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CUIDAR E 
CULTIVAR  A 
NATUREZA

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), por meio da Campanha da Fraternidade, 
convida mais uma vez a refletir sobre a seriedade 

da questão ambiental e sobre a responsabilidade de todos 
no cuidado da natureza. Desta vez, trata do cuidado dos 
biomas brasileiros na dimensão da fraternidade. A interação 
do homem com os diversos biomas brasileiros tem relação 
direta com a defesa da vida e com a ética.

Alguns entendem que a palavra bíblica dirigida por Deus 
ao homem – “Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a 
terra e submetei-a” (Gn 1,28) – tenha sido uma autorização 
dada pelo Criador ao homem para que este avance sobre a 
natureza com sofreguidão e se aposse de suas riquezas...

No entanto, essa interpretação da bênção divina originária 
dada ao homem não é boa. O mundo foi, de fato, entregue 
aos cuidados do homem, mas para que este seja um aliado 

MENSAGEM DO ARCEBISPO
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de Deus no cuidado e na administração da natureza. 
A imagem do jardim, no qual Deus colocou o homem, 
expressa bem essa ideia: “O Senhor Deus tomou o homem 
e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar” 
(Gn 2,15). Portanto, a depredação da natureza não 
encontra seu fundamento na narração bíblica da criação.

A reflexão sistemática do cristianismo sobre a temática 
ecológica é bastante recente, como também no âmbito 
geral da cultura, e se deve, sobretudo, aos papas mais 
recentes. O primeiro que expressou a preocupação 
ambiental num documento pontifício foi Paulo VI 
(1963-1978). Na encíclica Octogesima adveniens (OA), 
de 1971, ele adverte: “Por causa da exploração irrefletida 
da natureza, o homem corre o risco de destruí-la e de se 
tornar, ele próprio, vítima dessa degradação” (OA 21). 
Paulo VI apontou consequências da degradação ambiental 
para o conjunto das condições de vida: poluição do ar e 
das águas, novas doenças e destruição do ambiente social. 
Com sua intervenção imprudente na natureza, o homem 
pode desencadear fatores que ele mesmo, depois, não 
consegue mais controlar e governar.

Não é bem isso que já vivemos com o aquecimento global 
e os problemas humanitários emergentes, menos de 50 
anos depois dessa encíclica?

Para o mesmo pontífice, já não se trata de uma questão 
localizada, que interessa apenas a alguma cidade ou 
um país em particular, mas de um problema de toda a 
família humana. Por isso pede que os cristãos somem 
esforços com todas as demais pessoas, assumindo suas 
responsabilidades nessa causa comum a todos (OA 21).

São João Paulo II (1978-2005) tratou da questão em 
muitas ocasiões e em diversos documentos de seu 
magistério, desenvolvendo um pensamento ético sobre a 
questão ecológica. O homem é parte da natureza e precisa 
reconhecer as relações existentes entre todos os seres 
do mundo, não apenas por respeito às leis biológicas ou 
físicas, mas também por critérios e normas morais.

Na mensagem para o dia 1° de janeiro de 1990, o 
papa tratou da paz do homem com Deus e com as 
demais criaturas, da degradação ambiental grave – 
“talvez irreversível” – em diversas partes do mundo, 
do aquecimento global e dos efeitos das mudanças 
climáticas, antes mesmo que esses conceitos fossem 
amplamente divulgados. “Indivíduos, Estados e organismos 
internacionais devem assumir as suas responsabilidades: 
trata-se de um dever da inteira família humana”. Falou 
ainda que o direito a um ambiente seguro deveria ser 
introduzido na Carta dos Direitos Humanos, que uma nova 
solidariedade nas relações entre os países desenvolvidos e 
em via de desenvolvimento é uma urgência moral.

A reflexão mais contundente desse papa sobre a 
moral ecológica se encontra na sua encíclica social 

Centesimus annus, de 1991: “Na raiz da destruição 
insensata do ambiente natural há um erro antropológico, 
infelizmente, muito espalhado em nosso tempo”. A 
natureza sofre quando o homem se volta para ela com o 
desejo desordenado de possuí-la, qual senhor absoluto, 
ignorando que ela tem um significado originário, recebido 
do Criador. E então, “em vez de realizar o seu papel 
de colaborador de Deus na obra da criação, o homem 
substitui-se a Deus e acaba por provocar a revolta da 
natureza, mais tiranizada que governada por ele” (nº 37).

O Papa Bento XVI em diversas ocasiões também 
manifestou uma percepção aguda das questões ecológicas. 
Na mensagem para o dia 1º de janeiro de 2007 ele insistiu 
na relação inseparável entre ecologia da natureza, humana 
e social. Na encíclica Caritas in veritate, de 2009, Bento 
XVI ampliou a reflexão para os vários aspectos jurídicos, 
econômicos, políticos e culturais da questão ambiental 
(nº 48). E conclamou a uma nova solidariedade para a 
redistribuição mundial dos recursos energéticos, de modo 
que os países desprovidos deles possam ter aceso a eles (nº 
48-49). E reiterou que a Igreja tem responsabilidades em 
relação à questão ambiental e deve fazer ouvir a sua voz 
em âmbito público (nº 61).

O Papa Francisco ampliou ulteriormente a reflexão 
teológica e ética sobre a temática ambiental, sobretudo 
na exortação apostólica Evangelii gaudium, de 2013, e na 
encíclica Laudato si – sobre o cuidado da casa comum, 
de 2015. Ele propõe uma ecologia integral, em que as 
questões ambientais, as humanas e as sociais caminhem 
juntas. Questiona a respeito do impacto presente e futuro 
do progresso econômico, das novas tecnologias e do 
sistema financeiro sobre os seres humanos e o ambiente. 
Denuncia a idolatria do dinheiro e das riquezas, que acaba 
por sacrificar a natureza e o próprio ser humano à sua 
lógica. Fala da cultura do desperdício e do descarte das 
pessoas, da urgência de unir esforços na busca de soluções 
para a grave crise ambiental. E incluiu a temática ecológica 
entre as questões candentes da doutrina social da Igreja 
Católica e da moral cristã.
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A inda nos é recente a memória da celebração da 
Quarta-Feira de Cinzas, cuja Liturgia específica 
prescreve a imposição das cinzas sobre a cabeça 

dos fiéis1. A administração desse sacramental é sempre 
acompanhada de uma antífona, a mais comum das quais 
anuncia: “Recorda-te de que és pó e em pó te hás de tornar. 
Somos, assim, convidados não só a viver a Quaresma, 
austero itinerário de conversão do qual a Quarta-Feira 
de Cinzas pode ser considerada “porta”2, mas também a 
“reconhecer a [nossa] própria fragilidade e mortalidade, 
que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus”3.

Um pouco mais distante de nós, por outro lado, talvez 
seja a tradição católica de meditar a respeito da realidade 
inexorável da morte. Já na Roma Antiga, era costumaz, 
em paradas de júbilo a grandes vitórias militares, que 
um servo desempenhasse a função de memento mori 

(expressão latina que significa “lembra-te de que hás de 
morrer”) — prostrado atrás do exultado general, deveria 
pronunciar repetidamente “Respice post te. Hominem 
te memento” (“Olha para além de ti e lembra-te de que és 
[apenas] um homem”). Com isso, esperava-se evocar a 
pequenez e a efemeridade da nossa vida na terra e conter 
arroubos de soberba ou delírios de grandeza. Desde então, 
e ao longo de toda a Idade Média e da Idade Moderna, 
o tema da exortação à morte, com tal finalidade, esteve 
presente na doutrina da Igreja, além de continuamente 
explorado pela arte4 ,5 e arquitetura sacras6 ,7.

Foi somente no século XX que a evocação da finitude e 
fragilidade da vida humana passou a soar “mórbida” e 
“deprimente” demais aos ouvidos suscetíveis do homem 
moderno. Inseridos em uma cultura em que emoções e 
circunstâncias sobrepujam verdades e valores, em vez do 

LITURGIA

CARPE DIEM?
MEMENTO MORI!
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contrário, não tardou para que deixássemos de entender a 
transitoriedade desta vida como um convite a nela agirmos 
de maneira reta, justa e virtuosa — “Em tudo o que fizeres, 
lembra-te de teu fim, e jamais pecarás” (Ec 7, 40) —, 
mas sim como um “passe livre” para fazermos de nossa 
existência oportunidade de satisfação irrestrita de prazeres 
e interesses, sem a mínima preocupação de para onde isso 
nos levará. Naturalmente, não se prestaria mais a tal leitura 
o adágio memento mori, que foi prontamente substituído 
por seu equivalente moderno: carpe diem!

Antes que se prossiga, a prudência demanda que seja 
prestado um esclarecimento acerca de sua origem. 
Aforismo que em latim significa “aproveite o dia”, o 
primeiro registro de “carpe diem” consta no livro I das 
Odes, datado de 23 a.C., do poeta romano Horácio. 
É seguro afirmar, portanto, que seu uso não estava 
originalmente associado a uma vida devotada a prazeres, 
mas tão somente à percepção de que a consciência 
de nossa mortalidade é a chave para compreensão da 
importância de cada momento de nossa existência. Foi 
apenas nas últimas décadas da atualidade que a frase foi 
ressignificada para “viva a vida intensamente”, “seja tudo 
aquilo que você quiser ser”, ou ainda “o importante é ser 
feliz”, tendência essa provavelmente catalisada pelo filme 
Sociedade dos poetas mortos (1989, EUA).

Isso posto, é premente apontar por que a busca pela 
felicidade nas coisas do mundo está fadada a fracassar. 
Para isso, recorramos ao Catecismo da Igreja Católica, que 
nos ensina: “O desejo de Deus é um sentimento inscrito no 
coração do homem, porque o homem foi criado por Deus 
e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para Si e só 
em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade 
que procura sem descanso” (CIC 27)8 . 

É Santo Agostinho, entretanto, quem nos brinda com a 
concepção mais profunda e diáfana a respeito da natureza 
de uma procura que é inerente à nossa alma: “Criastes-
nos para Vós, Senhor, e o nosso coração vive inquieto 
enquanto não repousar em Vós” (Confissões I.1)9 . Tal 
entendimento foi cirurgicamente esmiuçado, séculos 
mais tarde, pelo Doctor Angelicus, que dedicou as cinco 
primeiras questões da Seção Primeira da Segunda Parte 
de sua Summa theologiæ à inteira compreensão da 
bem-aventurança. Sintetiza ele:  “Por isso, só Deus pode 
satisfazer plenamente a vontade humana, conforme a 
Escritura: ‘O que enche de bens o teu desejo’ (Sl 102,5). 
Logo, só em Deus consiste a bem-aventurança do homem” 
(Summa I-II, Q. 2, art. 8)10. 

Por fim, é de um matemático, físico e filósofo cristão 
que extraímos a explanação que talvez nos soe mais 
familiar, por descrever tão bem aflições da alma com que 
(tristemente) nos deparamos ao nosso redor. Diz o francês 
Pascal, em suas Pensées (VII.425)11 : “(…) houve, outrora, 
no homem, uma verdadeira felicidade, da qual só lhe 

restam, agora, a marca e o traço todo vazio, que ele tenta 
inutilmente encher de tudo o que o rodeia, procurando 
das coisas ausentes o socorro que não obtém das presentes, 
mas que são todas incapazes disso, porque esse abismo 
infinito só pode ficar cheio de um objeto infinito e 
imutável, isto é, o próprio Deus”.

À luz tanto do magistério da Igreja, quanto da boa-fé de 
homens leigos, é possível vislumbrar a verdadeira inversão 
em que se vê hoje boa parte da humanidade, inversão 
essa que pode ser ilustrada na dicotomia memento 
mori vs. carpe diem. Por um lado, a consciência de que 
nossa permanência sobre a terra é passageira — uma 
realidade valorizada apenas na medida em que tem seu 
sentido atribuído pela luz da Verdade — e um clamor 
para que busquemos nos configurar cada vez mais a 
Cristo enquanto na terra vivermos (cf. Cl 3,1ss). De outro, 
a obstinação a alcançar a felicidade já nesta vida, por 
tentativas desmedidas de preencher o “abismo infinito” 
com tudo aquilo de que na terra dispusermos, e em última 
instância nossa própria destruição.

Vivamos, pois, para a eternidade. Amemos a Nosso Senhor, 
ao próximo, perdoemos e nos deixemos perdoar, doemo-
nos em sacrifício, sejamos humildes, carreguemos nossa 
cruz e trilhemos o caminho de santidade. Não nos deixemos 
preocupar demasiadamente por muitas coisas, mas 
cuidemos da única que realmente importa — a preparação 
para a morte. A quem isso ainda possa parecer muito pouco, 
que se sintam instigados pelas palavras de G. K. Chesterton, 
o Querubim Gigantesco, como era conhecido: “Quando 
um homem encontra algo que ele prefere à própria vida, ele 
então pela primeira vez começa a viver”12.

Não por acaso, a Oração da Coleta da Quinta-Feira Após 
as Cinzas pede: “Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-
nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós 
termine tudo aquilo que fizermos”1. Que seja Ele o alfa e 
o ômega de nossa existência, hoje e sempre, até o dia de 
nossa morte. Memento mori!
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CAPA

100 ANOS DAS

APARIÇÕES DE

NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA :

EXORTAÇÃO

À PENITÊNCIA
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H á quase 100 anos, no dia 13 de maio de 
1917, “Nossa Senhora apareceu, numa 
região do centro de Portugal, a três 

pastorzinhos – Lúcia, Jacinta e Francisco – que tinham 
levado as suas ovelhas para pastar (...). A Virgem pediu 
aos meninos que voltassem ali no dia 13 de cada mês, 
durante seis meses consecutivos. A mensagem que Nossa 
Senhora foi desfiando ao longo desses encontros era uma 
mensagem de penitência pelos pecados que se cometem 
diariamente; a recitação do terço por essa mesma intenção; 
e a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração” .

Por meio desses três pastorzinhos, portanto, Maria 
Santíssima exortou os cristãos a fazerem jus à própria 
vocação, uma vez que oração e penitência são e 
sempre foram fundamentos da vida de todos aqueles 
que escolheram imitar Jesus Cristo. Os Evangelhos 
testemunham a oração contínua de Jesus, e o próprio 
Senhor atende ao pedido dos apóstolos – “Senhor, ensina-
nos a rezar” (Lc 11,1) – ensinando-lhes o Pai-Nosso. 
Quanto à penitência, sua importância evidencia-se com 
um simples olhar a um crucifixo; e os ensinamentos e 
testemunhos de Jesus e de todos os santos deixam claro 
que não há outro caminho para o céu: “Se alguém quer 
vir após Mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua 
cruz, e siga-Me” (Lc 9,23).

O que seria então a penitência? São João Paulo II, na 
exortação apostólica Reconciliato et paenitentia, oferece 
uma resposta: “Se a relacionarmos com a metánoia , a 
que se referem os [Evangelhos] Sinóticos , a penitência 
significa então a íntima mudança do coração sob o 
influxo da Palavra de Deus e na perspectiva do Reino. 
Mas penitência quer dizer também mudar de vida, em 
coerência com a mudança do coração; e, neste sentido, 
o fazer penitência completa-se com o produzir frutos 
condignos de arrependimento: é a existência toda que se 
torna penitencial, aplicada numa contínua caminhada em 
tensão para o que é melhor. Fazer penitência, no entanto, 
só será algo de autêntico e eficaz se se traduzir em atos e 
gestos de penitência. Neste sentido, penitência significa, 
no vocabulário cristão teológico e espiritual, a ascese, isto 
é, o esforço concreto e cotidiano do homem, amparado 
pela graça de Deus, por perder a própria vida, por Cristo, 
como único modo de a ganhar: esforço por se despojar 
do homem velho e revestir-se do novo (...). A penitência, 
portanto, é a conversão que passa do coração às obras e, 
por conseguinte, à vida toda do cristão” .

A necessidade de conversão, por sua vez, implica que 
há algo “errado” em nossa vida. São João Paulo II, nesse 
mesmo documento, refletindo sobre os horrores do século 
passado – guerras, genocídios, perseguições religiosas, 
totalitarismo, fome, etc. – apontou com precisão: “Por 
mais impressionantes que se apresentem tais lacerações 
à primeira vista, só as observando em profundidade se 

consegue individuar a sua raiz: esta encontra-se numa 
ferida no íntimo do homem. À luz da fé chamamos-lhe 
pecado, começando pelo pecado original, que cada um 
traz consigo desde o nascimento, como uma herança 
recebida dos primeiros pais, até aos pecados que cada um 
comete, abusando da própria liberdade”. O pecado, no 
entanto, não é propriamente algo. Pelo contrário, trata-se 
de um “vazio” onde deveria haver algo, trata-se da ausência 
de Deus. A expulsão de Deus de nossa alma – o já citado 
pecado original – trouxe consigo profundas desordens, 
sendo que, para compreendê-las melhor, vale uma breve 
reflexão sobre o que somos.

Possuímos uma dupla constituição: corpo e alma – 
encontramos dualidades análogas em outros aspectos 
da vida humana, como vida-morte, noite-dia, diversão-
trabalho, amor-ódio, bem-mal, homem-mulher, esquerda-
direita. Infelizmente, “Há uma visão do homem muito 
difundida que facilita um exagero desse traço básico 
da vida humana. Essa visão transforma a dualidade em 
dualismo, ao acentuar excessivamente um dos dois polos, 
de modo que terminam separando-se e opondo-se”. Nesse 
sentido, “O corpo e a alma, diz o dualismo, são realidades 
separadas, que devem ser explicadas separadamente (...). 
Podem-se utilizar dois exemplos extremos: o primeiro é 
de Pitágoras, difusor do dualismo espiritualista na Grécia, 
que passará ao humanismo clássico, em especial a Platão, 
e através dele a uma certa parte da tradição cristã: o corpo 
seria o túmulo da alma, a qual estaria aprisionada nele, 
ansiando por romper a união entre ambos; a segunda 
concepção é o materialismo, [segundo o qual] qualquer 
emoção ou pensamento seria apenas uma determinada 
reação bioquímica nos neurônios” . Ambas as visões se 
equivocam. De fato, há no homem uma alma imaterial, do 
contrário não se explica a razão humana ou o livre-arbítrio 
– um exame próprio nos permite estar mais seguros disso 
do que daquilo que nos revelam nossos olhos. Porém, essa 
alma existe em união íntima com um corpo material: a 
alma é no corpo, e não há corpo sem alma – um “corpo 
morto” é tão somente um amontoado de matéria em 
decomposição. A inteligência, por exemplo, radicada 
na alma, conhece a realidade por meio do imaginário, 
faculdade material que “manuseia” aquilo que captamos 
pelos sentidos. Por sua vez, nossa vontade, também uma 
faculdade de nossa alma, não é algo abstrato, “solto por 
aí”. Temos uma “liberdade situada”, que se exerce em uma 
situação concreta: num hoje, com este corpo, neste lugar, 
com um passado e as consequências dele.

Portanto, a plenitude do homem consiste na plenitude do 
“conjunto” corpo e alma. Os clássicos, bem como a tradição 
cristã, conceberam essa plenitude em dois sentidos: “como a 
plenitude de desenvolvimento, e como equilíbrio e proporção 
interior das partes dentro da unidade do todo” . Isso significa 
que a realização do homem não exige anular alguma de suas 
partes: não se trata de suprimir os sentimentos, de negar por 
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completo os sentidos externos ou as inclinações do apetite 
sensível, muito menos de rejeitar nossa dimensão espiritual – 
a qual é nossa “parte” mais valiosa. A mortificação do corpo, 
que, considerada apenas neste sentido, é compreensível 
até pelos que ainda não receberam a graça da conversão, é 
condição necessária para harmonizar as diferentes dimensões 
humanas. Quando “negamos a nós próprios” por meio de 
atos concretos e repetidos – não nos irritamos com alguém 
inconveniente, rejeitamos um doce fora de hora, suportamos 
o sono para terminar um trabalho, etc. –, aprendemos a 
ordenar nossos sentimentos e inclinações de acordo com 
as orientações da razão e com as escolhas da vontade. Se, 
pelo contrário, comemos sempre que queremos, deixamo-
nos irritar pelos diversos incômodos diários e assim por 
diante, aos poucos abrimos mão de nossa liberdade, pois 
justamente aquilo que nos permite deliberar e escolher – a 
razão e a vontade – coloca-se a serviço de nossas necessidades 
fisiológicas. O ser humano não se iguala aos outros animais, 
torna-se pior do que eles, pois nos animais os instintos estão 
dispostos para dar conta de todas as suas necessidades, 
enquanto que no homem, não.

Um resultado claro da desordem provocada pelo pouco 
domínio de si é a “poluição” da inteligência. Examinemo-
nos por um instante e notaremos uma enorme dificuldade 
de conduzir um raciocínio contínuo, mesmo que por 
alguns minutos: entre um e outro pensamento irrompem 
lembranças de tarefas a cumprir, irritações ou ansiedade 
por conta do que outros estão pensando de nós, divagações 
inoportunas – com frequência histórias nas quais nos 
exaltamos a nós próprios –, incômodos devido à fome 
ou ao desconforto da cadeira, etc. A consequência desse 
estado é mais grave do que parece: acabam por ser raros 
os momentos em que nos guiamos verdadeiramente 
pela razão. Tornamo-nos também incapazes de enxergar 
com clareza a verdade, pois, de modo às vezes quase 
imperceptível, as paixões dobram a inteligência e esta já não 
nos oferece as coisas como são, mas como as queremos. 
A cegueira para as coisas do alto – certa “imunidade” ao 
Evangelho – com frequência decorre dessa bagunça interior.

Porém, as razões para a penitência ultrapassam o mero 
aperfeiçoamento do ser humano – do contrário seria 
uma escolha egoísta, voltada para si e vã. Santo Tomás 
ensina que “fazer penitência é doer-se de algo cometido 
anteriormente” , em que “doer-se” é um ato da vontade, e 
não uma paixão sensível. Pela penitência, manifestamos 
nosso arrependimento por termos ofendido a Deus, 
nosso querido e bondoso Pai, e procuramos reparar as 
nossas faltas. Nesse sentido, a conversão do coração de que 
falam os Evangelhos e o domínio de si que a penitência 
proporciona estão direcionados “para além de nós”: 
apontam para o próprio Deus, criador do universo que, 
diante de nossa incapacidade de ir até Ele, veio até nós. É 
precisamente por isso que temos uma possibilidade real 
de conversão: Deus humanizou-Se para nos ensinar e 

conduzir por um caminho de perfeição. Por essa razão, 
é preciso estar claro que o centro do cristianismo é uma 
pessoa. Nisso consiste toda a dinâmica da vida cristã: 
rejeitamos nossos caminhos para imitar alguém, uma 
pessoa concreta, que existiu e continua a existir – que 
vive! –, pois essa pessoa é também Deus, fim de nossa 
existência. Arrependemo-nos porque reconhecemos nossa 
ingratidão para com o Criador, para com Aquele que nos 
sustenta. Dominamo-nos a nós próprios para assim aderir 
aos mandamentos, tornando-nos capazes de amar de 
verdade e configurando-nos a Cristo.

Outra vez, vale recordar a íntima união entre corpo e 
alma, pois a graça aperfeiçoa a natureza, de maneira que 
o santo permaneça humano. Não somos seres puramente 
espirituais – nem mesmo os grandes santos! –, o que 
implica que um arrependimento é real quando “está” 
na alma e no corpo. Não existe arrepender-se apenas 
em pensamento, sem que isso transborde para as ações 
concretas do dia a dia. Escolhemos reparar nossas faltas 
por atos e esses mesmos atos, uma vez executados, 
aperfeiçoam o controle do espírito sobre o corpo.

A nossa penitência não é, porém, por si suficiente para 
reparar as ofensas contra Deus. E, por essa razão, o próprio 
Deus veio em nosso socorro, oferecendo Seu Filho para 
compensar as faltas dos homens. Pelo Batismo, o Criador 
transforma nossas almas, capacitando-as a participar de 
maneira especial do sacrifício do Cordeiro. Não se trata de 
uma figura de linguagem, mas de algo concreto e muitas 
vezes palpável: os batizados no sangue de Cristo recebem 
o poder de unir os próprios sacrifícios – e a própria vida 
– aos de Nosso Senhor, tornando-os assim agradáveis a 
Deus. Aí está o mistério do Corpo Místico de Cristo: por 
conta da união de cada cristão com o Senhor, estão todos 
unidos entre si, e os méritos de uns são aproveitados pelos 
outros. De fato, Nossa Senhora nos pediu, em Fátima, 
que fizéssemos penitência em remissão pelos pecados 
dos homens – dos nossos e dos outros. Aos pastorzinhos, 
convidou-os: “Quereis oferecer-vos a Deus para suportar 
todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato 
de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de 
súplica pela conversão dos pecadores? ”.

A reflexão sobre o Corpo Místico de Cristo permite-nos 
também considerar o papel da graça em nossa santificação 
– pois, se não há graça, de nada vale a penitência. Deus 
é o Criador do universo: Ele não está interessado em 
que nós, por um esforço heroico, realizemos obras 
magníficas. Sabe que não somos capazes disso. O Senhor 
deseja o nosso “sim” – como o de Maria, que disse “faça-
se” e manteve-se fiel –, deu-nos o dom da vida e espera 
que respondamos com um livre e responsável “Sim! 
Eu servirei!”, fruto de nosso deslumbramento perante a 
bondade infinita do Criador. Trata-se de um “sim” que 
dá sentido à vida: “Meu Deus, vejo Tua obra, da qual sou 
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parte, e escolho participar! Dá-me graças para que me 
una a Ti, servindo-Te, para levar adiante este trabalho!”. 
Um “sim” que nos abre à própria superação, “Meu Deus, 
dá-me uma determinação por padecer, por cansar-me 

nesta Tua obra!”, e assim a criação se torna também um 
projeto nosso, de modo que a possuímos e nos unimos 
a Deus. Ora, o segredo dos santos está justamente em 
que souberam abrir-se à graça por meio de um “sim” 

Foto: Nossa Senhora apareceu, numa região do centro de Portugal, a três pastorzinhos – Lúcia, Jacinta e Francisco
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verdadeiro. Pelas nossas penitências e orações abrimos 
as portas para que o Senhor atue em nós, e é apenas por 
isso que tantos homens e mulheres da Igreja viveram de 
modo heroico. Quando Jesus ensina que a vida espiritual 
é como o grão de mostarda, não está de brincadeira, é 
exatamente assim que ocorrerá com cada um de nós, se 
perseverarmos na oração, na contínua mortificação e 
nos sacramentos. Portanto, não são necessários exageros 
e esquisitices: temos que ser heroicos nos pequenos 
detalhes do dia a dia – Deus cuidará do restante.

Compreender que a graça, e não o homem, é responsável 
pela santificação tem importantes implicações práticas. 
Segundo um grande místico da Igreja, “Vale mais uma 
pequena cruz, uma dorzinha, uma pena ou aflição ou 
enfermidade enviada por Deus, que os jejuns, disciplinas, 
cilícios, penitências e mortificações que nós fazemos, se 
se suporta por Deus aquilo que o Senhor concede. Porque 
naquilo que nós fazemos e decidimos por nós próprios 
está presente nosso próprio querer; porém o que Deus 
envia, se o aceitamos como de Sua mão com resignação 
e humildade, ali está a vontade de Deus e, em nossa 
conformidade com ela, nosso êxito e nosso lucro” . Com 
efeito, é preciso estar atentos quanto a quem seguimos ao 
nos penitenciar, se a Deus ou ao nosso orgulho.

Por fim, tratemos de ler sugestões concretas para nossa 
penitência, provenientes de outro grande santo: 

“Procuras tomar já as tuas resoluções de propósitos 
sinceros? Pede ao Senhor que te ajude a contrariar-te 
por seu amor; a pôr em tudo, com naturalidade, o aroma 
purificador da mortificação; a gastar-te no seu serviço, 
sem espetáculo, silenciosamente, como se consome a 
lamparina que tremeluz junto do Tabernáculo. E para 
o caso de agora não te ocorrer como corresponder 
concretamente às solicitações divinas que te batem à porta 
do coração, escuta-me bem.

Penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, 
ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se 
em sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora. 
E também não deixar para mais tarde, sem um motivo 
justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa.

A penitência está em saberes compaginar todas as tuas 
obrigações – com Deus, com os outros e contigo próprio 
–, sendo exigente contigo de modo que consigas encontrar 
o tempo de que cada coisa necessita. És penitente quando 
te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar 
de estares esgotado, sem vontade ou frio.

Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os 
outros, começando pelos da tua própria casa. É atender 
com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os 
que padecem. É responder com paciência aos maçantes e 
inoportunos. É interromper ou modificar os programas 
pessoais, quando as circunstâncias – sobretudo os 
interesses bons e justos dos outros – assim o requerem.

A penitência consiste em suportar com bom humor as mil 
pequenas contrariedades da jornada; em não abandonares 
a tua ocupação, ainda que de momento te tenha passado o 
gosto com que a começaste; em comer com agradecimento 
o que nos servem, sem importunar ninguém com caprichos.

Penitência, para os pais e, em geral, para os que têm uma 
missão de governo ou educativa, é corrigir quando é 
preciso fazê-lo, de acordo com a natureza do erro e com as 
condições de quem necessita dessa ajuda, sem fazer caso 
de subjetivismos néscios e sentimentais.

O espírito de penitência leva a não nos apegarmos 
desordenadamente a esse bosquejo monumental de 
projetos futuros, em que já previmos quais serão os nossos 
traços e pinceladas mestras. Que alegria damos a Deus 
quando sabemos renunciar às nossas garatujas e broxadas 
de mestrinho, e permitimos que seja Ele a acrescentar os 
traços e as cores que mais lhe agradem!” .

Por fim, um bom diretor espiritual é essencial para guiar-
nos corretamente pelo caminho de penitência e oração 
– não há outro – rumo à santidade. Aproveitemos a graça 
deste tempo quaresmal para providenciar um.

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!

"PENITÊNCIA É 

TRATAR SEMPRE COM 

A MÁXIMA CARIDADE 

OS OUTROS, 

COMEÇANDO PELOS 

DA TUA PRÓPRIA 

CASA."

POR JOÃO FOUTO
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A FAMÍLIA NAS REFEIÇÕES1

REFLEXÃO

O Papa Francisco nesta audiência falou da importância 
de cuidar da comunicação em coisas simples, mas 
eficazes como conversar durante as refeições.

Hoje refletimos sobre uma qualidade característica da vida 
familiar que se aprende desde os primeiros anos de vida: o 
convívio, isto é, a atitude a partilhar os bens da vida e sentir-
se feliz por poder fazer isso. Partilhar e saber partilhar é uma 
virtude preciosa! O seu símbolo, o seu “ícone”, é a família 
reunida ao redor da mesa doméstica. A partilha da refeição 
— e, portanto, além do alimento, também dos afetos, das 
narrações, dos eventos... — é uma experiência fundamental. 
Quando há uma festa, um aniversário, todos se reúnem 
à volta da mesa. Em algumas culturas costuma-se fazê-lo 
inclusive para um luto, a fim de permanecer próximo de 
quem sofre pela perda de um familiar.

O convívio é um termômetro garantido para medir 
a saúde das relações: se em família tem-se algum 
problema, ou uma ferida escondida, à mesa compreende-
se imediatamente. Uma família que raramente faz as 
refeições unida, ou na qual à mesa não se fala, mas assiste-
se à televisão, ou se olha para o smartphone, é uma família 
“pouco família”. Quando os filhos à mesa continuam 
ligados ao computador, ao celular, e não se ouvem entre si, 
isto não é família, é um pensionato.

O cristianismo tem uma especial vocação para o 
convívio, todos o sabem. O Senhor Jesus ensinava de 
bom grado à mesa e às vezes representava o Reino de 
Deus como um banquete festivo. Jesus escolheu a mesa 
também para confiar aos discípulos o seu testamento 

espiritual — fê-lo durante uma ceia — condensado no 
gesto memorial do Seu sacrifício: dom do Seu Corpo e 
do seu Sangue como alimento e bebida de salvação, que 
nutrem o amor verdadeiro e duradouro.

Nessa perspectiva, podemos dizer que a família é “de 
casa” na Missa, precisamente porque leva à Eucaristia a 
própria experiência de convívio e a abre à graça de uma 
convivência universal, do amor de Deus pelo mundo. 
Participando na Eucaristia, a família é purificada da 
tentação de se fechar em si mesma, fortalecida no amor e 
na fidelidade, e amplia os confins da própria fraternidade 
segundo o Coração de Cristo.

Neste nosso tempo, marcado por tantos fechamentos e 
por demasiados muros, a convivência, gerada pela família 
e dilatada pela Eucaristia, torna-se uma oportunidade 
crucial. A Eucaristia e as famílias nutridas por ela podem 
vencer os fechamentos e construir pontes de acolhimento 
e de caridade. Sim, a Eucaristia de uma Igreja de famílias, 
capazes de restituir à comunidade o fermento diligente 
da convivência e da hospitalidade recíproca, é uma escola 
de inclusão humana que não teme confrontos! Não há 
pequeninos, órfãos, débeis, indefesos, feridos e desiludidos, 
desesperados e abandonados, que o convívio eucarístico das 
famílias não possa nutrir, fortalecer, proteger e hospedar.

A memória das virtudes familiares ajuda-nos a 
compreender. Nós mesmos já conhecemos, e ainda 
conhecemos, quantos milagres podem acontecer quando 
uma mãe tem olhar e atenção, assistência e cuidado pelos 
filhos dos outros, além dos próprios. Até recentemente, 
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era suficiente uma mãe para todas as crianças da praça! E 
ainda: sabemos bem que força adquire um povo cujos pais 
estão prontos a mover-se em proteção dos filhos de todos, 
porque consideram os filhos um bem indivisível, que são 
felizes e orgulhosos de proteger.

Hoje muitos contextos sociais põem obstáculos ao convívio 
familiar. É verdade, hoje não é fácil. Devemos encontrar 
o modo de o recuperar. À mesa fala-se, à mesa ouve-se. 
Nada de silêncio, aquele silêncio que não é o silêncio das 
monjas, mas o silêncio do egoísmo, em que cada um está 
sozinho, ou há a televisão ou o computador... e não se fala. 
Não, nada de silêncio. É preciso recuperar aquele convívio 
familiar adaptando-o aos tempos. A convivência parece 
que se tornou algo que se compra e se vende, mas assim é 
outra coisa. E o nutrimento não é sempre o símbolo de uma 
partilha justa dos bens, capaz de alcançar quem não tem 
pão nem afetos. Nos países ricos somos induzidos a gastar 
por uma alimentação excessiva e depois de novo somos 
induzidos a remediar o excesso. E este “negócio” insensato 
distrai a nossa atenção da fome verdadeira, do corpo e da 
alma. Quando não há convivência há egoísmo, cada um 
pensa em si mesmo. Tanto que a publicidade a reduziu 
a uma apatia de lanches e a uma vontade de docinhos. 
Enquanto tantos, demasiados irmãos e irmãs, permanecem 

longe da mesa. É um pouco vergonhoso!

Olhemos para o mistério do Banquete Eucarístico. O 
Senhor parte o seu Corpo e derrama o seu Sangue por 
todos. Deveras não há divisão que possa resistir a esse 
sacrifício de comunhão; só a atitude de falsidade, de 
cumplicidade com o mal pode excluir dele. Qualquer 
outra distância não pode resistir ao poder indefeso desse 
pão partido e desse vinho derramado, sacramento do 
único Corpo do Senhor. A aliança viva e vital das famílias 
cristãs, que precede, apoia e abraça no dinamismo da sua 
hospitalidade as dificuldades e as alegrias diárias, coopera 
com a graça da Eucaristia, que é capaz de criar comunhão 
sempre nova com a sua força que inclui e salva.

A família cristã mostrará precisamente assim a amplidão 
do seu verdadeiro horizonte, que é o horizonte da Igreja-
Mãe de todos os homens, de todos os abandonados e 
excluídos, em todos os povos. Rezemos para que esse 
convívio familiar possa crescer e amadurecer no tempo de 
graça do próximo Jubileu da Misericórdia.

POR PAPA FRANCISCO 
Fontes: Trecho extraído da audiência de 13 de novembro de 2015. Site da Prelazia do Opus Dei, Brasil. 
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POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA 

Fontes:
Texto composto a partir de publicações da ACIDigital e do site da Prelazia do Opus Dei, Brasil.

D      urante o Tempo Pascal, a Igreja Católica se une 
por meio da oração do Regina Coeli ou Rainha 
do Céu com alegria, junto à mãe de Deus, pela 

ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, acontecimento que 
marca o maior mistério da fé católica.

A oração da antífona do Regina Coeli foi estabelecida 
pelo Papa Bento XIV em 1742 e substitui, durante o 
tempo pascal, da celebração da ressurreição até o dia de 
Pentecostes, a oração do Ângelus, cuja meditação central é 
o mistério da Encarnação.

Da mesma maneira que o Ângelus, o Regina Coeli é 
rezado três vezes ao dia – ao amanhecer, ao meio-dia e ao 
entardecer – como uma forma de consagrar nosso dia a 
Deus e à Virgem Maria.

REGINA COELI
OU

RAINHA DO CÉU

PÁSCOA

Esta oração, que provavelmente remonta-se ao século X 
ou XI, associa o mistério da encarnação do Senhor (“quem 
merecestes trazer em vosso seio”) com o evento pascal 
(“ressuscitou como disse”).

O "convite à alegria" (“Alegrai-vos”) que a Igreja dirige 
à mãe pela ressurreição do Filho recorda e depende do 
"convite à alegria" ("Alegra-te, cheia de graça", Lc 1,28) que 
Gabriel dirigiu à humilde Serva do Senhor, chamada a ser 
mãe do Messias Salvador.
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V/. Rainha do Céu, 
alegrai-Vos, aleluia.

V/. Ressuscitou como 
disse, aleluia.

V/. Exultai e alegrai-vos, ó 
Virgem Maria, aleluia.

R/. Regína Cæli, 
lætáre, alleluia;

R/. Resurréxit, sicut 
dixit, alleluia;

R/. Gaude et lætáre, 
Virgo Maria, alleluia.

Oremos. Ó Deus, que Vos dignastes alegrar 
o mundo com a Ressurreição do Vosso Filho 
Jesus Cristo, Senhor Nosso, concedei-nos, Vos 
suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, 
alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, 
Senhor Nosso. Amém. 

Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Filii tui 
Dómini nostri Jesu Christi mundum lætificáre 
dignátus es: præsta, quæsumus; ut, per eius 
Genitrícem Vírginem Mariam, perpétuæ capiámus 
gáudia vitæ. Per eumdem Christum, Dóminum 
nostrum. Amém

Português Latim

R/. Porque quem 
merecestes trazer em 
vosso seio, aleluia.

R/. Rogai a Deus por nós, 
aleluia.

R/. Porque o 
Senhor ressuscitou 
verdadeiramente, aleluia.

V/. Quia quem meruísti 
portáre, alleluia;

V/. Ora pro nóbis 
Deum, alleluia.

V/. Quia surréxit 
Dóminus vere, alleluia.
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JESUS CRISTO

SANTO SUDÁRIO
A palavra “sudário” é oriunda do grego σινδών 

– sindon –, tendo sido usada nas Sagradas 
Escrituras para descrever o tipo de tecido 

comprado por José de Arimateia para servir como 
mortalha de Jesus (Mc 15,45). O Sudário (ou Mortalha) 
trata-se, deste modo, da relíquia considerada pelos 
católicos como o pano que envolveu Jesus após Sua morte.

O primeiro relato de sua existência é tão claro e antigo 
quanto pode ser, o Evangelho de São João: “Os dois 
corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais 
depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 
Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não 
entrou. Então, chega também Simão Pedro, que o seguia, 
e entra no sepulcro; vê as faixas de linho por terra e o 
sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não 
estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em 
lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que 
chegara primeiro ao sepulcro: e viu e creu” (Jo 20,4-8). Vale 
aqui ressaltar que, apesar de não ser uma obra de cunho 
histórico, a credibilidade dos Evangelhos nesse âmbito 
(histórico) é algo formidável, bem como em muitas outras 
áreas, como a arqueologia, sendo reconhecida deste modo 
por qualquer profissional com comprometimento com a 
ciência – e com a verdade. 

Atualmente está na cidade de Turim, na Itália, sendo posse 
da Santa Sé desde 1983, quando o rei Umberto de Saboia 
o deixou em testamento para a Igreja. No entanto, seu 
paradeiro não é inteiramente conhecido desde o primeiro 
relato de sua existência, o que gerou críticas sobre sua 
autenticidade, chegando inclusive a ser acusado de ser 
uma “invenção da Idade Média”. Em uma análise sobre 
este assunto, o historiador Ian Wilson conseguiu traçar 
uma sequência de eventos que possivelmente formam 
a linha do tempo da Mortalha. Já adiantemos que essa 
“linha do tempo” é absolutamente desnecessária para dar 
credibilidade ao Sudário, em vista da análise direta do 
tecido e de suas propriedades, como veremos mais adiante. 
Não obstante, o fato de haver uma sequência de fatos 
históricos coerente reforça ainda mais sua originalidade.

Convenhamos ainda que em um período de mais de dois mil 
anos de múltiplas perseguições, saques, destruições de artigos 
religiosos por anticristãos, incêndios, etc. não poderíamos 
esperar relatos simples e precisos sobre o assunto.

Resumidamente, em termos históricos, temos relatos 
dos primeiros séculos da Era Cristã de uma “imagem de 
Edessa” (atual Urfa, localizada na Turquia), uma figura 
sagrada da face de Jesus, responsável pela cura do rei 
Abgar V durante a evangelização da cidade. Após um 



16

A análise do negativo das fotografias em maior aumento 
permite observar uma quantidade incrível de detalhes 
que possuem uma precisão extraordinária. Os estudos 
evidenciaram traços típicos do povo judeu segundo 
os costumes da época de Cristo, como a barba e uso 
do cabelo repartido com uma trança única, o que foi 
confirmado por rabinos e exegetas ortodoxos. Além 
disso, os dados do sepultamento observados na Mortalha 
também são de admirável coerência com os Evangelhos e 
costumes judeus dos primeiros séculos. Um exemplo disso 
é que, no Sudário, são observadas moedas sobre os olhos 
de Jesus, como faziam os judeus na época. As mesmas 
foram identificadas como leptos (nome dado à moeda) de 
Pôncio Pilatos, datados entre 29 e 32 d.C.

Entre esses detalhes, percebem-se as marcas da brutal 
flagelação de Cristo, podendo-se ainda concluir qual foi o 
instrumento de tortura usado pelos romanos: o flagrum. 
Trata-se de uma espécie de chicote com duas pelotas 
de chumbo em halter em sua extremidade usada para 
sentenciar os cidadãos não romanos nos primeiros séculos 
da Era Cristã e não mais utilizado após esse período. A 

período de perseguição por parte de um rei sucessor não 
adepto à fé cristã, essa imagem teria sido guardada nos 
muros da cidade e reencontrada em 525 d.C.

Já nessa altura, dois fatos são extremamente relevantes: 
o primeiro é que na análise do Sudário evidenciam-se 
dobras discretas que deixariam apenas a face de Cristo 
visível. O outro fato fascinante é a padronização artística 
da face de Cristo a partir do século VI (mesma época em 
que o Sudário foi encontrado em Edessa), motivo pelo qual 
identificamos facilmente Jesus em um retrato ou escultura. 
Antes disso, as imagens do rosto de Jesus variavam muito, 
incluindo imagens com cabelo curto e sem barba.

Dando sequência, ao fim do século X ele teria sido levado 
para Constantinopla, onde permaneceu até 1204 quando a 
cidade foi saqueada. Até 1357, a imagem foi possivelmente 
mantida em segredo – devido às perseguições e tentativas 
de destruição – como propriedade dos Templários. Em 
1357, ela reaparece em posse de Godofredo Charnay, 
que era possivelmente companheiro do líder templário 
na França, Tiago Molay, havendo seguimento histórico 
mais preciso desde então. A Mortalha foi deixada para 
os Saboia, família rica e piedosa, após a decadência dos 
antigos proprietários, com quem permaneceu até 1983, 
quando foi doada para a Santa Sé.

Apesar de ter sido guardado com veneração pela 
Santa Igreja, o Sudário não era muito valorizado pela 
comunidade não cristã (e também pouco conhecido entre 
os cristãos). Em 1898, pela primeira vez, ele foi fotografado, 
proporcionando uma descoberta muito interessante: o 
negativo da fotografia mostra uma imagem muito mais 
nítida que a original e que foge à lógica esperada, tudo o 
que deveria estar branco, está preto, e vice-versa. Esse fato 
fora do comum (entre muitos outros) atraiu a atenção de 
inúmeros cientistas do mundo inteiro, culminando no 
Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, em 1978, um 
projeto liderado por cientistas não cristãos, especialistas nas 
mais diversas áreas. Seria no mínimo irônico o interesse por 
uma relíquia católica ter sido despertado por descobertas 
puramente científicas, caso a Santa Igreja, comumente 
acusada de inimiga da ciência, não estivesse sempre do lado 
da verdade. O mais incrível é que todas essas investigações 
e descobertas científicas não apenas comprovaram a 
autenticidade do Sudário, como levaram à conversão muitos 
dos que se aprofundaram nesses estudos. 

O estudo da Mortalha evidenciou inúmeros fatos 
impressionantes. Comecemos com a análise de 
fragmentos vegetais no tecido: foram encontradas 
28 espécies de plantas da região exata em que Cristo 
viveu e de Sua respectiva época. Como se não bastasse, 
quatro dessas espécies são exclusivas de Jerusalém 
e os vestígios de flores são de plantas que florescem 
entre março e abril, justamente a época da morte e 
ressurreição de Cristo, nossa Páscoa.
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POR MATEUS PEREIRA FUNARI
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Blog: 

Ciência confirma a Igreja

precisão é tamanha que o número de golpes pode ser 
contado e também é possível concluir que foram dois 
torturadores de alturas diferentes, pela angulação das 
marcas na carne de Nosso Senhor.

Peritos da indústria têxtil, como Gilbert Raes (professor 
do Instituto Ghent de Tecnologia Têxtil da Bélgica), 
afirmam tratar-se de um pano de linho de tipo comum no 
Oriente Médio no século I. Também foram encontrados, 
misturados ao linho, vestígios de algodão, que cresce 
abundantemente no Oriente Médio e não na Europa, o 
que é outro indício da origem palestina do tecido. Isso 
contraria a ideia de alguns críticos de que o Sudário teria 
sido inventado na Europa.

A figura que aparece no Sudário é formada pela 
desidratação de fibras do linho, o que gerou a hipótese de 
uma chamuscadura (queimadura intensa e rápida) como 
modo de formação da imagem. Não foram encontradas 
quaisquer evidências de tintas ou corantes no tecido, 
levando à conclusão da impossibilidade de fraude. A 
nitidez da imagem é causada por um maior número 
de fibras desidratadas, um processo quantitativo e não 
qualitativo. De modo distinto, em uma pintura (mesmo 
se feita com sangue) haveria, além da quantidade de fibras 
coradas, diferente intensidade em quanto cada fio absorve 
de tinta, produzindo diferentes graus de saturação das 
fibras de linho. Além disso, e talvez a propriedade mais 
impressionante da Mortalha, esse modo de formação da 
imagem confere a ela uma propriedade tridimensional de 
precisão tão elevada que, em análise matemática feita por 
computador, foi possível reproduzir tridimensionalmente 
o corpo de Cristo do modo com que ele foi sepultado.

Ainda com embasamento nas fotografias e análise em 
maior aumento, muitos médicos estudaram o Santo 
Sudário, concluindo que Jesus morreu, de fato, exatamente 

como um crucificado morre: de asfixia e tetania. Os traços 
desse tipo de morte e todos os estigmas contados nos 
Evangelhos, como as chagas do lado, mãos, pés e joelhos, 
coroa de espinhos e flagelação, são de uma precisão 
absolutamente fora do comum, o que levou muitos 
estudiosos a se converterem ao catolicismo.

Os detalhes da imagem na Mortalha são tão ricos e 
precisos e sua coerência com as descrições das Sagradas 
Escritura tão magnífica que mesmo céticos que não 
acreditam que Jesus é Deus e permanecem ateus afirmam 
que o Sudário foi, de fato, o lençol que envolveu Jesus 
Cristo. No entanto, o mundo insiste em permanecer 
cego perante as evidências, o que fica claro na seguinte 
colocação do médico francês Yves Delage, que era ateu, 
diante de críticas recebidas ao confirmar a autenticidade 
do Sudário: “Sem necessidade alguma, introduziu-se 
uma questão religiosa dentro de um problema que, em 
si, é puramente científico, e o resultado disso foi que os 
sentimentos se excitaram e a razão ficou posta de lado. Se, 
em vez de Cristo, se tratasse de outra pessoa, como um 
Sargão, um Aquiles ou algum dos faraós, ninguém teria 
pensado em fazer a mínima objeção... Eu procurei ser 
fiel ao verdadeiro espírito da ciência ao tratar do assunto, 
preocupado unicamente com a verdade e sem o menor 
receio ou intenção de afetar interesses de qualquer partido 
religioso... Reconheço Cristo como um personagem 
histórico e não vejo motivo para que alguém se sinta 
escandalizado com o fato de ainda existirem vestígios 
materiais de sua vida na terra”. 

É evidente que a ciência, em si, não nos leva a crer, e que para 
isso somos dependentes de nossa vontade e principalmente 
da graça de Deus. Neste texto são apresentados apenas 
alguns elementos dentre as inúmeras descobertas dos 
estudos sobre o Santo Sudário que confirmam e enriquecem 
nossa fé, a qual pode e deve ser alimentada pela ciência, 
sem, no entanto, limitar-se a ela. Para nós, vale a mensagem 
deixada por São João Paulo II quando visitou o Santo 
Sudário em Turim: o lençol não é matéria definitiva de fé, 
mas que se continue estudando-o, para que “se capte, com 
humildade, a profunda mensagem enviada”.

"A FIGURA QUE APARECE 

NO SUDÁRIO É FORMADA 

PELA DESIDRATAÇÃO DE 

FIBRAS DO LINHO, O QUE 

GEROU A HIPÓTESE DE 

UMA CHAMUSCADURA 

(QUEIMADURA INTENSA E 

RÁPIDA) COMO MODO DE 

FORMAÇÃO DA IMAGEM."
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EM 2017 O GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO COMPLETA 30 ANOS DE SERVIÇO NA PARÓQUIA E 
RENOVA SEU "SIM" POR MEIO DE NOSSA SENHORA DO BRASIL.

PARTICIPE CONOSCO ÀS QUINTAS-FEIRAS, DAS 14H30 ÀS 16H30

P ara as mulheres só houve um único “ide” de 
Jesus, justamente na manhã da Ressurreição, 
quando Ele lhes confiou a missão: “Ide dizer 

aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que eles 
me verão” (Mt 28,10). Assim, Jesus as constituiu como as 
primeiras testemunhas da ressurreição e arautos da Boa 
Nova, “Mestras de mestres” como as define São Gregório 
de Antioquia. Todos entendem que as “piedosas mulheres”, 
assim denominadas por certa condescendência masculina 
(sic Cantalamessa), são de fato “mães coragem”, porque 
desafiaram o perigo que havia em demonstrar publicamente 
o irrestrito apoio a um condenado à morte, permanecendo 
heroicamente unidas aos pés da Cruz. “Feliz aquele que 
não se escandaliza de Mim”(Lc 7,23). Só elas podem dizer: 
“Somos inocentes do sangue deste” (Mt 27,24). 

Sempre surgiu a questão de por que fazer das mulheres 
as anunciadoras da Ressurreição, uma vez que o relato 
delas era pouco crível àquela época. Os autores antigos 
pensavam que a resposta seria por contraposição à primeira 
mulher pecadora, Eva. Mas, a verdade é outra, segundo 
Cantalamessa: “Elas foram as primeiras a ver o Ressuscitado 
porque haviam sido as últimas a abandoná-Lo morto” (Mc 
16,1). A força de muito amar e servir Jesus arrancou do 
coração de Deus a enorme graça e missão que se perpetua 
até hoje em cada mulher, ser anunciadora do Cristo Vivo.

Na escola de Maria, as mulheres foram as primeiras a 
assimilar o verdadeiro espírito do Evangelho, amar e servir 

sem pedir nada em troca. Seguindo as razões do coração 
não se enganaram. 

O amor se traduz automaticamente em serviço, ao passo 
que a ciência e o conhecimento, em poder. São Paulo já 
percebera essa verdade quando escreveu “A ciência incha, é 
o amor que edifica” (ICor 8,1).

Hoje, num mundo dominado pelo imperativo tecnológico, 
há necessidade de se dar mais espaço às “razões do coração” 
para que o homem possa sobreviver sem se desumanizar. 

Uma das idolatrias atuais é a do QI (coeficiente intelectual) 
ou QE (coeficiente emocional), que são mensuráveis por 
vários métodos, todavia, o único coeficiente que salva e 
redime é o coeficiente do coração!

A missão preponderante de cada mulher é amar e servir e 
assim curar as feridas da alma.

A força da mulher não está no empoderamento como prega a 
enganadora e moderna cultura hedonista. A força da mulher 
está no exemplo de Maria, mulher humilde, silenciosa, 
orante, disposta a servir e amar incondicionalmente, que por 
irrestrita confiança em Deus deu seu “sim” ao plano do Pai 
para sua vida pessoal e para a humanidade. 

Que neste Ano Mariano o Espírito Santo nos conduza 
ao conhecimento da nossa missão e Maria interceda pela 
confirmação do nosso Fiat.

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

A HORA
DA

MULHER
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P resente em cada um dos batizados, o Espírito 
Santo é capaz – mais do que imaginamos! 
– de nos orientar e ajudar com moções que 

tocam o fundo da nossa alma. Aprender a reconhecê-lo 
e a acolhê-lo, estar mais atento às suas inspirações, pode 
tornar nossa vida espiritual mais livre, simples e feliz.

A intenção deste livro, de linguagem acessível e concreta, 
é mostrar as condições práticas que permitem essa 
docilidade à ação do Espírito Santo.

PARA LER

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA!

Jacques Phillipe, Editora Quadrante - 96 páginas
NA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO A HORA

DA
MULHER
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PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

MAIO
5 - Fabio Braga Santo Mauro e Bruna Dezerto Aguiar / Fernando Libman Nascimento e Bruna Alencar 
de Souza.
6 - Alberto Colella Cervone e Maria Diana de Albuquerque Lopes Alves / Ricardo Cury Gonçalves e Ana 
Carolina Bertoldi Saad Tannus / Renan Cesar Martins Silva e Mariana Guimarães Silvado / Guilherme 
Montoro Costa Rheingantz e Tamires Ramazoti / Pedro Vinícius Brito Maria Dino e Thais Braga.
12 - Francisco Antônio V. Camiña e Lucila Gios Estevez Camiña.
13 - Vinicius Marinho dos Santos e Lais Cristina Pereira / David Sierra de Almeida Fagundes e Paula 
Signoretti / Uilian Dias castro de Oliveira e Paula Melo Infanti / Raphael Martins Zaia e Juliana Galan 
Oricchio / Rogerio Lopes Ferroni e Stephany Felix Carassoni.
19 - Vitor Antônio Zani Furlan e Michelle de Oliveira Ebram.
20 - João Trench Agnelli e Carolina Ambrósio Mascarenhas Marques.
27 - Marcelo Passarini e Marina Neri Nobre.

ABRIL
1 - Lucas Mendes de Pontes e Gabriela Woquil Nunes Molinos / Rafael Tadeu Gonzales e Vivian 
Kronwald Barbosa / Pedro Ivo Gonçalves Magalhães e Mariana Bigi.
7 - Carlos Eduardo Mendes Caldeira e Carolina Maria Canduro de Souza Dantas.
8 - Danile Salvador Ferrari e Gabriela Ingra Maciel Castel / Filipe Novaes Delgado e Cristina Logiodice 
Adriano Cruz dos Santos e Simone Martinez Matheus / Victor Cunha Voltarelli e Bruna Luchesi
Gabriel Tuccille Braga e Paula Lupone.
21 - Sergio Meira de Castro e Beatriz Teixeira Queiroz.
22 - Daniel Reis de Aguiar e Patricia Dias Fernandes / Eduardo Augusto Hideaki Sato e Katia Mayumi 
Adachi / André de Mello Sampaio e Dayane Correa de Albuquerque Alvarenga / Leonardo Santos 
Ribeiro e Aline da Fonseca Pereira / Diogo Assed Bastos e Bruna Marchetti.
28 - Michel de Araújo Goya e Renata Repeke Goya / Renan Sacramento Varginha e Veronica Bonfim 
de Andrade.
29 - Renato Storti Lotto e Miriam de Oliveira Ascenso / Pedro Angelo Soares Monaco e Claudia Nassar 
Viola / Luiz Guilherme Fallstrom e Ludmila Pádua Domingues.

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 Abril, Às 12h.
18 de Maio, às 20h.

RECOLHIMENTO FEMININO
25 de Abril, tema “A luz da fé”.

23 de Maio, tema “Maria: serenidade e alegria”.

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17HS.

INFORMATIVO NOSSA SENHORA DO BRASIL
Ano 8 • Edição 43 • Abril/Maio — 2017

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 8h30 às 19h, 
aos sábados, das 9h às 14h e aos domingos, 
das 9h30 às 19h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES
Segundas, quartas, e sextas, antes ou após as 
missas; terças e quintas, das 9h às 12h; E aos 
domingos, antes e durante as missas.

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, 
verificar 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
9/04 e 21/05.
Obs: O curso terá início às 9h.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Na edição anterior (Fev/Mar), os horários 
para o batismo foram publicados 
equivocadamente. O correto é: aos sábados 

às 10h, 11h e 13h (individuais), e domingos 
às 9h, 13h30 e 15h30 (individuais) e 14h30 
(coletivo). Os batizados devem ser marcados 
com 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 fim 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. 2º 
Curso: 12/4, 19/04, 26/4, 6/5, 7/5, 24/5 e 31/5

EXPEDIENTE PAROQUIAL 

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


