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FESTA JUNINA EM COMUNIDADE

CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI

ACONTECEU

No mês de junho, a paróquia Nossa Senhora do 
Brasil celebrou sua festa junina, com comidas típicas e 
lembrança aos santos juninos. Os paroquianos se uniram 
para comemorar e as fotos do evento estão publicadas no 
site www.nossasenhoradobrasil.com.br.

No dia 15 de junho, a paróquia Nossa Senhora do Brasil 
acolheu os fiéis para a realização da Missa de Corpus Christi 
2017, em São Paulo.

A Missa Solene celebrada no período da manhã teve 
início às 11h, seguida por uma procissão com saída da pró-
pria paróquia. Mais tarde, às 18h, outra Missa foi realizada.

Agradecemos a participação de todos os que marcaram 
presença nesta que é uma das festas mais importantes do 
calendário da Igreja. Deus os abençoe!
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ESCATOLOGIA

“QUANDO O FILHO DO HOMEM VOLTAR, 
ENCONTRARÁ A FÉ SOBRE A TERRA?”

O medo inquietante da descristianização

N estes tempos de des-
cristianização e de 
indubitável crise na 

Igreja, tanto numérica quanto dou-
trinal, tem sido muito comum entre 
os católicos tentar compreender um 
versículo do Evangelho em nada 
tranquilizador: “Quando o Filho 
do Homem voltar, encontrará a 
fé sobre a terra? ”.

Essa questão perturbadora é pos-
ta pelo próprio Jesus no Evangelho 
de Lucas (18,8). Perturbadora para 
os fiéis, mas, ao menos na aparência, 
também contraditória. Com efeito, 
em outras passagens dos Evangelhos, 
Cristo tranquiliza o seu “pequeno re-
banho”, prometendo-lhe que, embo-
ra com tribulações, desafiaria os sé-
culos e estaria presente na sua vinda, 
no fim dos tempos. Podemos men-
cionar o famoso  “O céu e a terra 
passarão, mas as minhas palavras 
não passarão”, profecia encontrada 
nos três Evangelhos sinóticos.

No capítulo 24 de Mateus, o naza-
reno disse, sempre aludindo ao tem-
po da segunda vinda, sua vinda glo-
riosa: “Porque com a propagação 
da iniquidade, o amor de muitos 
esfriará. Mas aquele que perseve-
rar até o fim será salvo”. Parece até 
que, no Novo Testamento, aquela que 
é chamada de “a barca de Pedro” não 
alcançará o ancoradouro final como 
um grande galeão de velas desfralda-
das, mas, talvez, fique reduzida a uma 
embarcação simples carregada de gente 
humilde, de gente que, embora em mi-
noria, guardará a fé. As “Cartas Apos-
tólicas”, começando com as de Paulo, 
repetidamente confirmam a resistência 
da comunidade dos crentes até o fim 
da história. Por que então a pergunta? 

Por que o questionamento se o próprio 
Cristo “encontrará a fé sobre a terra”?

É necessário, aqui, um esclare-
cimento decisivo, mas ausente nas 
notas desse versículo nas Bíblias 
modernas. O texto grego de Lucas 
diz “epitesghès”, isto é,  “na terra”. 
Consultemos, então, uma ferramen-
ta muito importante: os dezesseis 
portentosos volumes   do Grande Lé-
xico do Novo Testamento, “o Kittel”, 
como é chamado entre os especialis-
tas, pois foi elaborado por Gerhard 
Kittel, professor alemão da Universi-
dade de Tübingen. O renomado es-
tudioso bíblico esclarece que o termo 
“ghé” é sim, às vezes, usado nas Escri-
turas para indicar Terra, entendida 
como o mundo, mas, na maioria das 
vezes, refere-se à terra por excelência, 
ou seja, a Terra Santa de Israel, a que 
o Senhor prometeu a Abraão, aquela 
de que falam com amor e nostalgia 
Antigo e Novo Testamentos. Aquela 
de que fala Jesus quando lista as bem-
-aventuranças, no chamado “Sermão 
da Montanha”: “Bem-aventurados 
os puros de coração, porque her-
darão a terra” (Mt 5,5).

Não se trata da herança de qual-
quer terra, mas da Santa, aquela terra 
da qual Estêvão, o primeiro mártir, fa-
lava extasiado ao Sinédrio, no sétimo 
capítulo dos Atos: “O Deus da gló-
ria apareceu a nosso pai Abraão, 
quando ele ainda estava na Me-
sopotâmia e disse: ‘Sai da tua 
terra e vai para a terra que irei te 
indicar’”. Para confirmar a tradição 
hebraica sobre o significado daquela 
“terra” onde a fé estaria em risco de ex-
tinção, há o contexto da parábola na 
qual foi inserida a pergunta de Jesus. 
Trata-se da parábola do juiz iníquo e 

preguiçoso que não queria fazer jus-
tiça à pobre viúva. É a justiça segundo 
as leis judaicas, sem qualquer referên-
cia à futura Igreja de Cristo.

Se é assim, e parece mesmo que é, 
o versículo relatado por Lucas não é 
ameaçador para a fé no mundo, mas 
é preocupante por uma outra razão. 
De alguma forma, espremida entre 
israelenses e palestinos, entre judeus 
e muçulmanos, a comunidade cristã 
está morrendo no território que era 
o antigo Israel. Apenas um exemplo, 
mas significativo: em lugares como 
Belém e Nazaré, predominantemen-
te cristãos até algumas décadas atrás 
(onde inclusive os prefeitos eram 
batizados), a presença de crentes no 
Evangelho está agora reduzida a uma 
minoria cada vez mais exígua. Em Je-
rusalém, a comunidade cristã autóc-
tone, ou seja, oriunda daquela região, 
está se tornando pouco mais que sim-
bólica. A queda contínua, implacável, 
agravada pelas guerras e guerrilhas, 
induz os sobreviventes batizados a 
emigrarem para a Europa e a América.

Situação dolorosa, sem dúvida. 
De fato, talvez, em seu retorno, Jesus 
não vá mais encontrar seguidores na 
terra que foi sua. Mas tranquiliza os 
cristãos de fora dos limites bíblicos: 
ainda que atribulados, massacrados, 
reduzidos a uma minoria, a fé no 
Evangelho irá resistir até que já não 
seja mais necessária. Isto é, quando, 
nas palavras de Paulo, o Cristo re-
tornar e nós já não precisarmos crer, 
pois o “veremos face a face”.

VITTORIO MESSORI

Referências:
Texto publicado no dia 2/7/2016, no jornal 
italiano Corriere della Sera.
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LITURGIA

A EXISTÊNCIA DOS ANJOS:
UMA VERDADE DE FÉ

“Da mesma maneira que vemos como os anjos rodeavam o corpo do Senhor
no sepulcro, devemos crer que estão fazendo a corte a Jesus na consagração”

 São Beda (672-735)

A existência dos seres espi-
rituais, não corporais, a 
que a Sagrada Escritura 

habitualmente chama de anjos, 
é uma verdade de fé. O testemu-
nho da Escritura é tão claro como 
a unanimidade da Tradição (cf. 
CIC 328). Desde o seu começo até 
à morte, a vida humana é acompa-
nhada pela assistência e intercessão 
dos anjos. “Cada fiel tem a seu lado 
um protetor e pastor para o guiar 
na vida”. A vida cristã participa, pela 
fé, na sociedade bem-aventurada 
dos anjos e dos homens, unidos em 
Deus (cf. CIC 336). 

“Tem confiança com o teu Anjo 
da Guarda. Trata-o como amigo ín-
timo – porque de fato o é –, e ele sa-
berá prestar-te mil e um serviços nos 
assuntos correntes de cada dia”, dizia 

a esse respeito São Josemaria Escrivá. 

Santo Agostinho refere-se aos 
anjos:   “anjo é nome de ofício, não 
de natureza. Desejas saber o nome 
da natureza? Espírito. Desejas sa-
ber o do ofício? Anjo. Pelo que é, é 
espírito; pelo que faz, é anjo (anjo = 
mensageiro)”. Com todo o seu ser, 
os anjos são  servos  e mensageiros 
de Deus. Pelo fato de contemplarem 
“continuamente o rosto do meu Pai 
que está nos céus”  (Mt  18,10), eles 
são “os poderosos executores das 
suas ordens, sempre atentos à sua 
palavra” (Sl 103,20), explica o Cate-
cismo da Igreja Católica. 

A profissão de fé do quarto Concí-
lio de Latrão afirma que Deus, “desde 
o princípio do tempo, criou do nada 
ao mesmo tempo uma e outra cria-
tura, a espiritual e a corporal, isto é, 

os anjos e o mundo terrestre. Depois 
criou a criatura humana, que parti-
cipa das duas primeiras, formada, 
como é, de espírito e corpo” (cf. 327).

“Também o demônio é uma cria-
tura de Deus”. Assim expressa o Padre 
Gabriele Amorth, falecido recente-
mente, conhecido exorcista da dio-
cese de Roma, no livro “Um exor-
cista conta-nos”. Se a frase do Padre 
Amorth, digamos, assusta um pouco, 
o que dizer, então, da frase de São João 
Paulo II, “quem não crê no demô-
nio, não crê no Evangelho”, citada 
pelo sacerdote português Gonçalo 
Portocarrero de Almada no texto que 
integra este informativo da Paróquia 
Nossa Senhora do Brasil, intitulado 
“O Diabo existe... graças a Deus!”?

O Símbolo dos Apóstolos profes-
sa que Deus é “Criador do céu e da 
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hino dos serafins (cf. Is 6). Na Oração 
Eucarística I ou Cânon Romano, a 
oferenda é levada ao Deus Todo-Po-
deroso “per manus sancti angeli”, ou 
seja, “pelas mãos do santo anjo”.

“Atualmente, quais são as maiores 
necessidades da Igreja? Não deveis 
considerar a nossa resposta simplis-
ta, ou até supersticiosa e irreal: uma 
das maiores necessidades é a defesa 
daquele mal, a que chamamos de-
mônio”, interrogava o Santo Padre 
Paulo VI, numa audiência geral 
em 15 de novembro de 1972, aos 
católicos de sua época.

Os anos se passaram, e o Papa 
Francisco inaugurou, em 5 de julho 
de 2013, ou seja, 45 anos depois da 
audiência proferida pelo Papa Paulo 
VI, uma estátua de São Miguel Ar-
canjo, protetor da Igreja e padroeiro 

“Os anjos estão 
presentes na 

liturgia da Igreja 
quando a Santa 

Missa é celebrada. 
Na Oração 

Eucarística I, ou 
Cânon Romano, a 
oferenda é levada 

ao Deus
Todo-Poderoso

‘per manus 
sancti angeli’, ou 

seja, pelas mãos do 
Santo Anjo.”

terra”. E o Símbolo Niceno-Constan-
tinopolitano explicita: “(...) de todas 
as coisas, visíveis e invisíveis”. O fato 
é que, desgraçadamente, na socieda-
de secularizada e até mesmo dentro 
da Igreja Católica (!), ainda duvidam 
da existência de anjos e demônios e 
colocam em questão a sua ação.

Como se não bastasse as Sagradas 
Escrituras e a Tradição da Igreja, o 
calendário litúrgico da Igreja Cató-
lica celebra duas festas angélicas: no 
dia 29 de setembro, a festa dos três ar-
canjos – São Miguel, São Gabriel e 
São Rafael – ,e no dia 2 de outubro, 
dos Santos Anjos da Guarda. 

Os santos foram muito devotos 
dos anjos.  São Josemaria Escrivá, 
por exemplo, deixava que o seu Anjo 
da Guarda contasse o número de 
orações e mortificações que ele ia 
fazendo, tinha-o presente nos traba-
lhos apostólicos que realizava, cha-
mava-o “Relojoeirinho” (porque 
era muito pontual em despertar-lhe 
e até consertou-lhe um relógio numa 
ocasião), dedicava as terças-feiras a 
tratá-lo mais intensamente, além de 
rezar ao Anjo da Guarda de alguém 
com quem tinha de conversar ou es-
crever-lhe uma carta; viu o Opus Dei 
no dia 2 de outubro de 1928, “Festa 
dos Anjos da Guarda”; confiou os 
diversos trabalhos dessa nova fun-
dação a cada um dos arcanjos. “Ca-
minho”, esse livro clássico-moderno 
de espiritualidade, dedica nove pon-
tos seguidos à devoção aos anjos (ver 
pontos 562 a 570).

Os anjos estão presentes na litur-
gia da Igreja quando a Santa Missa é 
celebrada. Os textos litúrgicos fazem 
referências a esses celestes adorado-
res de Deus. O “Glória a Deus nas 
alturas” foi uma oração entoada por 
eles (cf. Lc 2, 13-14). As orações eu-
carísticas, na sua primeira parte, os 
prefácios, terminam “com os anjos e 
os arcanjos e com todos os coros ce-
lestiais” cantando o hino da glória de 
Deus, que é o “Santo, Santo, Santo”, 

do Estado da Cidade do Vaticano, 
e destacou que a escultura recorda 
que “o mal é vencido, o acusador é 
desmascarado e a sua cabeça esma-
gada, porque a salvação foi realizada 
de uma vez por todas no sangue de 
Cristo. Embora o diabo sempre ten-
te arranhar o rosto do Arcanjo e o 
rosto do homem, Deus é mais forte; 
é sua a vitória e sua salvação é ofere-
cida a todos os homens”.

Recordou, ainda, o Papa Francis-
co que no caminho e nas provações 
da vida “não estamos sozinhos, mas 
somos acompanhados e amparados 
pelos Anjos de Deus, que oferecem 
as suas asas para nos ajudar a superar 
tantos perigos, para sermos capazes 
de voar alto em relação às realidades 
que possam tornar pesada a nossa 
vida e nos arrastar para baixo”.

“Sabemos, escreve o evangelis-
ta São João, “que todo aquele que 
nasceu de Deus não peca: guarda-o 
Aquele que foi gerado por Deus, e o 
Maligno não lhe toca. Sabemos que 
somos de Deus, e que o mundo todo 
está sob o jugo do Maligno. Também 
sabemos que o Filho de Deus veio e 
nos deu entendimento para que co-
nheçamos o Verdadeiro; e nós esta-
mos no Verdadeiro, em seu Filho Je-
sus Cristo. Este é o verdadeiro Deus 
e a vida eterna” (1Jo 5,18-20).

E, ainda assim, há católicos em 
dúvida com relação a esses seres an-
gelicais de que nos falam as Escritu-
ras e a tradição da Igreja!

Que Maria Santíssima, nossa Mãe 
e Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
interceda por nós para que saibamos 
ouvir os mensageiros de Deus, guar-
diões da nossa fé, esperança, caridade, 
do nosso trabalho pela causa de Deus 
e do nosso caminho rumo ao céu. 

ALECSANDRO ARAUJO DE 
SOUZA
Referências:
Catecismos da Igreja Católica (Rádio Vaticana 
5/7/2013)
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LEGALIZAÇÃO DO ABORTO:
O QUE QUEREM ESCONDER

ESPECIAL: ABORTO, A FALÁCIA DOS NÚMEROS

A legalização do aborto é 
um tema frequentemente 
manipulado pela grande 

mídia brasileira, que o apresenta 
como se fosse um indicador de de-
senvolvimento de um país. A ar-
gumentação é forjada ao ponto de 
apresentar os países que se negam a 
aderir ao aborto como subdesenvol-
vidos e irresponsáveis com a saúde 
das mulheres, privando-as de seus 
“direitos”. A mídia também se esforça 
para apresentar o aborto como uma 
evolução natural dos tempos, escon-
dendo a existência de uma agenda 
internacional que influencia e finan-
cia organizações e governos para que 
o aborto seja legalizado. Uma das es-
tratégias utilizadas pelos que querem 
a legalização do aborto é distorcer 
os números que o cercam. Afirma-
ções como “No Brasil há 1 milhão 
de abortos por ano”, “A legalização 
do aborto faz com que o número 
de abortos diminua”, “Os países que 
já legalizaram o aborto têm um me-
nor número de abortos” e “Quando 
o aborto é legalizado a mortalidade 
materna diminui, portanto, o aborto 
é uma questão de saúde pública” são 
repetidas reiteradamente como um 
mantra em todos os espaços ocupa-
dos pelos que militam pela legaliza-
ção do aborto. Contudo, ao se veri-
ficar as fontes e os dados, percebe-se 
que essas afirmações não se susten-
tam pela realidade.

A estimativa de que no Brasil há 
entre 1 milhão e 1 milhão e meio de 
abortos é fornecida por entidades 
como o Instituto Alan Guttmacher, 
ligado à IPPF (conhecida como a 
multinacional do aborto, respon-
sável por manter e desenvolver 

uma rede de clínicas de aborto em 
diversas regiões do mundo) e pelo 
IPAS (instituto fundado na década 
de 1970, na Carolina do Norte, que 
trabalhou distribuindo anticoncep-
cionais, incentivando e inserindo 
o DIU nas mulheres, ensinando os 
médicos a realizar laqueadura com-
pulsória nas mulheres e técnicas de 
aborto). Esses institutos afirmam 
que para estimar o número de abor-
tos é preciso multiplicar por cinco 
ou seis vezes o número de interna-
ções hospitalares por aborto. Con-
tudo, esses institutos nunca deram 
uma explicação razoável que justifi-
casse esses fatores de multiplicação e 
a mídia brasileira jamais questionou 
esses números, embora já tenham 
sido refutados por epidemiologistas.

Para uma estimativa do número de 
abortos provocados baseada na reali-
dade é preciso partir de três pontos: 
do número de internações hospita-
lares por aborto (provocado e espon-
tâneo); do resultado da pesquisa na-
cional do aborto, publicada em 2010, 
que mostrou que para cada duas mu-
lheres que provocam o aborto, uma 
precisa de internação hospitalar; e do 
fato de que 20% a 25% das interna-
ções hospitalares por aborto são de-
vidas a abortos provocados. Segundo 
o DATASUS, em 2016 houve aproxi-
madamente 200 mil internações hos-
pitalares por aborto; se 25% delas são 
por aborto provocado, têm-se 50 mil 
internações hospitalares por abor-
to provocado. E se, segundo a pes-
quisa, para cada duas mulheres que 
provocam o aborto, uma precisa de 
internação hospitalar, é preciso mul-
tiplicar 50 mil por dois, assim, sabe-se 
que, no Brasil, há aproximadamente 

100 mil abortos provocados por ano. 
Afirmar que há 1 milhão, 1 milhão e 
meio de abortos é uma afirmação fal-
sa que não encontra respaldo na reali-
dade. Essa estratégia de manipular os 
números não é exclusiva do Brasil, foi 
aplicada em outros países, como nos 
Estados Unidos. Naquele país, havia 
200 mil abortos provocados por ano 
antes da legalização; contudo, os ati-
vistas pró-aborto afirmavam haver 1 
milhão. Bernard Nathanson, médico 
que lutou muito pela legalização do 
aborto nos EUA e, mais tarde, ao ver 
o grande mal do aborto, passou a de-
fender a vida, fez a seguinte confissão 
que pode ser lida em seu livro Abor-
ting America: “Eu confesso que sa-
bia que os números eram totalmen-
te falsos e suponho que os outros, 
se parassem para pensar sobre isso, 
também sabiam. Mas, na moralidade 
da nossa revolução, eram números 
úteis, amplamente aceitos, então por 
que não usá-los da nossa forma, por 
que corrigi-los com estatísticas ho-
nestas? A principal preocupação era 
eliminar as leis [contra o aborto] e 
qualquer coisa que pudesse ser feita 
para isso era permitida”. 

O dr. Nathanson também afirmou 
que nunca a imprensa o questionou 
sobre as fraudes dos números que 
divulgavam, que a principal estraté-
gia foi convencer os jornalistas que a 
causa do aborto era inteligente, libe-
ral e sofisticada e que a imprensa fez 
o papel de divulgar a mentira dos nú-
meros até que se enraizasse na cons-
ciência do povo norte-americano.

Outra falácia abortista é simular 
que o número de abortos diminui 
com a legalização. A realidade dos 



Informativo Nossa Senhora do Brasil | Agosto/Setembro - 2017 • 7

milhões). A Suécia tem oito vezes mais 
abortos que o Brasil (40 mil abortos/
ano para 10 milhões de habitantes). In-
glaterra e Japão têm quatro vezes mais 
abortos que o Brasil (100 mil abortos/
ano para 50 milhões de habitantes e 
200 mil abortos/ano para 100 milhões 
de habitantes, respectivamente).

Outra argumentação falsa sustenta-
da pelos que militam pela legalização 
do aborto é afirmar que ela faz com que 
a mortalidade materna diminua. Con-
tudo, os estudos revelam que não há re-
lação de causa e efeito entre legalização 
do aborto e diminuição ou aumento 
da mortalidade materna. Há países 
com leis extremamente restritas em 
relação ao aborto, como o Chile, com 
mortalidade materna baixa. O Chile 
diminuiu de 275 mortes maternas 
por 100.000 nascidos vivos em 1960 
para 18,7 em 2000, a maior redução da 
América Latina inteira. Vale ressaltar 
que o aborto era legalizado no Chile até 
1989. Ora, a mortalidade materna, que 
já vinha em queda, continuou caindo 
mesmo depois da proibição do aborto. 
O mesmo aconteceu com a Polônia: 
o aborto era legalizado, foi proibido 
(com exceções) e a mortalidade ma-
terna diminuiu de 11 em 1993 para 
2 em 2010. Há países onde o aborto 
é legal e há mortalidade materna alta, 
como a Índia, 200 mortes maternas 
por 100 mil nascidos vivos em 2010. 

Uma pesquisa publicada em setem-
bro de 2015 mostrou que os Estados 
mexicanos com legislação menos 
permissiva ao aborto apresentam 
menor razão de mortalidade mater-
na e, quando se calculou a razão de 
mortalidade materna específica por 
aborto provocado, verificou-se que os 
Estados com legislação mais permis-
siva ao aborto apresentaram maiores 
razões de mortalidade.

O que diminui mortalidade mater-
na é investir especialmente na assis-
tência ao pré-natal, parto e puerpério. 
As mulheres no Brasil morrem por 
falta de cuidado qualificado e de aces-
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ISABELA MANTOVANI

países que já legalizaram o aborto 
mostra justamente o contrário: o nú-
mero de abortos aumenta vertigino-
samente com a legalização. 

A Espanha legalizou o aborto em 
1985; em 1987 havia 16.800 abortos 
(população de 38.500.000); dez anos 
mais tarde, em 1997, havia 49.500 
abortos (população de 40.000.000); e, 
em 2011, houve 118.400 abortos (po-
pulação de 46.700.000). Portanto, ob-
serva-se um aumento de 581% entre 
1987 e 2011 no número de abortos.

Os EUA legalizaram o aborto em 
1973. Em 1979, havia 190.000 abortos 
(população de 200.000.000); em 1975, 
1.000.000 de abortos (população de 
215.000.000), chegando a 1.500.000 
abortos (população de 225.000.000) 
em 1980. Em 2000, 1.300.000 abortos 
(população de 281.000.000); em 2015 
houve 800.000 abortos (população de 
324.000.000). Portanto, observa-se, 
nos EUA, um aumento de 670% entre 
1970 e 1989. Mesmo apresentando 
uma queda do número de abortos 
nos últimos anos, o número relativo 
de abortos em 2015 é cerca de 260% 
maior do que antes da legalização.

Quando a Suécia legalizou o aborto, 
em 1939, havia 439 abortos (popula-
ção de 6.341.303); dez anos depois, 
houve 5.503 abortos (população de 
6.986.181); 60 anos depois, em 1999, 
houve 30.712 abortos (população de 
8.861.426); em 2014, houve 36.629 
abortos (população de 9.747.355). 
Houve, então, um aumento de 5.428% 
de abortos na Suécia, entre 1939 e 2014.

Afirmar que a legalização do abor-
to faz com que o número de abortos 
diminua não encontra sustentação 
na realidade, pelo contrário, obser-
va-se que os países que já legalizaram 
o aborto apresentam números muito 
maiores que o Brasil. A França apre-
senta oito vezes mais abortos que o 
Brasil (200.000 abortos/ano para uma 
população de 50 milhões de habitan-
tes, enquanto que o Brasil tem 100 mil 
abortos/ano e uma população de 200 

so ao sistema de saúde no momento 
oportuno. Se legalizar o aborto não 
interfere em nada na mortalidade 
materna, está claro que o aborto não 
é uma questão de saúde pública e afir-
mar o contrário é tentar cooptar toda 
a complexa estrutura da saúde pública 
brasileira a serviço de interesses de or-
ganizações internacionais de controle 
populacional. Colocar o aborto como 
o problema central da morte materna 
é uma traição às mulheres brasileiras 
por desviar o foco da verdadeira causa, 
que é a falta de acesso a um serviço de 
qualidade! Sustentar essas afirmações 
é servir a grupos internacionais em 
detrimento das necessidades mais 
genuínas das mulheres brasileiras, 
é instrumentalizá-las para servir a 
uma agenda forçada que se sobrepõe 
à soberania da nossa nação, já que a 
maioria dos brasileiros é contrária à 
legalização do aborto.
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NOSSA SENHORA

N a história, sempre hou-
ve muitas tumbas vazias, 
saqueadas em busca de 

tesouros valiosos. Mas, entre tantas, 
duas se destacam mais do que todas as 
outras e, para nós, católicos, são sinal de 
esperança na redenção e na vida eterna: 
a tumba de Nosso Senhor Jesus Cristo 
e a de Sua Mãe Santíssima, Maria. 

A primeira delas está vazia desde o 
domingo de Páscoa. A fé nos diz isso 
por meio das Sagradas Escrituras: Cris-
to, após Sua encarnação, Sua vida e Pai-
xão, ressuscita e nos mostra, mais do 
que nunca, o plano original da criação 
de Deus. A morte física, consequência 
maior do pecado – apenas não maior 
do que a morte da alma –, não poderia 
ter poder sobre Aquele que não teve 
parte alguma com o pecado. Se Ele 
veio para nos salvar, não poderia Ele 
sucumbir ao mal. Ao fim, depois de ter 
tomado sobre Si todas nossas misérias 
– com exceção do pecado –, Ele mos-
trou Sua glória com Sua Ressurreição 
e Ascensão. E a mostrará novamente 
para todos quando voltar “da mesma 
forma que ascendeu aos céus” (At 1,11). 

E a outra tumba vazia, de Sua 
Mãe, Maria Santíssima? A tradição 
da Igreja, juntamente com as Escri-
turas, ensina-nos que a Imaculada 
não poderia ter sofrido a morte e a 
decomposição de seu corpo. 

No livro do Genêsis, se estabelece 
uma luta sem tréguas entre a mulher, a 
sua descendência e a serpente (“Porei 
inimizade entre ti e a mulher/entre a 
tua descendência e a dela” (Gn 3,15)). 
Essa luta se estende por toda a história 
dos homens e é uma batalha implacá-
vel: não pode existir nenhuma com-
posição entre a mulher e a serpente. 
São inimigos excludentes.

E o pagamento do pecado, diz 
São Paulo, na Carta aos Romanos, 
é a morte (Rm 6,23). Portanto, se há 

uma luta intransigente e eterna entre 
a mulher e Satanás, é necessário que 
a Virgem Santíssima não tenha tido 
parte no pecado e, por esse motivo, 
não poderia ter recebido o seu paga-
mento: a morte.

Uma vitória completa de Nossa 
Senhora sobre o pecado necessaria-
mente implica uma vitória completa 
sobre a morte. 

A virgindade perpétua de Maria 
também nos leva a refletir acerca da 
vitória sobre a morte, dessa mulher. 
São João Damasceno, monge que viveu 
no século VIII, explica desta maneira 
esse grande mistério: “Convinha que 
aquela que no parto havia conservado 
intacta a sua virgindade conservasse 
seu corpo depois da morte livre da 
corruptibilidade”. Os padres da Igreja, 
mais do que na maternidade divina de 
Maria, entendiam que a grande chave 
de compreensão do mistério da Assun-
ção reside em sua virgindade perpé-
tua. Maria foi virgem antes, durante 
e depois do parto. A sua virgindade 
indica a sua permanente juventude 
e, portanto, é um sinal de incorrup-
tibilidade. Aquela que foi incorrupta 
antes, durante e depois do parto teria 
de manter o seu corpo assim durante 
toda a eternidade. E tal fato indica a 
importância da castidade e da pureza 
para todos os cristãos: são nada mais 
que uma antecipação da vida futura 
dos justos no Paraíso. 

Por todos esses motivos e por tantos 
outros contidos na sagrada tradição 
e nas Escrituras, a Igreja sempre creu 
que a Virgem Santíssima não pôde 
ter sofrido o jugo da morte. Desde os 
primeiros séculos do cristianismo, a 
Igreja do Oriente comemorava a festa 
da Dormição de Nossa Senhora: Maria 
não poderia ter morrido como todos, 
mas apenas dormido antes de ser as-
sunta aos céus. No Ocidente, a festa 

salientou outro aspecto desse grande 
mistério: a Assunção de Nossa Senhora, 
comemorada no dia 15 de agosto. 

Diante da fé imutável da Igreja, o 
Papa Pio XII, em 1950, na Bula Mu-
nificentissumus, Deus proclamou 
solenemente o dogma da Assunção 
de Maria nos seguintes termos: “A 
imaculada Mãe de Deus, a sempre 
virgem Maria, terminado o curso da 
vida terrestre, foi assunta em corpo e 
alma à glória celestial”.

A Maria, por ter seguido seu Filho 
mais de perto e por não ter tido parte 
alguma com o pecado, foi concedida a 
graça de receber previamente a recom-
pensa final dos justos: a ressurreição 
de seu corpo. Deus cumpre em Maria 
antecipadamente o que toda a Igreja 
chegará a obter um dia. Todos estamos 
destinados ao mesmo prêmio e, como 
Maria, poderemos vencer a morte. 
Para uma Igreja peregrina, que sofre 
nesta Terra, a Assunção de Maria é um 
sinal de consolação e de esperança. 

Se morrermos com Cristo, com 
Ele viveremos; se sofrermos com Ele, 
reinaremos com Ele (2Tm 2,11). As-
sim viveu Maria: morreu com Cristo 
ao pé da cruz (qual dor de morte não 
deve ter sentido ao receber seu Filho 
único em seus braços?) e, por isso, 
hoje vive com Cristo; sofreu com Ele 
e hoje reina com Ele.

Que seu exemplo nos ilumine e nos 
guie para tomarmos o mesmo cami-
nho de santidade e salvação. Assim, 
poderemos ser coroados no Céu e rei-
nar com Cristo por todos os séculos 
dos séculos. Assim seja. 

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

Referências:
Bula Munificentissumus Deus, Pio XII.
La Asunción de Maria. https://www.youtube.com/
watch?v=p3Jv66mtnsc&t=81s
Dom Henrique explica o Dogma da Assunção 
de Nossa Senhora. https://www.youtube.com/
watch?v=aIX5qSjZQIY&t=280s

GUSTAVO CATANIA RAMOS
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SANTA HILDEGARDA DE BINGEN, 17 DE SETEMBRO

JOÃO FUNARI FOUTO

SANTOS DA IGREJA

E m 2012, em virtude de 
sua grande santidade e 
eminente doutrina – em 

tudo subordinada aos ensinamentos 
de Cristo e da Igreja – o Papa Ben-
to XVI declarou Santa Hildegarda 
Doutora da Igreja. Luz de seu tempo, 
nasceu em 1098, na Renânia, Ale-
manha, e faleceu em 1179. De famí-
lia nobre e numerosa, ainda criança 
foi confiada a uma monja para que 
recebesse formação humana e cristã. 
Sua preceptora era superiora de um 
mosteiro beneditino de clausura e 
em 1115 Hildegarda proferiu os vo-
tos para ingressar na comunidade 
como religiosa. A superiora faleceu 
em 1136 e, por decisão das irmãs, 
Hildegarda a substituiu. Anos de-
pois, diante do crescente número de 
vocações, fundou outros dois mos-
teiros, um deles em Bingen, onde 
permaneceu pelo resto de sua vida.

Muito se destacou como superio-
ra, “fazendo frutificar seus dotes de 
mulher culta, espiritualmente eleva-
da e capaz de enfrentar com compe-
tência os aspectos organizativos da 
vida claustral. (...) O estilo com que 
exercia o ministério da autoridade 
é exemplar para cada comunidade 
religiosa: suscitava uma santa emu-
lação na prática do bem, a ponto 
que, como resulta do testemunho do 
tempo, a madre e as filhas compe-
tiam na estima e no serviço recípro-
cos”. Fora do claustro, “comprome-
teu-se ativamente por robustecer a fé 
cristã e fortalecer a prática religiosa, 
contrastando as tendências heréticas 
dos cátaros, promovendo a reforma 
da Igreja com escritos e pregações e 
contribuindo para melhorar a disci-
plina e a vida do clero (...). A profun-
da espiritualidade presente nos seus 
escritos exerceu uma influência rele-
vante quer nos fiéis, quer em grandes 
personalidades da sua época”.

Enriquecida desde a tenra idade 
com visões místicas, “Santa Hilde-
garda compreendeu os segredos da 

teologia, da medicina, da música e 
doutros ramos do conhecimento, 
deles escreveu abundantemente, e 
pôs em evidência o nexo entre a re-
denção e as criaturas”. Além do apoio 
de papas, foi encorajada a escrever e 
falar publicamente por São Bernar-
do de Claraval, considerado um dos 
maiores santos e sábios de seu tempo.

Selecionamos um comentário 
de Bento XVI, no qual trata de suas 
visões a respeito da possibilidade 
de conhecer a Deus, “tarefa funda-
mental da teologia. A sua resposta é 
plenamente positiva: mediante a fé, 
como através de uma porta, o ho-
mem é capaz de se aproximar desse 
conhecimento. Contudo, Deus con-
serva sempre a Sua auréola de mis-
tério e de incompreensibilidade. Ele 
Se torna inteligível na Criação, mas 
isto, por sua vez, não é compreen-
dido plenamente se for separado de 
Deus. Com efeito, a natureza consi-
derada em si fornece só informações 
parciais, que com frequência se tor-
nam ocasiões de erros e abusos. Por 
isso, também na dinâmica cognitiva 
natural é necessária a fé, senão o co-
nhecimento permanece limitado, in-
completo e desviante. A criação é um 
ato de amor, graças ao qual o mundo 
pôde emergir do nada: portanto, toda 
a escala das criaturas é atravessada 
pela caridade divina. Entre todas 
elas, Deus ama de modo particular o 
homem, e confere-lhe uma extraor-
dinária dignidade, (...) o homem é 
capaz de conhecer a Deus em si mes-
mo, ou seja, a sua natureza indivisa 
na trindade das pessoas. Hildegarda 
aproxima-se do mistério da Santíssi-
ma Trindade na linha já proposta por 
Santo Agostinho: por analogia com 
a própria estrutura do ser racional, 
o homem é capaz de ter pelo menos 
uma imagem da realidade íntima de 
Deus. Mas é só na economia da En-
carnação e da vicissitude humana do 
Filho de Deus que esse mistério se 
torna acessível à fé e à consciência do 

homem. A santa e inefável Trindade 
na suma unidade estava escondida 
aos servos da lei antiga. Mas, na nova 
graça foi revelada a quantos foram 
libertos da servidão. A Trindade re-
velou-se de modo particular na Cruz 
do Filho. Um segundo ‘lugar’ no qual 
Deus se torna cognoscível é em Sua 
palavra, contida nos livros do Antigo 
e do Novo Testamento. Precisamente 
porque Deus ‘fala’, o homem é cha-
mado a ouvi-Lo. Esse conceito ofe-
rece a Hildegarda a ocasião para ex-
por a sua doutrina sobre o canto, de 
modo particular o litúrgico. O som 
da palavra de Deus cria vida e mani-
festa-se nas criaturas. Também os se-
res privados de racionalidade, graças 
à palavra criadora, são envolvidos no 
dinamismo da criação. Mas, natural-
mente, é o homem aquela criatura 
que, com a sua voz, pode responder 
à voz do Criador. E pode fazê-lo de 
dois modos principais: in voce oris, 
ou seja, na celebração da liturgia, e in 
voce cordis, isto é, com uma vida vir-
tuosa e santa. Por conseguinte, toda 
a vida humana pode ser interpretada 
como uma harmonia e uma sinfonia”.

Em palavras de São João Paulo II, 
“Amou unicamente a Igreja: abrasa-
da neste amor, não duvidou sair dos 
claustros do mosteiro para, como 
intrépida defensora da verdade e 
da paz, ir ter com bispos, autorida-
des públicas e até com o imperador, 
e para falar a multidões”. Tudo isso, 
porém, ancorada em profunda hu-
mildade e em permissões das maio-
res autoridades de seu tempo.

Para nossa alegria, entre as muitas 
heranças de Hildegarda que chega-
ram até nós encontram-se hinos de 
sua composição. Recomendamos, por 
exemplo, que escutem O Ignis Spiritus.

Santa Hildegarda, Flor da Alema-
nha, rogai por nós!
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surreição são, a rigor, revivificações, 
em seu nível espiritual consistem na 
devolução da vida a almas conde-
nadas a morte eterna pelo pecado. 
É nesse sentido, muito mais que pelo 
fato por si só admirável, que somos 
conduzidos por Santo Agostinho, o 
Doctor gratiae, a compreender tais 
prodígios. Afinal, “há muito maior mi-
lagre em ressuscitar quem para sem-
pre há de viver do que trazer de volta 
à vida quem de novo há de morrer”2.

No caso da filhinha morta de Jai-
ro, sua ressurreição se dá em sua pró-
pria casa, no reservado de seu quarto, 
enquanto a menina era velada. É essa 
a realidade de todo aquele que con-
cebe o pecado no íntimo de seu cora-
ção, pelo consentimento a um deleite 
interior em coisas ilícitas que se apre-
sentam ao pensamento, sem contudo 
colocá-las em ato. É o primeiro nível 
de pecado para o qual Jesus quer nos 

OS TRÊS RESSURRECTOS

DOUTRINA

T oda vez que se busca 
tratar de milagres ope-
rados por Jesus é preci-

so trazer bem diante dos olhos uma 
realidade que, do contrário, corre 
o risco de ser subestimada. É o que 
nos lembra o Catecismo da Igreja 
Católica: “Jesus acompanha as suas 
palavras com numerosos ‘milagres, 
prodígios e sinais’ (At 2,22), os quais 
manifestam que o Reino está pre-
sente n’Ele. Comprovam que Ele é o 
Messias anunciado”(CIC 547)1. 

Em outras palavras, os feitos mila-
grosos realizados por Cristo tinham 
por finalidade primária o anúncio 
do Reino de Deus e o chamado 
pessoal a dele participar. São ma-
nifestações expressas de que “o Pai O 
enviou” e “fortificam a fé n’Aquele que 
faz as obras do seu Pai” (CIC 548)1.

Uma vez que os milagres de Je-
sus não são produto da técnica ou 

de magia, mas sim do poder so-
brenatural do Espírito de Deus, é 
evidente que seus significados em 
muito extrapolam o aspecto físico e 
material do próprio feito. Encerram, 
na verdade, um sentido muito mais 
elevado, que Nosso Senhor nos quer 
transmitir por meio daqueles fenô-
menos prodigiosos.

À luz dessa essencial consideração, 
passemos a considerar os três milagres 
de ressurreição de que nos dão conta 
os Evangelhos: o da filha de Jairo (cf. 
Mc 5,35-43; Lc 8,49-56), o do filho 
da viúva de Naim (cf. Lc 7,11-17) e o 
de Lázaro (cf. Jo 11). Com efeito, se é 
fato que “Jesus fez ainda muitas outras 
coisas” (Jo 21,25), não é em vão que se 
tenham registrado justamente esses, 
senão pela suma importância de sua 
interpretação espiritual que somos 
convidados a alcançar.

Principiemos considerando que, 
se na ordem física os milagres de res-
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“Jesus opera 
milagres não 

para abolir todos 
os males deste 
mundo, mas 
para libertar 
os homens da 
mais grave das 

escravidões, a do 
pecado.”

Referências:
Catecismo da Igreja Católica, Edição Típica 
Vaticana, 2002. Grifos nossos.
Patrologiae Latina: Vol. 38, Sermão XCVIII, 1865. 
Tradução: Equipe Christo Nihil Praeponere.

alertar, do qual Sua infinita miseri-
córdia pode nos ressuscitar.

O filho da viúva de Naim, por sua 
vez, é avistado por Jesus em seu cor-
tejo fúnebre, já fora de sua casa, con-
duzido publicamente. Têm-se nesse 
caso aqueles que, após haverem con-
sentido, colocam o pecado em ato, 
realizando perante o mundo o que até 
então permanecia ocultado no escon-
derijo da alma. É o nível de pecado de 
quem se deixa levar pelas paixões de-
sordenadas e as segue obstinadamen-
te por um cortejo fúnebre que conduz 
ao cemitério de morte eterna.

Por fim, Lázaro, que já estava há 
quatro dias sepultado, cheirando mal, 
guardado atrás de uma pedra. Fala-se 
aqui dos que já vivem e defendem o 
pecado como projeto de vida e cujo 
coração se encontra completamente 
empedernido pela inimizade com 
Deus. Assim como Lázaro, com “os 
pés e as mãos ligados com faixas” 
(Jo 11,44), estão também esses atados 
pelas culpas de seus pecados e reque-
rem ser desligados pelos apóstolos 
após retornarem à vida pelas mãos 
de Nosso Senhor (cf. Mt 18,18).

Assim, ao ressuscitar três tipos de 
mortos, Jesus nos mostra como quer 
devolver à vida os três estágios de pe-

JAN MARCEL IENTILE

cadores. Se para Ele isso é mais fácil 
do que despertar um adormecido, 
faz-se antes necessário tomarmos 
ciência de nossa própria miséria e 
então clamarmos por salvação. Isso 
porque a dureza de coração daque-
les que escolhem deliberadamente o 
pecado anula as disposições de Deus 
para com eles, se antes não se abri-
rem à Sua misericórdia.

Jesus opera milagres não “para 
abolir todos os males deste mundo, 
mas para libertar os homens da 
mais grave das escravidões, a do 

pecado, que os impede de realizar 
a vocação de filhos de Deus” (CIC 
549)1. Sob esse prisma, são os mila-
gres de ressurreição seus feitos mais 
portentosos, pois, como visto, apon-
tam diretamente para uma realidade 
de libertação da morte pelo pecado 
e de passagem à vida eterna: “Por 
isto, a Escritura diz: ‘Desperta, tu que 
dormes! Levanta-te dentre os mor-
tos e Cristo te iluminará’” (Ef 5,14).

Movidos por esses ensinamentos, 
coloquemos freio na procissão de 
morte eterna em que se move a huma-
nidade, rompamos com as ataduras 
de nossas paixões desordenadas e cla-
memos pelo toque misericordioso de 
Nosso Senhor, que dá a vida. Façamos 
penitência, busquemos o sacramento 
da Reconciliação com frequência e 
recebamos Cristo na Eucaristia com 
a mesma fé daquela mulher que bus-
cava, só pelo toque na orla do Seu 
manto, a cura de sua moléstia. Apres-
sem-se, pois, os que estão mortos pelo 
pecado a voltar a viver e assim perma-
neçam os que já estão vivos.
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DOUTRINA

O DIABO EXISTE… GRAÇAS A DEUS!

N ão é de estranhar que, 
num mundo seculari-
zado, se duvide da exis-

tência de anjos e demônios. Mas já é 
mais surpreendente, senão mesmo 
escandaloso, que sacerdotes católicos, 
alguns até com grandes responsabi-
lidades em reconhecidas e benemé-
ritas instituições da Igreja, ponham 
em causa a sua realidade e ação. Foi 
o que parece ter acontecido quando, 
na edição de 31 de maio passado do 
jornal espanhol El Mundo, se referia 
o diabo como se fosse uma criação 
humana, simbólica do mal.

As polêmicas afirmações foram as 
seguintes: “No meu ponto de vista, o 
mal faz parte do mistério da liberdade. 
Se o ser humano é livre, pode escolher 
entre o bem e o mal. Nós, cristãos, acre-
ditamos que fomos criados à imagem e 
semelhança de Deus, portanto Deus é 
livre, mas Deus sempre escolhe fazer o 
bem, porque é todo bondade. Fizemos 
figuras simbólicas, como o diabo, para 
expressar o mal. Os condicionamentos 

sociais também representam essa figu-
ra, pois algumas pessoas agem assim 
porque estão num ambiente onde é 
muito difícil fazer o contrário”.

Muito embora se tenha depois es-
clarecido que o autor dessa ambígua 
declaração “crê no que a Igreja crê”, 
talvez persista a dúvida sobre o que a 
Igreja realmente acredita em relação 
ao demônio, bem como sobre a liber-
dade dos fiéis a respeito desta maté-
ria. Ou seja: o diabo realmente existe? 
Em caso afirmativo, a sua existência 
não contradiz a perfeição e bondade 
de Deus? E ainda: um católico pode 
divergir dos ensinamentos da Igreja 
sobre este aspecto particular?

A fé da Igreja, embora seja pessoal 
em cada um dos fiéis, é objetiva e 
universal, ou seja, está determinada 
pela Bíblia e pela Sagrada Tradição, se-
gundo o magistério eclesial, intérprete 
autêntico da revelação sobrenatural. 
Os fiéis são libérrimos de o serem ou 
não, mas não em relação ao conteúdo 

da fé: não se pode ser católico “a la 
carte” ou “à vontade do freguês”, mas 
só na Igreja e segundo a sua doutrina. 

Todos os católicos estão obrigados, 
por uma questão da mais elementar 
coerência, a professar todas as verda-
des de fé que fazem parte da doutrina 
cristã. Como dizia São João Paulo II, 
quem não crê no demônio, não crê 
no Evangelho. Negar, consciente e 
voluntariamente, uma verdade de fé 
é um ato herético, que implica a exco-
munhão, ou seja a exclusão da Igreja. 
Como nem todas as questões teoló-
gicas estão decididas de forma defini-
tiva, há liberdade de opinião entre os 
católicos em relação a esses aspectos 
doutrinais não definidos dogmatica-
mente, mas não em relação aos que, 
pelo contrário, fazem parte integrante 
do depósito da fé.

Entre estes conteúdos essenciais 
sobre os quais não é lícito a nenhum 
católico discordar ou duvidar, está 
precisamente a afirmação da existên-



Informativo Nossa Senhora do Brasil | Agosto/Setembro - 2017 • 13

jos e santos já não podem pecar, não 
porque tenham deixado de ser livres, 
mas porque a sua liberdade deixou 
de ser imperfeita, precisamente pela 
graça da bem-aventurança celestial.

É neste sentido que se devem en-
tender as tão polêmicas declarações: 
“Fizemos figuras simbólicas, como o 
diabo, para expressar o mal”. Ou seja, 
as nossas representações do diabo são 
de fato “figuras simbólicas”, mas não 
o próprio demônio, cuja realidade e 
atuação são verdades reveladas nas 
Sagradas Escrituras. 

Como se afirma no Catecismo 
da Igreja Católica: “o Mal não é uma 
abstração, mas designa uma pessoa, 
Satanás, o Maligno, o anjo que se opõe 
a Deus” (nº 2.851). Por vezes, diz-se 
que alguma pessoa ou coisa “é o diabo”, 
para assim expressar alguém, ou algo, 
que é muito mau, mas é óbvio que es-
sas expressões têm que ser entendidas 

cia de Deus, que é um só na trinda-
de de pessoas e cuja única essência é 
amor. Como muito acertadamente se 
escreveu no El Mundo, “nós, cristãos, 
acreditamos que fomos criados à ima-
gem e semelhança de Deus, portanto 
Deus é livre, mas Deus sempre escolhe 
fazer o bem, porque é todo bonda-
de”. A questão que se põe é, então, a 
da existência do mal: se Deus “é todo 
bondade”, como explicar a realidade 
do mal?! Se os homens foram criados 
à imagem e semelhança de Deus, que 
“é todo bondade”, como se entende a 
maldade humana?!

A resposta decorre de uma outra 
realidade, a que também se aludiu no 
mesmo texto: a liberdade. Deus é livre 
e, como é perfeito, a sua liberdade é 
indefectível na escolha do bem. As 
criaturas inteligentes por ele criadas, 
como os anjos e os homens, são tam-
bém livres, mas, como são seres limi-
tados, a sua liberdade não é infalível. 
Quer isto dizer que, embora estejam 
natural e sobrenaturalmente inclina-
dos para o bem, podem, por defeito, 
optar pelo mal, enquanto o seu conhe-
cimento e vontade forem imperfeitos. 
Assim se explica que alguns anjos se 
tenham condenado, bem como alguns 
homens, embora criados à imagem e 
semelhança do Criador. 

O pecado é a opção consciente e 
voluntária do mal, que é irreversível 
pela condenação eterna. Os demô-
nios e as almas que estão no inferno 
já não se podem arrepender, e os an-

“Quem não crê 
no demônio, 

não crê no 
Evangelho.”
São João Paulo II

GONÇALO PORTOCARRERO 
DE ALMADA, SACERDOTE 
PORTUGUÊS

Referências:
Jornal on-line português Observador, publicado 
em 24 de junho de 2017.

em sentido figurado; do mesmo modo 
como quando se diz de alguém que “é 
um anjo”, porque é muito bom, ou que 
um estado de muita felicidade “é o céu”.

O demônio é real, existe e atua … 
graças a Deus! Felizmente, também 
ele está sob o poder do Criador, como 
criatura que é: todos os seres estão 
sob o poder de Deus, único Senhor 
do universo. Por isso, o crente sabe 
que, mesmo não podendo negar, sem 
cair em heresia e incorrer na respectiva 
excomunhão, a existência e a ação do 
demônio, não deve temê-lo, porque 
mais pode, com efeito, o amor de Deus.

Bem vistas as coisas, a existência 
do demônio é até bastante positiva, 
porque é prova da nossa liberdade, o 
maior dom de Deus à humanidade, 
criada à sua imagem e semelhança. 
Também é uma muito gratificante ex-
plicação para o mal que descobrimos 
no nosso coração, como reconhecia 
um converso que, antes de ser cató-
lico, pensava que as tentações eram 
expressão da sua maldade intrínseca 
e, por isso, detestava-se a si mesmo. 
Quando soube que, afinal, eram coisas 
do diabo, ficou tão aliviado que disse 
que, a existência do demônio e das 
tentações, é uma das verdades mais 
consoladoras da fé cristã!
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CAMINHO PARA A INTIMIDADE COM
QUEM NOS AMA APAIXONADAMENTE

A proxima-se o mês de se-
tembro, período em que 
a Igreja, como mãe e mes-

tra, nos ajuda a mergulharmos mais 
profundamente na Palavra de Deus.

Ela sabe que ao conhecermos a 
história de Seu Amor apaixonado 
por cada um de nós, nossos corações 
se abrem para acolher toda a salva-
ção. É lendo e meditando os textos 
bíblicos que vamos formando a ima-
gem de “Quem” nos fala; vamos co-
nhecendo seu querer, confrontando 
nossas vidas com a verdade revelada 
e, por conseguinte nos modificando, 
tornando-nos pessoas melhores.

Como diz São Paulo “Toda a escri-
tura é inspirada por Deus, útil para 
ensinar, para repreender, para corri-
gir e para formar na justiça. Por ela o 
homem de Deus (ou seja, cada um 
de nós) se torna perfeito e capacitado 
para toda boa obra” (2 Tim 3,16). 

Para um aprendizado eficiente 
existe sempre um método. Assim, 
para aprendermos a rezar com a bí-
blia, a Igreja nos ensina a “Lectio Di-
vina” ou a “Leitura orante da Palavra”. 
Diferente de ouvir uma pregação ou 
homilia, a Lectio Divina é o momen-
to pessoal da escuta. É o momento 
de intimidade com Aquele que mais 
nos ama.  É um método simples que 
requer de nossa parte apenas o com-
promisso da perseverança. 

Buscamos a paz, a serenidade, a 
alegria correndo atrás das rique-
zas, do prazer e das realizações 
que têm como centro a nós mes-
mos. Deus diz que gastamos nos-
so patrimônio e nosso tempo com 
coisas que não saciam porque não 
nos bastam. Com amor Ele vem 
sempre em nosso auxílio e expli-
ca: “O que se deve procurar antes 
de tudo é o reino de Deus e a sua 

Palavra e, tudo o mais vos será 
dado em acréscimo”!

A Lectio Divina é o método pelo 
qual vamos conhecendo vontade di-
vina para nossas vidas.

A Bíblia é a Palavra de Deus - po-
deroso instrumento da nossa san-
tificação. É Deus quem fala, Cristo 
quem fala, o Espírito quem fala. 

Fala-me a Palavra que me criou. E 
eu preciso responder!

Tomemos como modelo Ma-
ria que entregue ao querer de Deus 
pôde dar seu consentimento: “Faça 
–se em mim segundo a tua Palavra”. 

Iniciemos juntos a Lectio, esse 
método de rezar com a Bíblia, que 
data do séc. XII.  

Comece por escolher uma hora 
tranquila do seu dia, talvez cedo ou 
à noite, e um lugar calmo. Primeira-
mente invocamos o Espírito Santo 
que vai iluminar e conduzir a Lectio 

e, desarmados como crianças, abri-
mo-lhe o coração.

Quatro são os passos básicos para 
a Lectio Divina:

 Leitura – ler a escritura atenta-
mente, uma ou mais vezes, colocan-
do-se na cena, até que uma palavra 
se sobressaia às demais. 

 Meditação - deixar aquela pala-
vra penetrar o coração procurando 
saboreá-la até perceber o que real-
mente ela significa para sua vida.

  Oração – apresentar a Deus os 
sentimentos e desejos do coração, pe-
dindo que os satisfaça sempre mais.

 Contemplação – agora nossas pa-
lavras já não se fazem necessárias. Basta 
o silêncio absorto no amor de Deus e 
nos sentimentos que Ele infunde.

Guido, o Cartuxo, que criou essa 
oração dizia que sem meditação, a 
leitura é seca; a oração sem medita-
ção é temerosa e a meditação sem 
oração é infrutífera. Nós fazemos 
os 3 primeiros passos e deixamos o 
quarto para Deus derramar seu bál-
samo em nossos corações. 

Sejamos perseverantes na Lectio 
e veremos Deus derramando ben-
çãos nas nossas vidas muito além das 
necessárias! (cf Mal 3).  

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

VENHAM NOS CONHECER 

ÀS QUINTAS-FEIRAS
DAS 14H30 ÀS 16H30.



Informativo Nossa Senhora do Brasil | Agosto/Setembro - 2017 • 15

PARA LER

ACONTECE

A formação de almas santas em todas as classes 
sociais é atualmente a principal missão e de-
safio para os sacerdotes e para os leigos atuan-

tes, pois sabem que sozinhos não poderão alcançar 
todas as almas que precisam de salvação. É necessário 
que haja cristãos comprometidos, verdadeiros apósto-
los, que espalhem a boa semente ao seu redor e ensi-
nem o caminho da verdade, da religião e da virtude aos 
que não o conhecem.

N os dias 25 e 26 de agosto acontece o 
Simpósio Preservação do Patrimônio 
Artístico e Cultural Católico. O evento 

tem como objetivo refletir e discutir a problemática 
do patrimônio material e imaterial, cultural e artísti-
co católico, a partir do documento que institui legal-
mente o Acordo Brasil Santa Sé. 

A intenção é explicitar a importância da construção 
da identidade histórica brasileira, assim como as 
maneiras de viabilizar os caminhos processuais, 
acerca dos modos de preservação de seus bens 
culturais.   O evento será realizado no Teatro da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Saiba 
mais em: www.pucsp.br/prepac/

E m 20 de setembro acontece a Peregrinação 
aos Santuários Marianos europeus com 
a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Os 

padres Evandro e Michelino serão os diretores espi-
rituais da viagem, que homenageia o centenário das 
aparições de Nossa Senhora de Fátima. Haverá medi-
tações, terços e missas todos os dias. Participe!

PARA FORMAR ALMAS SANTAS

SIMPÓSIO 
PRESERVAÇÃO 

DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO & 

CULTURAL CATÓLICO

PEREGRINAÇÃO 
AOS SANTUÁRIOS 

MARIANOS EUROPEUS

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Adolphe Tanquerey, Editora Quadrante – 252 páginas
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RECOLHIMENTO FEMININO
22 de Agosto, Às 14h30.

tema: “Justiça e Caridade”.

SETEMBRO
1 - Raphael Lunardelli Barreto e Caroline Peres C. Marraccini.
2 - Bruno Landulpho Franciulli e Isabella Ambrosio Mascarenhas Marques / Danillo 
Santinello e Nabila Scabine Pessotti / Rafel Neves Nogueira e Angélica Bomfim Pedro 
Bom / Albert da Costa Xavier e Karina Pereira Amorim / Décio Dechiare Ribeiro e 
Jessica Valente Juvele.
6 - Felipe Pelloso da Silva e Lígia Maria Parente Fuentes.
7 - Fabio Chiocchetti Guarita e Hannah Collaço Mingroni.
8 - Rodrigo Feria de Pádua Naufal e Manuela Gravina Saidder / Luiz 
SadanoboYamashita Junior e Ana Carolina Favaro de Santana.
9 - Kaique Santosda Silveira e Gabriela Beatriz Gonçalves Ramos / Danilo Bortolotto 
Marchiori e Luciana Santiago Almeida / Marcelo Soares Schalch e Gabriela Fontes 
Karman / Roberto Ranieri Sobrinho e Paula Fiaschi Thome / Marcelo Cunha Dias 
dos Santos e Marina Goulart Fernandes .
15 - Victor Cosac Choudraui e Marcella Maceira Martello.
16 - Osmar Silva Barbosa Neto e Daniella Viese Roth / Henrique Trombini Pinesi e 
Katharina Reichmann Rodrigues / Jean Daniel Bitar e Aline Mauliciano de Oliveira 
/ Dimitrius Leporini Anastase Izotzis e Monique Botelho Vaiano / Romeu Pompeu 
Júnior e Marília Beatriz Vargas Machado de Souza.
22 - Felipe Pereira Gontad e Roberta Bertioli Hayama.
23 - Marcelo Nadur Caiafa e Fernanda dos Santos Herrnandes / Joaquim Brito 
Fernandes e Daniela Reani Rodrigues Garcia / Angelo Lancer Tonetto e Fernanda 
Azevedo Dias / Ricardo Magalhães Lavin e Ana Carolina Nobrega de Almeida.
29 - Raphael Peuri e Juliana Evangelista de Azevedo Cesar.
30 - Roque Santos de Jesus e Marcela Rodrigues Gama.

AGOSTO
4 - Felipe Alves Bastos e Maria Tereza Nahime Gedeon Izar.
5 - Stephen Walker Cowherd e Rafaela Iafrate Cowherd / Randall Vance Van Meter 
Junior e Gabrielle Monterano Mesquita / Vinicius Carvalho Mesquita e Fernanda 
Rondon Ferrão / Marcos Vinícius Tonon Ronchi e Roberta Almada e Silva / André 
Arida e Rafaella Eberhardt / Bergson Moreira Rodrigues e Raquel Azinheira M.
12 - Antônio Carlos Canhada Lopes da Silva  e Sofia Rivetti David / Paulo Maciel 
Rios Cabral e Isabela Ribeiro Cassaro / Alexandre da Fonseca Mesquita e Carolina 
Milani Marchiori.
19 - Antônio Giorgio Moroni e Ana Beatriz Martucci Nogueira.
25 - Alexandre Seiti Kamasaki Miguel e Anelise Mayara Pironatto.
26 - Rodrigo Franco Glette e Fernanda Caiavano Azevedo Silva.

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
25 de Agosto, Às 12h.
21 de Agosto, Às 12h.

12 de Setembro, Às 14h30.

tema: “Unidade de Vida”.

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17H.
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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
6/8 e 17/9.Obs: O curso terá início às 9h.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
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.

4º Curso: 9/8, 16/8, 23/8, 26/8 e 27/8
5º Curso: 13/9, 20/9, 27/9, 30/9 e 1º/10

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

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL


