
1

IN
FO

RM
A

TI
VO

 N
O

SS
A

 S
EN

H
O

RA
 D

O
 B

RA
SI

L 
An

o 
7 

• E
di

çã
o 

41
 • 

O
ut

ub
ro

/N
ov

em
br

o 
—

 2
01

6

NESTA EDIÇÃO

MENSAGEM DO ARCEBISPO: CRISTÃOS LEIGOS, SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO [2], 
DIA DOS FINADOS: UM DIA PARA NOS COLOCARMOS DE GUARDA [3], CAPA: NOSSA SENHORA APARECIDA, RAINHA E PADROEIRA DO BRASIL [4], 

IGREJA: ALMAS DE EUCARISTIA [6], SACRAMENTOS: SACRAMENTO DA EUCARISTIA [8], GRUPO ESPÍRITO SANTO: A HORA É AGORA! [10], 
PARA LER: VIRTUDES & LIDERANÇA [11], EXPEDIENTE: PAROQUIAL E PASTORAL, PROCLAMAS [12]



2

CRISTÃOS LEIGOS: 
SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO

O documento nº 105 da CNBB, fruto 
da assembleia geral da CNBB de 
2016, atualiza a refl exão teológica e 

pastoral sobre a vida e a missão dos cristãos 
leigos na Igreja e no mundo, tendo em vista os 
novos apelos que chegam da realidade eclesial 
e social, bem como as mais recentes diretrizes do 
magistério eclesial, sobretudo do Papa Francisco.

O subtítulo do texto, “Sal da terra e luz do mundo”, tomado 
do Evangelho de São Mateus (cf. Mt 5,13-14), aponta para 
a dimensão missionária da vocação laical, que se realiza 
especialmente no mundo secular. Participando de todos os 
âmbitos da família, da vida social, do trabalho, do universo 
das realidades econômicas e das responsabilidades 
públicas, os leigos, no ambiente que lhes é próprio, são as 
testemunhas de Jesus Cristo e os agentes de transformação 
dessas realidades com a força do Evangelho.

São discípulos de Cristo e membros da Igreja, corpo de 
Cristo, pela graça recebida no Batismo; enraizados em 
Cristo e recebendo do Espírito Santo a assistência e a 
força, os cristãos leigos atuam em todo o tecido social, 
contribuindo com suas convicções orientadas pelo 
Evangelho para dar às realidades terrestres o rumo e o sabor 
do Reino de Deus. Dessa forma, realizam a ordem dada por 
Cristo aos apóstolos e a toda a Igreja: “Ide por todo mundo, 
proclamai o Evangelho a toda criatura” (cf. Mt 28,19-20).

Os leigos também participam da missão interna da Igreja 
e essa participação é muito necessária. Porém, sua missão 
não se esgota no âmbito eclesial e precisa realizar-se 
especialmente no mundo secular, espaço privilegiado 
da vida e da ação dos cristãos leigos, onde eles exercem 
suas responsabilidades com competência própria e não 
por delegação da hierarquia da Igreja: são discípulos e 
missionários de Jesus Cristo, que agem em função da 
vocação recebida no Batismo e da unção do Espírito 
Santo, que os faz testemunhas de Cristo. Todo o povo de 
batizados é um povo missionário.

Em nossos dias, muitos leigos buscam expressar a sua 
participação na missão da Igreja, sobretudo no desempenho 
de funções e ministérios intraeclesiais. Estes, sem dúvida, 
são necessários, mas não dispensam a outra dimensão da 
missão eclesial, que se realiza no mundo. Enquanto isso, 
sente-se grande falta de católicos bem formados e atuantes 

no mundo, em nome da própria fé e de sua 
pertença à Igreja. Os leigos não precisam esperar 
uma convocação extraordinária para ser 
enviados a atuar no mundo.

Quando falamos em atuação dos leigos no 
mundo não queremos logo dizer que eles 

devem, em toda parte e a toda hora, tornar 
presente ali a dimensão propriamente religiosa e 

litúrgica da vida cristã. Não se espera que promovam 
a celebração da Missa ou a reza do Rosário nos lugares 
de trabalho, do esporte, da comunicação, da política, da 
justiça, da educação... Isso até poderá acontecer, quando 
for oportuno; mas, talvez também pode deixar de 
acontecer nesses âmbitos, onde os leigos católicos estão 
lado a lado com pessoas de fés diferentes e pessoas sem fé.

Mais que tudo, os cristãos leigos são testemunhas de 
Deus e de Jesus Cristo Salvador, fazendo brilhar a luz do 
Evangelho que receberam, sem escondê-la, mas agindo 
em coerência com sua fé e com a moral dela decorrente. 
Que ajudem a sociedade a discernir e a decidir sobre 
todas as coisas à luz do Evangelho do Reino de Deus e que 
lutem para a superação de tudo aquilo que é contrário a 
ele. Espera-se que o leigo católico tenha conduta íntegra e 
virtuosa na administração “dos negócios temporais”; que 
promova uma educação marcada pela compreensão cristã 
da pessoa humana, do convívio social e das realidades 
deste mundo. Que realize a sua vida matrimonial e 
familiar em conformidade com as orientações que brotam 
da fé e da mística do Evangelho. A família é um lugar 
privilegiado, onde os leigos podem expressar sua condição 
religiosa de “Igreja doméstica”.

Para realizar sua grande e desafi adora missão, é 
indispensável que o cristão leigo tenha uma profunda 
experiência de Deus e da vida segundo o Evangelho. A 
alimentação constante na Palavra de Deus, a participação 
nos sacramentos e o cultivo da oração lhe darão o alimento 
e o sustento interior necessário. E a participação na vida da 
comunidade eclesial o ajudará a manter fi rmes as referências 
e motivações. Ele não está sozinho, mas é membro de uma 
comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo.

POR CARDEAL DOM ODILO PEDRO SCHERER
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

MENSAGEM DO ARCEBISPO
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UM DIA PARA NOS 
COLOCARMOS 
DE GUARDA

I nteressante notar que o Dia dos Finados, em que 
fazemos memória dos nossos entes queridos, 
sucede a Solenidade de Todos os Santos. É 

como se a Igreja peregrina quisesse reavivar em nossas almas, 
um dia antes da comemoração do dia dos fi éis defuntos, a 
convicção cristã sobre o nosso destino eterno. “Uma grande 
multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas” (Ap 7,9), como se exprime São João.

Falar sobre a morte, em geral, é fazer o leitor desistir já nas 
primeiras linhas do texto. Mas, isso não cabe aos cristãos 
católicos ou não deveria, pois não só meditamos com 
regularidade sobre o tema ao longo do ano litúrgico como 
também reservamos uma data especial do ano para os 
nossos entes queridos que já seguiram adiante de nós: o dia 
dos fi éis defuntos. 

Cada um de nós, obviamente, conserva a grata memória 
de nossos familiares e amigos, ou mesmo pessoas que nos 
ajudaram a crescer na fé e nos fi zeram sentir a bondade 
e a proximidade de Deus. Logo, não temos nada a temer 
nesta santa data, muito pelo contrário! Vivemos nela a 
comunhão dos santos, conforme rezamos no Credo. 

O bem-aventurado Álvaro Del Portillo nos exortava “a 
nos colocarmos de guarda ante uma realidade tristíssima e 
sempre atual: é forte, e bem estimulada pelo diabo, a pressão 
que todo homem padece para afastá-lo da consideração 
de seu destino eterno. Resulta, pois, urgentíssimo meditar 
pessoalmente estas realidades fundamentais – a morte, o 
juízo, o inferno, a gloria – e emprenhar-se em que meditem 
muitas pessoas que agem como se estivessem instaladas na 
terra para sempre”. 

Dessa maneira, nesse dia marcado pelas visitas aos 
cemitérios de todas as cidades do mundo convém tirarmos 
consequências positivas para as nossas vidas enquanto 
visitamos os túmulos dos entes queridos ajudando-os 
com nossas preces, na certeza de que o Senhor os há de 
ressuscitar: “Se nos tornamos o mesmo ser com ele por uma 
morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma 
comum ressurreição” (Rom 6,5).

O Papa Emérito Bento XVI nos convida a viver essa data 
segundo o autêntico espírito cristão, isto é, na luz que 
provém do mistério pascal. “Cristo morreu e ressuscitou e 
abriu-nos a passagem para a casa do Pai, o Reino da vida 
e da paz. Quem segue Jesus nesta vida é recebido onde Ele 
nos precedeu. Portanto, enquanto visitamos os cemitérios, 
recordemo-nos que ali, nos túmulos, repousam só os 
despojos dos nossos entes queridos na expectativa da 
ressurreição fi nal. As suas almas – como diz a Escritura – 
já ‘estão nas mãos de Deus’ (Sb 3,1). Assim, o modo mais 
justo e efi caz de os honrar é rezar por eles, oferecendo atos 
de fé, de esperança e de caridade. Em união ao sacrifício 
eucarístico, podemos interceder pela sua salvação eterna e 
experimentar a mais profunda comunhão, na esperança de 
nos encontrarmos juntos, a regozijar para sempre no Amor 
que nos criou e redimiu”.

Como é bonita e consoladora a comunhão dos santos, 
comenta ainda o Papa Emérito Bento XVI no Angelus de 1º 
de novembro de 2009, do qual extraímos o trecho acima. É 
uma realidade que infunde uma dimensão diferente a toda 
a nossa vida. Nunca estamos sozinhos! Fazemos parte de 
uma “companhia” espiritual na qual reina uma solidariedade 
profunda: o bem de cada um benefi cia a todos e vice-
versa, a felicidade comum irradia-se em cada um. É um 
mistério que, de qualquer modo, já podemos experimentar 
neste mundo, na família, na amizade, especialmente na 
comunidade espiritual da Igreja. 

Que Maria Santíssima nos ajude a caminhar com 
prontidão na vereda da santidade, na consideração de 
nosso destino eterno e se mostre mãe de misericórdia 
para as almas dos defuntos.

POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

Fontes: 
1. Papa João Paulo II. Audiência Geral: 6 de agosto de 2003. Aniversário da Morte de Paulo VI
2. Dom Álvaro Del Portillo, trecho extraído e adaptado da Carta Pastoral publicada em 1 de 
novembro de 1990. Publicado na página do Facebook dedicada a Dom Álvaro Del Portillo, em 
28 de setembro de 2016.
3. Angelus. Praça São Pedro. Solenidade de Todos os Santos. Papa Bento XVI, 1º. de novembro 
de 2009

DIA DOS FINADOS
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CAPA

NOSSA SENHORA APARECIDA: 
RAINHA E PADROEIRA DO BRASIL

“Que Nossa Senhora Aparecida, a quem o 
imperador Dom Pedro I consagrou o Brasil 
na ocasião da independência, vele solícita 

sobre o nosso futuro”, assim nos lembrou Dom Luiz de 
Orleans e Bragança, chefe da casa imperial do Brasil, 
nas comemorações de 7 de setembro, recentemente. 

Interessante observar quanto podemos ir mais adiante, 
quando recorremos à proteção da mãe de Deus e nossa 
mãe, Maria Santíssima. Dom Pedro I, sem dúvida, tinha 
plena consciência da poderosa intercessão da Virgem 
Maria na história humana e no futuro das nações e não se 
furtou a pedir a sua solícita atenção maternal. 

A história registra que Dom Pedro, então príncipe regente, 
viajando do Rio de Janeiro para São Paulo, quis deter-se 
diante da imagem da Aparecida para pedir a sua proteção. 
A situação política da época lhe impunha muitas pressões 
por parte de seus compatriotas, que desejavam repatriá-lo 
e retornar o Brasil ao seu antigo estatuto colonial. Havia 
aqueles também que o pressionavam pela proclamação de 
nossa independência de Portugal. Uma decisão difícil e de 
profundo impacto em nossas vidas.

O príncipe regente prometeu consagrar o Brasil à Senhora da 
Conceição em sua oração, realizada em 22 de agosto de 1822. 
Quinze dias depois, a 7 de setembro, na colina do Ipiranga, 
em São Paulo, nascia o Brasil independente, pelo brado do 
príncipe que assim se tornava nosso primeiro Imperador, 

Dom Pedro I. Ele cumpriu sua promessa: o Brasil tornou-se 
independente sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. 

Ofi cialmente, a Igreja Católica declarou Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida padroeira do Brasil em 16 de julho 
de 1930, quando o então Papa Pio XI atendeu às súplicas 
dos bispos brasileiros. Em seu decreto, dizia o Santo Padre: 

“Na plenitude de nosso poder apostólico, pelo teor 
das presentes letras, constituímos e declaramos a 
Beatíssima Virgem Maria concebida sem mácula, sob 
o título de Aparecida, Padroeira Principal de todo o 
Brasil diante de Deus, acrescentando os privilégios 
litúrgicos e as outras honras que pelo costume 
competem aos Padroeiros dos lugares principais. 

(...) Concedendo isto para promover o bem espiritual 
dos fi éis no Brasil e para aumentar cada vez mais a sua 
devoção à Imaculada Mãe de Deus, decretamos que as 
presentes letras são e permanecerão sempre fi rmes e 
efi cazes, e surtirão seus plenos e inteiros efeitos”. 

Foram anos de devoção a Nossa Senhora Aparecida, 
propagados graças aos milagres que a cercaram desde 
seu encontro no Rio Paraíba, na Vila de Guaratinguetá, 
em outubro de 1717, pelos pescadores Domingos 
Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. 

O nome “Aparecida” deve-se ao fato de o pescador Felipe 
Pedroso ter levado consigo a imagem milagrosamente 

“Veem então a imagem da Imaculada 
Conceição. Primeiro o corpo, depois 
a cabeça, em seguida a unifi cação de 
corpo e cabeça: a unidade. Aquilo que 
estava quebrado retoma a unidade.”

(Papa Francisco)



5

encontrada, a imagem “Aparecida”, como diziam, para a 
sua casa. Felipe Pedroso conservou a imagem em sua casa 
por cerca de quinze anos. Depois disso, fez presente dela 
a seu afilhado Atanásio, o qual construiu um tosco altar e 
nele colocou a imagem “Aparecida”. 

Desde então, a fama dos milagres e das graças alcançadas 
foi ganhando regiões cada vez mais distantes e de todas 
elas começaram a vir peregrinos em romaria venerar a 
imagem da Virgem Aparecida. 

Na história recente, o Papa Francisco, em sua primeira 
viagem apostólica, por ocasião da Jornada Mundial 
da Juventude na cidade do Rio de Janeiro, em 2013, a 
exemplo do que havia feito o imperador Dom Pedro I, 
recorreu à proteção de Maria, nossa Mãe, para o bom êxito 
da Jornada Mundial da Juventude e colocou aos seus pés a 
vida do povo latino-americano.

Aparecida: chave 
de leitura para a 
missão da Igreja
Em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. 
Mas, em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre 
Si mesmo, sobre o Seu modo de ser e de agir, dizia o Papa 
Francisco em discurso ao episcopado brasileiro.

O Papa Francisco, nesse discurso, em junho de 2013,   dizia-nos: 

“Há um ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua 
beleza refletida na mãe, concebida sem pecado original, 
emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde 
o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do 
que está fraturado, de compactação do que está dividido. 
Muros, abismos, distâncias ainda hoje existentes estão 
destinados a desaparecer. A Igreja não pode descurar esta 
lição: ser instrumento de reconciliação.

Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no 
rio, embora seja um mistério que aparece incompleto. Não 
jogam fora os pedaços do mistério. Esperam a plenitude. 
E esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria 
que devemos aprender. Há pedaços de um mistério, 
como partes de um mosaico, que vamos encontrando. 
Nós queremos ver muito rápido a totalidade; Deus, pelo 
contrário, faz-Se ver pouco a pouco. Também a Igreja deve 
aprender esta expectativa.

Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo 
simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez 
nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério 
a uma explicação racional; no povo, pelo contrário, o 
mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus 
encontra sempre lugar.

POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

Fontes: 
1. Rainha do Brasil – A maravilhosa história e os milagres de Nossa Senhora Conceição Aparecida. 
Gustavo Antônio Solimeo e Luiz Sérgio Solimeo. Editora Diários das Leis Ltda. 
2. Visita Apostólica do Papa Francisco ao Brasil por ocasião da XXVIII Jornada Mundial da 
Juventude. Encontro com o Episcopado Brasileiro. Discurso do Santo Padre. 27 de julho de 2013. 

Os pescadores agasalham: revestem o mistério da Virgem 
pescada, como se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida. 
Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós 
mesmos: o coração. Depois é Deus que irradia o calor de 
que precisamos, mas primeiro entra com o subterfúgio 
de quem mendiga. Os pescadores cobrem o mistério 
da Virgem com o manto pobre da sua fé. Chamam os 
vizinhos para verem a beleza encontrada; eles se reúnem 
à volta dela; contam as suas penas em sua presença e lhe 
confiam as suas causas. Permitem assim que se possam 
implementar as intenções de Deus: uma graça, depois 
a outra; uma graça que abre para outra; uma graça que 
prepara outra. Gradualmente, Deus vai desdobrando a 
humildade misteriosa de sua força.

Há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. 
Uma Igreja que dá espaço ao mistério de Deus; uma Igreja 
que alberga de tal modo em si mesma esse mistério, que 
ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza 
de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto 
que atrai. Deus faz-Se levar para casa. Ele desperta no 
homem o desejo de guardá-Lo em sua própria vida, na 
própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo 
de chamar os vizinhos, para dar-lhes a conhecer a Sua 
beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação 
divina, dessa maravilha do encontro. Falamos de missão, 
de Igreja missionária. Penso nos pescadores que chamam 
seus vizinhos para verem o mistério da Virgem. Sem a 
simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está 
fadada ao fracasso.

A Igreja tem sempre a necessidade urgente de não 
desaprender a lição de Aparecida; não a pode esquecer. 
As redes da Igreja são frágeis, talvez remendadas; a barca 
da Igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que 
cruzam os oceanos. E, contudo, Deus quer se manifestar 
justamente através dos nossos meios, meios pobres, 
porque é sempre Ele que está agindo”.

A Igreja Católica dedica o dia 12 de outubro, feriado 
nacional no Brasil, a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida. Uma data em que devemos intensificar nossas 
orações e nosso traço filial com a mãe de Deus e nossa 
mãe, Maria Santíssima. 

Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do 
Brasil, continue a estender o seu olhar sobre o chão de 
nossa vida, sobre nós e nossos lares, sobre a nossa pátria e 
o seu futuro e a nos unir.
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ALMAS DE EUCARISTIA
1

IGREJA

“A 
escritura nos manifesta o quanto devemos 
amar o nosso bem que é Deus. Não 
preceituou apenas que o amássemos, ou 

que amássemos apenas a Deus, mas que O amássemos 
o quanto pudéssemos. A tua possibilidade será a tua 
medida; quanto mais O amares, mais o terás.”2 Poderíamos 
ler essas palavras como se referidas inteiramente à Santa 
Comunhão. Em primeiro lugar, porque esse Sacramento 
é a maior expressão do Amor de Deus por nós, trata-se da 
sua plena realização, conforme explica um grande santo: 
“Pode o Amor ir além? Não, Jesus Cristo não pode dar 
mais do que se dar a Si mesmo”.3 Em segundo lugar, porque 
a medida da graça que recebemos é dada pela medida 
de nossa entrega. A cada Missa, Deus Se dá por inteiro a 
cada um dos que O recebem e, no entanto, concede-lhes 
a liberdade de não fazerem o mesmo. E não poderia ser 

diferente, pois o amor pressupõe liberdade. Somos livres 
para aceitarmos os tesouros que, de forma gratuita, Deus 
nos oferece pela Comunhão. Desse modo, se a Eucaristia 
é o centro da vida cristã, é de suma importância que dela 
nos aproximemos prontos para uma entrega total ou, pelo 
menos, para a maior entrega de que somos capazes.

Existem condições necessárias para alcançar graças pela 
Eucaristia. É preciso que se esteja em estado de graça 
(caso contrário comete-se um sacrilégio), havendo-se 
confessado de qualquer pecado mortal previamente 
cometido, e que haja reta intenção. Embora o cristão 
deva aproximar-se do Pão dos Anjos com a intenção 
de oferecer-se inteiramente a Cristo, o desejo de, por 
exemplo, “apenas” livrar-se do pecado configura uma 
reta intenção e, desse modo, agrada a Deus.4 Além 
disso, o Catecismo ensina que “a fim de se prepararem 

1 Expressão comumente empregada por São Josemaría Escrivá.
2 De Sacramentis Fidei Christianae, Hugo de São Vítor, L.II P.XIII, C.9, Migne PL 176, 535.
3 A Divina Eucaristia, escritos e sermões de São Pedro Julião Eymard, São Pedro J. Eymard, Editora Palavra e Prece, 2007.
4 A fé explicada, Leo J. Trese, Editora Quadrante, 14ª edição, p. 353.
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convenientemente para receber este sacramento, os fiéis 
observarão o jejum prescrito em sua Igreja. A atitude 
corporal (gestos, roupas) há de traduzir o respeito, a 
solenidade, a alegria deste momento em que Cristo Se 
torna nosso hóspede”.5 É pouco provável que alguém 
receba uma importante figura política vestido em trajes de 
corrida. Por que razão, portanto, tantos assim recebem o 
Senhor do universo?

Adentrar os mistérios da Eucaristia está intimamente 
relacionado a uma autêntica vivência da Santa Missa, pela 
qual nos preparamos para receber o Senhor. “É preciso 
insistir na importância da piedade durante a Missa, 
para nós e para os outros: não podemos, não podeis, 
desaproveitar essa força centrípeta, infinita, que recolhe os 
dons de Deus nesse Sacrifício máximo”.6 Recomenda-se 
chegar à igreja alguns minutos antes da Santa Missa, de 
modo a preparar-se para tão grande banquete. Colocamo-
nos diante de Deus com humildade e confiança e pedimos 
perdão por nossos pecados; agradecemos a alegria de 
participar outra vez da Santa Missa; pedimos por nós, 
pelo sacerdote e pelos outros fiéis também presentes; e 
então meditamos sobre a profundidade do que está para 
acontecer. Que essa meditação traga em si um firme 
propósito, uma firme vontade, revestida de uma fé viva, de 
abraçar o Mistério que está para se realizar.

É preciso viver cada celebração como se fosse a última. 
Ao longo da Missa, esforcemo-nos por acompanhar com 
atenção cada frase. Deve-se ter a consciência de estar em 
diálogo com Deus e, de modo especial durante a liturgia 
eucarística, de estar junto com toda a comunidade, 
renovando o sacrifício de Cristo. Assim, alcança-se o 
momento da comunhão com especial disposição.

A Eucaristia é o sacramento do Amor, e o Amor 
é precedido pela fé. Não amamos aquilo que não 
conhecemos e conhecemos a Deus pela fé. Façamos, 
portanto, atos firmes e corajosos de fé (cada um ao seu 
modo): Jesus, eu Te adoro! Creio, creio que estás aqui! 
Ofereço-me todo a Ti! Não sou digno de Ti... Mas, 
se queres, podes curar-me! Por meio de jaculatórias 
apaixonadas como essas nossa fé, frouxa e infantil, torna-
se viva, e nossa vontade se volta para o Senhor. 

À medida que meditamos sobre tão sublime Mistério 
e passamos a vivê-lo é possível que alguém se julgue 
demasiado ruim para aproximar-se. A isso responde 
um grande santo: “Sois tíbio? Razão bastante para dar 
novo mergulho nessa fornalha ardente. Repugnante? Ah! 
Nunca o sereis para tão Bom Pastor, tão terno Pai, mais 

paternal que qualquer pai, mais maternal que qualquer 
mãe. Quanto mais doente, quanto mais fraco, tanto mais 
necessitais de seu socorro. O pão é a vida dos fracos e dos 
fortes”.7 Aproveitando-se de nossos escrúpulos, o diabo, 
que não tira férias, procura nos convencer de que nossa 
maldade é tamanha que sequer Cristo pode suportá-la. 
De fato, ninguém jamais será digno de Jesus Eucarístico, 
mas basta olharmos para a cruz para termos certeza... Não 
há mal que supere tão grande Amor. Se houvesse, Cristo 
sequer viria ao mundo...

Aproximemo-nos, portanto, e fiquemos em adoração 
e ação de graças enquanto Cristo sacramentado habita 
em nós (até que a hóstia dissolva-se em nossos corpos – 
algo em torno de dez minutos), pois assim alcançaremos 
maiores graças.

É provável que aquele que se dispõe a viver a Santa Missa 
e a entregar-se na Eucaristia não perceba de imediato 
grandes coisas. Talvez não perceba nada. A tradição da 
Igreja, entretanto, ensina-nos que uma só Comunhão 
contém graça o suficiente para tornar uma pessoa santa. 
Qual será, portanto, a razão de comungarmos com 
devoção e sequer notarmos algo? Aqui aprendemos outra 
verdade sobre o Amor: o Amor é perseverante, o Amor é 
paciente. Ocorre que a graça alarga a capacidade da alma 
de receber mais graça, de modo que, se perseverarmos 
nesses bons propósitos para com a Eucaristia, a graça 
obtida fará surgir em nós um verdadeiro organismo 
sobrenatural, que crescerá como o grão de mostarda. 
Antes que o percebamos, nossa vida se transformará, 
pois Deus “esconde” as graças mais extraordinárias em 
meio ao ordinário e discreto e não tardará muito até que 
o percebamos. É necessário ressaltar, entretanto, que 
não haverá fruto algum se a tudo isso não aliarmos um 
autêntico, ainda que débil, esforço por amar ao próximo, já 
que não ama a Deus quem não ama ao seu irmão.

Não nos esqueçamos também de recorrer a Nossa Senhora, 
pois não há quem tenha recebido Cristo com maior pureza, 
humildade e devoção do que ela. Se nos sabemos indignos, 
peçamos a ela que caminhe conosco, que nos acolha em seu 
colo de mãe, de modo que, por suas mãos, tornemo-nos 
mais agradáveis a Deus. Antes de começar a Missa, e antes 
de caminharmos até o altar para o momento sublime da 
Comunhão, lembremo-nos de nossa querida Senhora. Se 
a ela nos confiarmos como crianças, a Rainha assunta aos 
Céus, auxílio dos cristãos, preparar–nos-á para o Senhor, 
pois “a Jesus sempre se vai e se ‘volta’ por Maria.”8

5 Catecismo da Igreja Católica, pt. 1387.
6 Recordações sobre Mons. Escrivá, entrevista a Salvador Bernal, Javier Echevarría, Editora Quadrante, 2001, pg. 215.
7 A Divina Eucaristia, escritos e sermões de São Pedro Julião Eymard, São Pedro J. Eymard, Editora Palavra e Prece, 2007, volume II, p. 7.
8 Caminho, São Josemaría Escrivá, pt. 495.

POR JOÃO FOUTO
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H á um interessante episódio, contado pelo 
Bispo Thiamér Tóth (1889-1939), relativo 
ao célebre quadro de Leonardo da Vinci, 

a “Última Ceia”. Conta-se que já estavam terminados os 
rostos dos doze apóstolos e faltava ainda o do Senhor. O 
artista começou o trabalho, mas, logo depois, largou o 
pincel, dizendo estas palavras: “Não consigo! A empresa 
é demasiado difícil! O homem mesquinho e pecador não 
pode reproduzir dignamente o Filho de Deus no auge do 
Seu poder e do Seu amor”.

Segundo a tradição, foi assim que falou o célebre artista 
quando pintava a “Última Ceia”. Sente o mesmo todo 
aquele que vai tratar do dom incomparável da Última 
Ceia, a Sagrada Eucaristia, acrescentava Thiamér Tóth, a 
qual nós, também, juntamo-nos nessa tentativa humana 
de descrever tão grande mistério.

Ora, se já é um tesouro inestimável saber que um dia 
Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima 
Trindade, Deus-Filho, esteve conosco, o que se dirá ao 
saber que não só esteve um dia no meio de nós, mas que 
ainda continua a estar conosco? Realmente, é demasiado 
difícil de pintar ou escrever sobre esse tão grande mistério. 

A cada Santa Missa, Cristo pessoalmente, com o Seu 
Corpo e Sua Alma, o mesmo Cristo, vivo, que um dia 
caminhou entre nós pelo mundo, está no sacramento 
do altar, prodígio de amor diante de nossos olhos. “Na 
Eucaristia, Jesus não dá ‘alguma coisa’, mas dá-Se a Si 
mesmo; entrega o Seu corpo e derrama o Seu sangue. 

“Eu recebi do Senhor 
aquilo que também vos 
transmiti: que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi 
entregue, tomou o pão 
e, depois de dar graças, 
partiu-o e disse: ‘Isto é 
o meu corpo, que será 

entregue por vós; fazei 
isto em memória de mim’. 
Do mesmo modo, depois 
de cear, tomou o cálice 

e disse: ‘Este cálice é a 
Nova Aliança no meu 
sangue: todas as vezes 
que o beberdes, fazei-o 

em memória de mim’.”

(1Cor 11,23-25) 

SACRAMENTO DA EUCARISTIA 

SACRAMENTOS
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POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

Desse modo dá a totalidade da Sua própria vida, 
manifestando a fonte originária desse amor: Ele é o Filho 
eterno que o Pai entregou por nós”, de acordo com o Papa 
Emérito Bento XVI, na Sacramentum caritatis. 

“Eis que estou convosco todos os dias, até o fi m dos 
tempos” (Mt 28,20), disse-nos o próprio Cristo. E, na Santa 
Missa, isso se confi rma todos os dias. 

Mas, o que é a Santa Missa? 
Porque ela é a raiz e o 
centro da vida cristã?
De início, podemos dizer que a Santa Missa exige uma 
espécie de acordo prévio entre o sacerdote, por um lado, e 
os fi éis, por outro. 

Não devemos pensar que a Santa Missa é coisa só de 
sacerdote, dizia o sacerdote inglês Ronald Knox. Nós 
também participamos ativamente no sacrifício: “Orai, 
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai Todo-Poderoso”. Quando o acólito oferece ao 
sacerdote o vinho que este vai pôr no cálice, não o faz para 
facilitar o trabalho; realiza um ato simbólico ao apresentar-
lhe, em nome dos fi éis, a matéria do sacrifício, um sacrifício 
que é do sacerdote e nosso. Nesse sentido, somos como 
o rapaz do lago da Galileia e o sacerdote é como Santo 
André, pois toma das nossas mãos a nossa pobre oferenda e 
apresenta-a ao Senhor, para que faça o milagre. 

Quando oferecemos o pão e o vinho no Santo Sacrifício 
da Missa – esse pão e esse vinho que vão se converter 
no Corpo e no Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo – 
estamos oferecendo tudo quanto temos: as nossas súplicas, 
as nossas necessidades, as nossas aspirações, ambições e 
esperanças, nós mesmos. Tudo isso é assumido por Cristo, 
faz parte do Seu sacrifício. 

Mas, cabe lembrar que nosso altar, como leigos, é nosso 
computador, a nossa estação de trabalho, o terreno que 
carpimos, a trincheira que cavamos, a fralda que trocamos, 
a panela que mexemos, a cama que compartilhamos com 
o cônjuge. Tudo isso é santifi cado pela oferenda de nossas 
mãos, que são as de Cristo. 

Podemos fazer esse oferecimento porque somos um 
sacerdócio real, uma nação santa (1Pe 2,9). Portanto, 
sendo nós sacerdotes e reis, temos uma vocação que é 
simultaneamente sagrada e secular. Logo, partilhamos da 
realeza de Cristo e do Seu sacerdócio. Assim, santifi camos 
a ordem temporal e oferecemo-la a Deus, restauramo-la 
“em Cristo, porque vivemos em Cristo”. 

Santa Teresa de Ávila falou dessa assombrosa dignidade 
que Cristo nos conferiu ao fazer-nos seus colaboradores, 
corredentores com Ele: 

Fontes: 
1. Tóth, Tihamer. A Eucaristia. Livraria Apostolado da Imprensa. Porto. Portugal, 1962. 

2. Knox, Ronald. Deus e eu – meditações para um retiro. Editora Quadrante, São Paulo, 1987. 
3. Hahn, Scott. Trabalho ordinário, graça extraordinária. Editora Quadrante, São Paulo, 2008. 

4. Escrivá, São Josemaría. Homilia: a Eucaristia, mistério de fé e amor. 14 de abril de 1960. 

Se assimilarmos a fundo essa ideia, “ir à Missa” não será 
uma obrigação penosa ou, então, no melhor dos casos, um 
momento de tédio em que permanecemos passivos, como 
meros espectadores, ou, ainda pior, um ato social destituído 
de qualquer valor sobrenatural. Se compreendermos que 
a Santa Missa é a raiz e o centro da vida cristã, ela terá 
adquirido um signifi cado enorme e chegará a ser o ato 
mais importante do nosso dia, pois seremos tomados e 
vivifi cados pelo espírito do eterno Sacrifício de Cristo.

Cabe-nos perguntar se, de fato, compreendemos a Santa 
Missa – essa entrega total de Cristo por nós – e com que 
respeito nos dirigimos a ela aos domingos? 

A história da Igreja nos registra que a vida cristã não 
poderá ser intensa onde a Santa Missa não for devidamente 
apreciada, uma vez que ela é o centro e a raiz da vida cristã. 
É aos pés dos altares que o fervor ascende e se conserva. É 
preciso, pois, para reavivar esse fervor nos corações, devolver-
lhe a devoção à Santa Missa como os cristãos de outrora, que 
até mesmo colocavam a vida em risco para assistir a ela. 

Talvez já faça muito tempo que estivestes na catequese. 
Ou talvez, tenhas te acostumado a ir à Santa Missa como 
um ato social qualquer. Ou, ainda, estás lá porque desde 
criança a frequentas sem grandes preocupações. Quiçá 
não seja o caso de recorrer à direção espiritual para reviver 
a doutrina da Igreja sobre o santo sacramento do altar?

Viver a Santa Missa é manter-se em oração contínua, 
convencer-se de que, para cada um de nós, esse é um 
encontro pessoal com Deus, em que O adoramos, 
louvamos, pedimos a Ele e Lhe damos graças, reparamos 
os nossos pecados, purifi camo-nos e nos sentimos uma 
só coisa em Cristo com todos os cristãos, como tanto 
insistia São Josemaría Escrivá.

“Cristo agora não tem outro 
corpo senão o vosso, 

Não tem outras mãos nem outros 
pés na terra senão os vossos. 

Vossos são os olhos com que Ele olha

Compassivamente para este mundo. 

Vossos são os pés com que Ele 
caminha para fazer o bem, 

Vossos são as mãos com que Ele 
abençoa o mundo inteiro”.
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GRUPO ESPÍRITO SANTO

A HORA É AGORA!
Quantas vezes fizemos e respondemos a uma 

pergunta corriqueira: “Que horas são?”. Hoje 
vamos fazê-la novamente e juntos vamos tentar 

responder sobre outro prisma: “No relógio de sua vida, 
que horas são?”. 

Há quem tenha parado o relógio no passado, há aqueles que 
andam sempre atrasados e outros que fazem questão de viver 
bem adiantados. Onde você se encaixa?

Vamos aproveitar o dia de hoje para acertar nosso relógio. 
O tempo presente traz consequências do passado e nos 
abre para a novidade do futuro. 

O mundo atual, decaído pela falta de Deus, é um mar 
turbulento que mergulhou grande parte da humanidade 
no indiferentismo, no permissivismo, arrancando-lhe 
as raízes da fé verdadeira e atirando-lhe falsas boias 
de salvação. Essa é a grande tentação deste tempo. Por 
isso, vemos um povo medroso, sem esperança, muito 
abastecido de nada que o sustente. O tempo é perdido 
com o blá-blá-blá das redes sociais que nos isolam 
num mundo virtual, tirando-nos a percepção crítica da 
realidade. Não podemos ser espiritualmente conscientes 
sem abaixarmos o volume dessas vozes.

Há quem diga, com muita propriedade, que ao criarmos 
“miasmas de fogos de artifício sensoriais” acabamos 

bloqueando tudo o que é sensato, ou seja, a percepção 
espiritual e a atenção à interioridade. 

Passamos recentemente pela forte experiência da 
Olimpíada. Quanto treino, quanta dedicação, quanto 
tempo e quanto sacrifício para chegar a um bom 
resultado! Uma jovem atleta chocou, no bom sentido, 
seus amigos por ter-se despedido das redes sociais para 
permanecer focada na sua meta. Que ela nos sirva de 
inspiração: a que fomos chamados? Temos meta? Estamos 
dispostos a abrir mão do que torna lentos nossos passos 
rumo à vitória? São Paulo já disse que não corremos em 
vão, mas por uma coroa imperecível. Nossa meta é o céu.

Nenhum chamado enfrenta tanta resistência quanto o 
chamado a sair da inércia. Agora é a hora! A artimanha de 
quem não nos quer salvos é fazer-nos crer que o tempo não 
urge e que sempre estará à nossa disposição. Deus tem pressa 
e nós não podemos ser lentos! 

Muitos acontecimentos tem-nos chamado a atenção para 
a fragilidade da vida humana. Não sejamos descuidados! 
Vamos nos apressar e seguir cada vez mais rápido em 
direção ao que a Providência Divina preparou para nós.

São Bento nos admoesta: “Agora, pois, ergamo-nos 
finalmente. A escritura nos desperta dizendo: ‘Esta é a hora 
de levantar-nos do sono!’”.
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E ste livro é fruto de anos de reflexões, encontros e seminários, 
e a sua ideia principal – o verdadeiro líder é um homem de 
virtudes – constitui uma resposta eficaz aos erros de um mundo 

acostumado a pensar que não há espaço para os bons nas empresas, na 
política e, em geral, na vida. Hoje, diante de uma crise global que parece 
desfazer anos de conquistas econômicas, o autor lembra-nos que há uma 
crise mais grave por trás dos últimos acontecimentos: a crise moral. E 
como se combate uma crise moral? Com virtudes.

Com base na vida de alguns dos maiores líderes políticos, intelectuais e religiosos 
dos tempos modernos – e na experiência pessoal do autor – este livro demonstra 
que liderança e virtude não apenas são compatíveis como são sinônimos.

Virtudes & Liderança defi ne cada uma das virtudes humanas clássicas 
mais essenciais ao exercício de uma autêntica liderança: a magnanimidade, 
a humildade, a prudência, a coragem, o autocontrole e a justiça. Além 
disso, aborda também as virtudes da fé, da esperança e da caridade, sem 
as quais um líder perde qualquer parâmetro e, principalmente, o desejo de 
crescer cada vez mais humana e profi ssionalmente.

PARA LER

ADQUIRA ESTE LIVRO NA 
LIVRARIA DA PARÓQUIA!

Alexandre Havard, Editora Quadrante – 224 páginas
VIRTUDES & LIDERANÇA
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PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

NOVEMBRO
Diego Pagliusi Gomes de Oliveira Sala e Marcela Matteucci Noleto  André Kauoye e Ana Carolina 
Silva Xavier  Rodrigo Barbosa Imperatriz e Rachel Strenger Imperatriz  João Paulo Maramaldo 
e Fabiana Vaz Dinelli  Eduardo Mantegazza Serafi m e Polini Prizmic Alves  Evandro Marquei 
Mazzante e Bruna Martins Matos  Henrique Cardoso Sandoval e Carolina Meirelles de Azevedo 
Bello  Pedro Henrique Silveiro e Giovanna Caroline de Oliveira Santos  Rodrigo Veloso da Silva 
e Kerolyne Araújo de Paulo  Leon Alberton Martinez Direito e Aldana Leila Guastavino  Michael 
Lopes Barbosa e Priscila Wollena Amorim  Gustavo Trivelato Passos e Ana Nadyr de Almeida Davis 
Gibelli  Eduardo Augusto da Hora Gonçalves Coelho e Alessandra de Oliveira Salomone  Clayton 
Alessandro da Silveira e Vivian Wiegand Muhleise  Paulo Gomes da Hora e Natália Escudeiro 
Tersitano  Fernando Moure Colino e Isabela Ines França Chiquie Sauma  Felipe Henrique Paschoal 
e Maria Rita Vieira Coppola  Marcos Felipe de Magalhães de Sá e Giovanna Regina Puttini Cassavia 

 Guilherme Gelaile de Araújo Costa e Helena Ferreira Gonçalves Char  Erik Candido Trevisan e 
Fernanda Pineira Guzzo  Rafael Alberto Lucca e Natália de Abreu Pinto Leite

OUTUBRO
Chris Antonio Porto de Siqueira Vieira e Renata Nogueira Gomes Vieira  Rafael Roberto Hage Tonetti 
e Mariana Carnaes Ferreira  Th iago Narimatsu Felipe e Beatriz Aparecida Henrique  Marcos Paulo 
Machado de Souza e Mônica da Silva Portugal  Guilherme Henrique Zampar e Camila Matilde 
Rasteiro  Leone do Nascimento Azevedo e Fabiana Elisabeth Jacob de Almeida  Daniel Sean 
Arnhold Moura e Marcela Carneiro Ferraz de Andrade  João Gabriel Martins Dallo e Giulliana Parisi 
Rodrigues  Ricardo Pagano da Costa e Th uane Rodrigues Martins  Rodrigo Carneiro da Cunha 
Cossari e Vanessa Vicente da Silva  Th ierry Chiaradia Pires de Siqueira e Bianca Cassano Bentahar 

 Marcelo Didier Fecarotta Alves da Silva e Laressa Guella Ferreira  Helder Soares Costa e Daniela 
Galiotti Ferreira  Fernando César Pirini de Oliveira e Marília Dourado Pinto  Murillo Loiola Coelho 
e Karina Silva Lopes  Danilo André Amorim dos Santos e Mirian das Graças Barbosa de Oliveira 

 Victor Eduardo Braga Luz e Fabílola Cristina Varoli Victor Hugo Volcov e Aline Nunes Lucio  
Felipe Yukio Matsumoto e Jaqueline Peixoto Leite  Renan Barido Dias e Daniela Aidar Monteiro 
da Costa  Rafael Cortez Di Giulio e Vanessa Pereira Sedano Fernandes  Newton da Silva Coelho 
Junior e Luciana Santos Marteli Coelho  Danilo Pagan Finardi e Ana Beatriz Cloretti Libertini  Willy 
Nogueira Bettini e Isabelle Ferreira Silva de Moura  Eduardo de Lima Nascimento e Lívia Ambrosio 
Wincler  Lucas Magri Andolfato e Carolina Barreto Gimenes  Th iago Jorge Pedro e Andreza da Silva 
Lima  Daniel Macedo de Oliveira e Monize Machado Siqueira  Kaique Andere Espinhel e Francine 
Marcondes Soares  Gabriel Lot Vieira e Flávia Ferraz dos Santos  Bruno Martoleo Pereira e Mayara 
Protiti Vieira  George Luis de Oliveira Donatti e Luiza Pereira de Souza  Douglas Tistal Fauruzzo e 
Tamara de Cassia Iuga  Paulo Roberto Alves de Oliveira Costa e Bárbara Ordores Baptista da Luz

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

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

Plantão de Oração
Terças-feiras, às 15h.

Terço dos Homens
Terças-feiras, às 20h30

GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Domingos, às 18h.

Apostolado da Oração
Missa toda primeira 
sexta-feira do mês, às 8h.

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês, 

das 10 às 14h.

Missa de N. sra. de schoenstatt
20 de outubro, ás 12h.
17 de novembro, às 12h.

RECOLHIMENTO FEMININO
18 de outubro, tema “O santo do cotidiano”.

22 de novembro, tema “Enquanto é tempo”.

HORA SANTA com 
Exposição do Santíssimo
Sextas-feiras, às 11h.

INFORMATIVO NOSSA SENHORA DO BRASIL
Ano 7 • Edição 41 • Outubro/Novembro — 2016

Periodicidade: bimestral • Distribuição: gratuita • Tiragem: 2.000 exemplares 
Coordenação: Gisele Frey • Revisão: Marcus Facciollo

Acesse a versão digital no site:
www.nossasenhoradobrasil.com.br

SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h às 19h, 
e aos sábados, das 8h às 13h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES
Terças e quintas, das 8h às 12h; ou nos 
horários das missas antes ou após.

MISSAS
Segundas-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 
18h30. De terças a sextas: 8h, 9h, 12h05 e 
17h30. Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. Domingos: 
8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h.
Para missas individuais, de sétimo dia ou 
outras intenções, verifi car outros horários na 
secretaria paroquial.

BATISMO
Inscrições com antecedência na secretaria 
paroquial. Curso preparatório de Batismo 
para pais e padrinhos, comparecer munidos 
de uma lata de leite, para ser doada para 
instituições de caridade, e documentação. 
A lista de documentos para a inscrição está 
no site da Paróquia. Para mais informações 
ou esclarecimentos procurar pessoalmente a 
secretaria paroquial.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
23/10, 6/11 e 11/12.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Sábados, 13 e 15h (individuais), e domingos, 
9h, 13h30 e 15h30 (individuais) e 14h30 
(coletivo).

Os batizados devem ser marcados com certa 
antecedência.

MATRIMÔNIO
Informações sobre datas e horários 
disponíveis para Casamento devem ser 
solicitadas somente na secretaria paroquial 
pessoalmente.

CURSO DE NOIVOS
O curso se inicia com três encontros às 
quartas-feiras à noite, no horário das 20h às 
21h30, e termina no fi m de semana, incluindo 
o sábado, das 14 às 19h, e o domingo, das 
8h30 às 12h. A seguir, a Santa Missa com 
especial intenção para os noivos às 12h30.
6º curso: 9/11, 16/11, 23/11, 26/11 e 27/11.

EXPEDIENTE PAROQUIAL 

Obs.: é necessário marcar previamente contatando 
uma pessoa responsável nos grupos de oração.


