toda parte. Assim é que a Igreja 
permanece por dois mil anos, 

mesmo com tantos inimigos 
poderosos, com tantas ameaças 
assustadoras, mesmo com tan-
tos demônios e homens que, do 
lado de fora e às vezes do lado 
de dentro (como o próprio Ju-
das Iscariotes), trabalham para 
a sua ruína.

 Entre os séculos II e IV, o 
Império Romano perseguiu pe-
sadamente a Igreja, com prisões, 
tortura e assassinatos em massa. 
Do meio dessas grandes dificul-
dades, Tertuliano escreveu ao 
imperador Antonino Pio, por 
volta do ano 200, dizendo: “Não 
adianta nos perseguir; não adi-
anta nos esfolar; não adianta 
nos matar, porque o sangue dos 
mártires é semente de novos 
cristãos”.

 Por isso, fiel católico, 
sempre que você vir alguma 
notícia tendenciosa nos jornais 
ou na TV, classificando a Igreja 
como uma instituição atrasada, 
arcaica, antiquada... Que ela 
não se “antena” com o mundo, 
que ela precisa se conformar ao 
mundo... Ou que a Igreja vai 
acabar, porque o mundo não 
suporta mais o seu pensamento 
tão antigo e superado... não te-
nha medo de rir de tudo isso. 

 Sim, ria, porque você 
sabe que a própria História do 
mundo desmente tudo isso. Es-
ses jornalistas, esses doutores e 
“entendidos” do mundo, nunca 
ouviram o que o Espírito Santo 
ensina na Sagrada Escritura, 
pela pena de São Paulo Após-
tolo: “Não vos conformeis com 

este mundo, mas transformai-
vos pela renovação do vosso es-
pírito, para que possais discernir 
qual é a Vontade de Deus, o que 
é bom, o que lhe agrada e o que 
é perfeito” (Rm 12,2).

 São dois mil anos de 
história, e nem o mais poderoso 
império que o mundo já conhe-
ceu foi capaz de destruir esta 
Igreja, de fazê-la sucumbir. Da 
outrora invencível Roma, até o 
último dos seus imperadores, 
Juliano, acabou se rendendo ao 
cristianismo. Ele, que ganhou 
o cognome “Apóstata” por ter 
tentado retomar a perseguição 
ao cristianismo, – no seu tempo 
já estabelecido no Império, – e 
reconduzir Roma ao paganismo, 
segundo o testemunho dos sena-
dores morreu com a seguinte 
frase nos lábios: “Venceste, ó 
Galileu!”.

 Da Galileia, aquela re-
gião pequenina e desprezada, 
sem nenhuma importância cul-
tural ou comercial, apenas um 
insignificante apêndice da po-
derosa Roma, veio ao mundo 
Aquele que derrubaria, para 
sempre, o grandioso Império. E 
o fez sem usar o aço, sem erguer 
espada, sem nenhuma carrua-
gem de guerra... Sobre a maior 
de todos os impérios do mundo, 
triunfou totalmente, inapelavel-
mente, o humilde Galileu.

1. Abril-Exame.Com, em
[http://exame.abril.com.br/mundo/
noticias/ha-1-2-bilhao-de-catolicos-
no-mundo-40-na-america-latina]
acesso 2/5/013

“Vós sois a Alma da Igreja, 
Vós sois a Vida, sois o Amor!
Vós sois a Graça benfazeja 
 que nos irmana no Senhor! 
A nós descei, Divina Luz! 
Em nossas almas acendei 
O Amor, o Amor de Jesus...”
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Luís nasceu aos 4 de agosto de 1804, em Udine (região 
do Friuli), norte da Itália. Foi o último filho de Antônia 
e Domingos Scrosoppi, cristãos fervorosos que edu-
caram os filhos nos preceitos da fé e da caridade. Aos 

doze anos, Luís ingressou no seminário diocesano de Udine. 
Em 1827, realizou o sonho de ser ordenado sacerdote.
 A partir de 1800, aquela região mergulhou na miséria, 
em consequência das guerras e epidemias. – Uma situação 
que estimulou o Padre Luís a cuidar das vítimas e desampara-
dos. Dedicou-se, com outros sacerdotes e um grupo de jovens 
professoras, à acolhida e educação das chamadas “derelittas” 
(que significa abandonadas; eram estas as mais abandonadas 
jovens de Udine e arredores). Disponibilizou para elas todos 
os seus bens, suas energias e seu afeto, sem guardar nada 
de si. Quando foi preciso, não hesitou em esmolar. Sua vida 
foi, de fato, uma expressão palpável de grande confiança na 
Providência Divina.
 Com as jovens professoras, hábeis em trabalhos de cos-
tura e bordado, aptas para a alfabetização e, principalmente, 
dispostas a entregar suas vidas nas Mãos do Cristo e servi-lo, 
optando por uma vida de pobreza, Padre Scrosoppi fundou a 
Congregação das Irmãs da Providência. Notou, entretanto, 
que necessitava de algo mais para dar continuidade a esta 
obra. Aos quarenta e dois anos de idade, em 1846, tornou-
se um “filho” de São Filipe Néri e, deste outro grande santo, 
adquiriu sua mansidão e doçura, – qualidades que lhe foram 
muito úteis na função de fundador e pai de família religiosa.
 Todas as obras de Padre Luís Scrosoppi refletiram sua 
opção pelos mais pobres e necessitados. Ele profetizou certa 
vez: “Doze casas abrirei antes de minha morte”, profecia que 
se concretizou. Foram realmente doze casas abertas às jovens 
abandonadas, aos doentes pobres e aos anciãos sem família. 
 Luís não se dedicava exclusivamente às suas obras de 
caridade. Ele também oferecia seu apoio espiritual e material 
em outras iniciativas sociais, com leigos de boa vontade. Era 
dele, também, a missão de sustentar todas as atividades da 
Igreja, em particular as destinadas aos jovens do seminário.
 Após o ano de 1850, passou a ocorrer a unificação 
da Itália, mas foi-se formando um ambiente hostil à Igreja. 
Os fatos políticos trouxeram um período difícil para Udine e 
toda a região do Friuli. Uma das consequências foi o decreto 
de supressão da Casa das Derelitas e da Congregação dos 
Padres do Oratório de Udine. – Padre Luis entregou-se então 
a uma verdadeira batalha pessoal, e por fim conseguiu salvar 
as casas de caridade, mas não conseguiu impedir a supressão 
da Congregação do Oratório.
 Já no fim da vida, Padre Luís transferiu a direção de 
suas obras às irmãs, que aceitaram a missão com serenidade e 
muita fé. Quando sentiu chegar o fim, dirigiu suas últimas pa-

lavras às irmãs, preparando-as para 
os reve-ses que surgiriam, dizendo a 
elas: “… Caridade! Eis o espírito da 
vossa família religiosa: salvar as al-
mas, e salvá-las com a caridade”.
 Morreu S. Luis no dia 3 de 
abril de 1884. Toda a população de 
Udine e das cidades vizinhas foram 
vê-lo pela última vez e pedir-lhe aju-
da do Paraíso celeste.
 Hoje, em pleno terceiro mi-
lênio da Era Cristã, as irmãs da 
Providência continuam a obra do 
fundador, em diversos continentes ao 
redor do mundo: estão em Romênia, 
Moldávia, Togo, Índia, Bolívia, Brasil, 
África do Sul, Uruguai e Argentina.
 Padre Luís Scrosoppi foi pro-
clamado santo pelo Papa João Paulo 
II em 2001. Na solenidade estava pre-
sente um jovem sul-africano curado 
de AIDS, em 1996, pela intercessão 
do santo. Por esse motivo, o saudoso 
Pontífice declarou São Luis Scrosoppi 
padroeiro dos portadores do vírus da 
AIDS e de todos os tipos de doenças 
que, para a medicina, são incuráveis. 
Este jovem sul-africano curado en-
trou para o Oratório de São Filipe 
Néri, e o nome de religioso que tomou 
para si não poderia ser outro: Luís.

EXEMPLO • DOS • SANTOS

ALVAREZ, Ricardo. Padre Luis Scrosoppi y las Herma-
nas de la Providencia. Módena: Panini-Fleurus, 1994



Luz que irrompe na escuridão, Luz que 
vence todas as mortes, que ilumina todos 
os caminhos. Na beleza de uma igreja às 
escuras, na celebração da vigília do Sábado 

Santo, que começa do lado de fora com a Benção do 
Fogo e o acender do Círio Pascal, cuja luz passa de 
vela em vela nas mãos dos irmãos de fé. Afinal, de-
pois de um longo período de recolhimento e peni-
tência, a Igreja toda se ilumina! É chegada a hora de 
celebrar a Ressurreição e a Vida!
 O Círio está aceso! Chegou o tempo da 
alegria, de cantar Glória e Aleluia, de nos sentirmos 
vivos e felizes, de entender que fomos feitos filhos e 
filhas de Deus, que a morte foi vencida para sempre 
e que todo o sofrimento da Cruz, juntamente com 
todas as nossas dificuldades, tiveram um propósito 
maior. Propósito que agora se cumpriu plenamente!
 A Homilia da noite do “Sábado de Aleluia” 
é sempre carregada de sentido, de verdade e de es-
perança. Diz que Jesus nos precedeu no Céu, que foi 
à nossa frente... E que nós temos que ser como as 
pessoas daquela primeira hora da primeira manhã 
de Páscoa, primeiro dia da semana, o Domingo da 
Ressurreição do Senhor. Deus é o Senhor do im-
possível! Afinal podemos nos saciar da mais pura 
Alegria, diretamente nas Fontes da Salvação! Luz 
da Luz, iluminai nossos caminhos! É festa! O Senhor 
Ressuscitou! ALELUIA!
 No Antigo Testamento, Moisés, o primeiro 
grande profeta de Deus e o primeiro a proclamar a 
Unicidade divina, liderou o povo hebreu, subjugado 
e escravizado no Egito, no caminho para a liberdade. 
Deus manifestou seu Poder através de Moisés, me-
diante Sinais e Maravilhas. No processo de liberta-
ção do povo, guiado por Deus através de Moisés, 
foi instituída a celebração da primeira Páscoa: toda 
a assembleia de Israel deveria tomar um cordeiro, 
que seria imolado de maneira cerimonial, e com o 

seu sangue seriam marcadas as portas, para a salvação 
do povo de Deus. Desta forma ficou instituída a festa da 
Páscoa, comemorada até hoje pelo povo judeu.
 A instituição da Páscoa Cristã se deu na imola-
ção de Cristo, o Cordeiro de Deus e Salvador do Mundo. 
Na primeira festa da Páscoa, Deus libertou seu povo da 
escravidão e proclamou Aliança com Israel. Na segunda, 
o próprio Filho de Deus tornou-se Cordeiro Imolado, 
para libertar toda a humanidade do jugo do pecado e da 
morte. O Sangue de Jesus, – o Messias, o Cristo, o Cor-
deiro de Deus que tira o Pecado do mundo, – nos liberta 
para sempre, com sua Paixão, Morte e Ressurreição.
“Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa 
nova, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado!” 
(1Cor 5,7)
 Jesus veio ao mundo cumprir as Escrituras, e 
por sua Vontade foi crucificado exatamente no dia da 
preparação da festa da Páscoa, para que, a partir de sua 
Morte e Ressurreição, fosse instituída a Nova e Eterna 
Aliança com Deus Pai. Se de fato vivemos o longo perío-
do quaresmal de introspecção, contemplação, reflexão, 
jejum e penitência, chegou o momento de nos entregar-
mos à mais perfeita e plena Alegria! É Páscoa! Jesus, 
nossa Páscoa, é Deus Vivo e Verdadeiro, Forte e Eterno! 

Jesus, 
nossa Páscoa!
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Assim como atestam Aurélio 
e todos os bons dicionários 
da língua portuguesa, os 
vocábulos “orar” e “rezar” 

são sinônimos. Aliás, é importante no-
tar que essa duplicidade de termos que 
expressam uma mesma realidade é ca-
racterística de nossa língua pátria. Em 
inglês, por exemplo, o verbo to pray 
significa exatamente o mesmo: orar ou 
rezar, tanto faz. Em italiano, usa-se a 
palavra pregare, que pode ser traduzida 
como “suplicar” e que tem, também, 
o mesmo sentido de orar ou rezar em 
nosso idioma.
 No desenvolvimento do por-
tuguês, – esta língua complexa, – sur-
giram muitos termos sinônimos, como: 
andar e caminhar; experimentar e expe-
rienciar; trabalhar e laborar; alimentar e 
nutrir; orar e rezar, etc, etc... De fato, não 
há nenhuma razão para se diferenciar 
radicalmente os termos orar e rezar. Na 
Santa Missa, por exemplo, o sacerdote 
tanto usa a expressão “oremos” quanto, 
na oração dos fiéis ou na homilia, pode 
dizer “rezemos”. Infelizmente, porém, 
de algum tempo para cá, certos “pas-
tores” andam imaginando que têm au-
toridade para mudar a língua portugue-
sa; por conta própria, vêm “ensinando” 
que existe uma grande diferença entre 
orar e rezar.
 Assim, sem pensar, grande 
parte dos nossos irmãozinhos afasta-
dos assume essa ideia equivocada. Pior: 
como de costume, considerando-se os 
únicos entendedores da Bíblia Sagrada, 
essas pessoas são rápidas em nos acusar 

por conta deste assunto: criou-se a es-
drúxula ideia de que “rezar” seria repe-
tir “vãs palavras”, enquanto que “orar” 
seria, verdadeiramente, falar com Deus. 
Analisaremos bem a questão, a seguir. 
Antes, vejamos o que dizem as Sagradas 
Escrituras sobre questões deste tipo:

“Esses tais demonstram um interes-
se doentio por controvérsias e con- 
tendas acerca das palavras, que 
resulta em inveja, brigas e atritos 
constantes...” (1Tm 6,4)
 Como vemos, esse tipo de con-
trovérsia sobre palavras não é nenhuma 
novidade. Assim, voltando à questão, 
por que se apegam alguns a essa grande 
diferença inventada, entre palavras que 
são, na realidade, sinônimas? O que ale-
gam, como já dissemos, é que rezar seria 
uma vã repetição de palavras decoradas, 
feita mecanicamente, enquanto que orar 
seria falar a Deus daquilo que vem do 
coração, com verdade, com fé e amor. 
 Para o fiel católico bem forma-
do, desmontar essa construção maldosa 
é tarefa muito simples, porque não pos-
sui qualquer base sólida: em primeiro 
lugar, não é verdade que os católicos 
só podem se utilizar de orações prontas 
para falar a Deus. 
 Todo católico pode e deve ele-
var suas orações espontâneas ao Cria-
dor, usando as palavras que lhe vêm ao 
coração, para pedir, louvar, agradecer. O 
uso das fórmulas prontas sempre serviu 
(e serve) como uma espécie de guia, que 
orienta sobre a maneira correta de falar 
a Deus, conforme instruiu o próprio Se-

A DIFERENÇA ENTRE ORAR E REZAR
nhor Jesus Cristo. Quando um dos dis-
cípulos lhe perguntou como deveriam 
rezar ou orar (Lc 11,1-4. Mt 6,9-14), Ele 
não respondeu: “falem como quiserem, 
digam as palavras que lhes vierem ao 
coração”. O que o Senhor fez foi en-
sinar a oração do Pai Nosso, dizendo: 
“Quando orardes, dizei assim...”. –  O 
Senhor mesmo, pessoalmente, ensinou 
uma fórmula pronta, para que com-
preendêssemos o que era mais impor-
tante pedir a Deus, e em que ordem e de 
que maneira devemos fazê-lo.
 Por meio desse modelo, Jesus 
nos ensinou como devem ser as nossas 
orações e como elas se tornam acei-
táveis a Deus, nosso Pai do Céu. Vemos 
então, com toda a clareza, que pode ser 
muito útil usar fórmulas prontas como 
orientadoras para os nossos momentos 
de oração. Foi assim que o Senhor Jesus 
nos ensinou; não quer dizer, de modo 
algum, que nossa oração deverá ser feita 
mecanicamente, sem entrega, sem de-
voção, sem amor.

O “X” da questão
Como sempre, quando discutimos com 
os chamados “evangélicos”, não po-
demos encerrar questão alguma sem 
entrar no argumento bíblico. “Onde é 
que está na Bíblia?”, é o que invariavel-
mente ouviremos como resposta. E, ao 
tentar esclarecer essa questão específi-
ca, um argumento virá inevitavelmente, 
em algum ponto da conversa: a citação 
do Evangelho segundo S. Mateus: “...
Orando, não useis de vãs repetições, 
como os gentios, que pensam que por 

A DIFERENÇA ENTRE ORAR E REZAR
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muito falarem serão ouvidos.” (Mt 6,7). 
Esta é a tradução do protestante portu-
guês J. F. de Almeida (das versões ‘cor-
rigida e revisada’ ou ‘revisada imprensa 
bíblica’), as mais usadas pelas comuni-
dades ditas “evangélicas”. Já a versão da 
NVI (Nova Versão Internacional), que é 
um trabalho de tradução conjunto entre 
teólogos católicos e protestantes, traz 
uma diferença vital:
“...Quando orarem, não fiquem sempre 
repetindo a mesma coisa, como fazem os 
pagãos. Eles pensam que por muito fala-
rem serão ouvidos.” (Mt 6,7)
 Há uma diferença sutil, 
porém fundamental. Não fala em “vãs 
repetições”. Já a tradução da Sociedade 
Bíblica Britânica diz assim:
“Quando orardes, não useis de repetições 
desnecessárias como os gentios; porque 
pensam que pelo seu muito falar serão 
ouvidos.” (Mt 6,7)
 Algumas palavras, ou mesmo 
uma só palavrinha, pode fazer toda a 
diferença. E quando examinamos a mes-
ma passagem na versão da editora Ave 
Maria, notamos a divergência:
“Nas vossas orações, não multipliqueis 
as palavras como fazem os pagãos, que 
julgam que serão ouvidos à força de pa-
lavras.” (Mt 6,7)
 Já a tradução também católica 
da ediroraVozes é a seguinte:
“...Nas orações, não faleis muitas pala-
vras, como os pagãos. Eles pensam que 
serão ouvidos por causa das muitas pala-
vras.” (Mt 6,7)
 Observe que existe, no mínimo, 
uma controvérsia em se usar a expressão 
“vãs repetições”, escolhido por Almeida 
e da qual os “evangélicos” tanto gostam, 
na tradução da passagem em questão. Fi-
nalizemos então esse assunto da melhor 
maneira possível, – analisando o texto 
bíblico original, em grego:
“Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ 
πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται”. 
(Transliteração: ‘Proseukomenoi de me 
battaloyesete osper oi etnikoi, dokusin gar 
oti en te polylogia auton eisakustesontai’).
 O vocábulo-chave aí é 
πολυλογίᾳ, que se pronuncia polylogia e 

se traduz da seguinte maneira: poly quer 
dizer muito, bastante, em grande núme-
ro; logia quer dizer palavra, discurso, de-
scrição, linguagem, estudo, teoria. Neste 
contexto, o termo está diretamente rela-
cionado ao sentido de “palavra”. O ter-
mo polylogia, portanto, quer dizer algo 
como tagarelice, falatório, verborragia, 
prolixidade. Como vemos, há um sentido 
específico neste trecho.

 Outro ponto importantíssimo 
é compreender que Jesus diz que não 
devemos falar muito, multiplicando as 
palavras do mesmo modo como fazem 
os pagãos. É claro que os pagãos não 
recitavam os salmos nem as orações dos 
judeus e muito menos o Pai-Nosso, que 
o Senhor ensinou aos seus discípulos. Se 
o fizessem, seriam recriminados? Certa-
mente que não.

 Agora, se “rezar” fosse o mes-
mo que usar de “vãs repetições” com o 
sentido de se repetir as mesmas palavras, 
então Jesus mesmo rezava, pois vemos 
como falava ao Pai no Getsêmani, antes 
de Judas o trair:

“E, afastando-se de novo, orava dizendo 
novamente a mesma coisa...” (Mc 14,39)

 Se esta cena fosse presenciada 
por certos “pastores”, diriam eles que Je-
sus cometia um erro, “rezando” em vez 
de “orar”, usando de “vãs repetições”?

 Esse tipo de confusão acontece 
porque muitos memorizam a Bíblia, mas 
poucos entendem o seu contexto e seus 
significados realmente profundos. Além 
disso, certas comunidades “evangélicas” 
procuram valorizar sempre as diferenças, 
por menores que sejam, aumentando 
cada vez mais o fosso da separação en-
tre cristãos. Ainda pior, querelas fúteis 
como esta servem de pretexto para ali-
mentar a confusão entre os que buscam 
o verdadeiro cristianismo. Acentuando 
as diferenças, seja no culto ou nas pala-
vras, imediatamente se identificam como 
diferentes e se distanciam dos católicos.

 É uma tática inteligentemente 
adotada para crescer e prosperar: levar os 
ingênuos a acreditarem que somente eles 
são os detentores da salvação e da Ver-
dade divina; que somente eles conhece-
riam os sentidos das palavras, – quando 

a realidade é o exato oposto. – E além de 
tudo, sejamos francos: quantos famosos 
e grandes fascínoras, incluido falsos pro-
fetas, foram e são verdadeiros mestres 
da oratória, gênios dos belos discursos? 
Destes, muitos dizem que “oram”, ber-
ram elaboradas palavras diante da assem-
bleia deslumbrada, mas suas vidas estão 
repletas de luxúria, ostentação, idolatria 
ao dinheiro e às riquezas. 

 Já uma certa Madre Teresa de 
Calcutá era tímida no falar, assim como 
Irmã Dulce dos Pobres e Frei Damião, 
apenas para citar alguns exem-plos bem 
conhecidos: todos estes diziam “rezar”, 
e suas vidas foram exemplos de caridade 
cristã. Quem se atreveria a dizer que es-
sas pessoas não rezavam com o coração, 
com fé e grande amor a Deus?

 Para finalizar, observemos o Sal-
mo 135/6, que reproduzimos abaixo (na 
tradução protestante de F. de Almeida):

Louvai ao SENHOR, porque Ele é bom;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Louvai ao Deus dos deuses;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Louvai ao Senhor dos senhores;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Aquele que só faz maravilhas;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Ele por entendimento fez os céus;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Ele que estendeu a terra sobre as águas;
Pois a sua benignidade dura para sempre.
Aquele que fez os grandes luminares;
Pois a sua benignidade dura para sempre.

 E assim prossegue a oração do 
salmista, até o final, repetindo sempre a 
mesma fórmula, de novo e de novo. As-
sim também é que cai por terra, definiti-
vamente, o argumento de que os católi-
cos usam de “vãs repetições” em suas 
orações, junto com a suposta importante 
diferença entre “orar” e “rezar”.

 Tanto “rezar” quanto “orar” 
englobam todos os gêneros de súplicas a 
Deus, desde os de petição e agradecimen-
to até as orações de louvor e glorificação 
ao Criador. Tudo que precisamos fazer é 
deixar de dar ouvidos aos “donos da ver-
dade” de plantão e buscar a Vontade de 
Deus com amor incondicional, pureza de 
alma, fé desapegada e total sinceridade.



Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia! Por Quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia! 
Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem 
Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Ó Deus, que vos dignas-
tes alegrar o mundo com a Ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-
nos, Vo-lo suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna.
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