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HISTÓRIA DA IGREJA

“REFORMA” NÃO,

REVOLUÇÃO
Há uma grande confu-

são hoje em dia no que 
diz respeito à figura de 

Lutero e convém deixar claro que, 
do ponto de vista da teologia dog-
mática e da doutrina da Igreja, ele 
foi responsável não por uma 
reforma, mas por uma revolu-
ção, isto é, uma mudança total 
dos fundamentos da fé católi-
ca. Tampouco seria realista afir-
mar que sua intenção tenha sido 
apenas a de lutar contra alguns 
abusos no uso das indulgências ou 
contra os pecados da Igreja da Re-
nascença. Abusos e pecados, sem-
pre os houve dentro da Igreja, não 
só durante o Renascimento, mas 
ainda nos dias de hoje. Constituí-
mos a Santa Igreja em virtude 
da graça de Deus e dos sacra-
mentos, mas todos os homens 
pertencentes a ela são pecadores, 
todos precisam de perdão, de arre-
pendimento, de penitência.

“Não podemos aceitar que a 
reforma de Lutero seja entendida 
como uma reforma da Igreja, em 
sentido católico.”

Esta distinção é muito importan-
te. Em seu livro de 1520, De capti-
vitate babylonica Ecclesiæ, aparece 
com absoluta clareza que Lutero 
renunciou a todos os princípios 
da fé católica, da Sagrada Escritu-
ra, da tradição apostólica, do ma-
gistério do Papa e dos concílios, do 
episcopado. Nesse sentido, Lutero 
destruiu o conceito de desenvolvi-
mento homogêneo da doutrina cris-
tã, tal como explicado na Idade Mé-
dia, e chegou a negar os sacramentos 
como sinais eficazes da graça neles 
contida, substituindo essa eficácia 
objetiva por uma fé subjetiva. Lute-
ro aboliu cinco sacramentos e, 
além disso, negou a Eucaristia: 
o seu caráter sacrificial e a conversão 
real da substância do pão e do vinho 

no Corpo e Sangue de Jesus Cristo. 
E não só isso. Afirmou que o sacra-
mento da ordem, tanto episcopal 
quanto presbiteral, é uma invenção 
do Papa — para ele, o Anticristo —, 
e não parte da Igreja de Jesus Cristo. 
Nós, porém, cremos que a hierar-
quia sacramental, em comunhão 
com o sucessor de Pedro, é um 
elemento essencial da Igreja Ca-
tólica, e não apenas o princípio 
de uma organização humana.

É por isso que não podemos 
aceitar que a reforma de Lutero 
seja entendida como uma re-
forma da Igreja, em sentido ca-
tólico. Só é católica a reforma que 
significa uma renovação na graça e 
nos costumes da fé de sempre, uma 
renovação espiritual e moral dos 
cristãos, e não uma “refundação”, 
uma “nova” Igreja.

É, portanto, inaceitável afirmar 
que a reforma de Lutero tenha sido 
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ao longo de dois mil anos, quando sa-
bemos — e este é um elemento essen-
cial da doutrina — que a Igreja não 
pode errar na transmissão da sal-
vação mediante os sacramentos.

Não se devem confundir er-
ros pessoais, os pecados dos 
membros da Igreja, com erros 
na doutrina e nos sacramentos. 
Quem assim pensa crê que a Igreja 
é somente uma organização feita de 

“um evento do Espírito Santo”. 
Ao contrário, foi algo contra ele, 
pois o Espírito Santo auxilia a Igre-
ja a preservar sua continuidade por 
meio do magistério eclesiástico, so-
bretudo pelo serviço do ministério 
petrino. Foi apenas sobre Pedro 
que Jesus fundou sua Igreja (cf. 
Mt 16,18), a qual é “a Igreja do Deus 
vivo, coluna e sustentáculo da verda-
de” (1Tm 3,15). O Espírito Santo 
não se contradiz a Si mesmo.

São muitas as vozes que se 
levantam, entusiasmadas, para 
falar de Lutero, mas desconhe-
cendo qual foi exatamente a sua 
teologia, a sua polêmica e as drásti-
cas consequências de um movimen-
to que representou a destruição da 
unidade de milhões de cristãos com 
relação à Igreja Católica. Podemos 
avaliar de modo positivo a sua boa 
vontade, sua explicação lúcida dos 
mistérios da fé comum, mas não 
suas investidas contra a fé cató-
lica, sobretudo no que se refere aos 
sacramentos e à estrutura hierárqui-
co-apostólica da Igreja.

Também não é correto afirmar 
que Lutero teve inicialmente boas 
intenções, como se o responsável 
por seu desvio tenha sido a postura 
rígida da Igreja. Isso não é verdade. 
Com efeito, Lutero pretendia comba-
ter, sim, o comércio de indulgências, 
devido não às indulgências em si 
mesmas, mas enquanto elemento do 
sacramento da Penitência.

Tampouco é verdade que a 
Igreja se tenha recusado a dialo-
gar. Depois de sua disputa com John 
Eck, Lutero teve a chance de falar ao 
Cardeal Caetano, enviado pelo Papa 
a título de legado. Podem-se discutir 
modos e procedimento,mas, quan-
do se trata da substância mesma 
da doutrina, é preciso reconhecer 
que a autoridade da Igreja não 
cometeu erro algum. Do contrá-
rio, dever-se-ia sustentar que a Igreja 
pôde ter ensinado erros quanto à fé 

CARDEAL GERHARD L. MÜLLER
Prefeito Emérito da Congregação 
para a Doutrina da Fé.

Referências:

Cardeal Gerhard L. Müller, La nuova bussola 
quotidiana/Tradução: Equipe Christo Nihil Prae-
ponere: 29 de outubro de 2017.

homens e nega o princípio segundo 
o qual Jesus mesmo fundou a sua 
Igreja e a protege na transmissão 
da fé e da graça sacramental por 
meio do Espírito Santo. A Igreja 
não é uma organização meramen-
te humana; é o próprio Corpo de 
Cristo, onde existe a infalibilidade 
conciliar e papal de um modo pre-
cisamente definido. Todos os Con-
cílios se referem à infalibilidade do 
magistério quanto à definição da fé 

católica. Em meio à confusão atual, 
há muitos que pretendem solapar a 
realidade: dizem que o Papa é in-
falível quando fala em privado, 
ao mesmo tempo em que dizem 
ser falíveis os Papas que propu-
seram publicamente a fé católica 
ao longo da história.

Sim, já se passaram 500 anos. Não 
é mais tempo de polêmica, mas de 
entendimento e reconciliação. Po-
rém, não à custa da verdade. Não 
se deve agravar a confusão. Ora, se 
devemos, por um lado, reconhecer 
a eficácia do Espírito Santo nos cris-
tãos não católicos de boa vontade, 
que não cometeram pessoalmente 
esse pecado de ruptura com a Igre-
ja, não podemos, por outro, alterar 
a história do que se passou há 500 
anos. Uma coisa é o desejo de man-
ter boas relações com os cristãos 
não católicos de hoje, a fim de os 
aproximar da plena comunhão com 
a hierarquia católica e com a aceita-
ção da tradição apostólica segundo a 
doutrina da Igreja; outra coisa é a 
incompreensão ou a falsificação 
do que ocorreu 500 anos atrás e 
do impacto desastroso que se lhe 
seguiu. Impacto, aliás, contrário à 
vontade de Deus: “Para que todos 
sejam um, assim como Tu, Pai, estás 
em mim e eu em Ti, para que tam-
bém eles estejam em nós e o mundo 
creia que Tu me enviaste” (Jo 17, 21).

“Já se passaram 
500 anos desde 
a revolução de 
Lutero. Não é 

mais tempo de 
polêmica, mas 

de entendimento 
e reconciliação. 
Porém, nunca

à custa da
verdade e do que

realmente nos 
revela a história.”
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NOSSA SENHORA

SOLENIDADE DE SANTA MARIA,

MÃE DE DEUS
No primeiro dia do ano 

civil, a liturgia comemo-
ra a Solenidade de Santa 

Maria Mãe de Deus, dia de preceito 
em que os católicos devem ir à Mis-
sa para honrar o maior dos dogmas 
marianos: a Maternidade Divina. 
Por que essa verdade de fé acerca 
de Nossa Senhora, entre todas as 
outras, é a mais importante? Não 
seria a sua Imaculada Conceição, 
que permitiu que Maria fosse ple-
na de graça e totalmente entregue 
a Deus? Ou sua Assunção, quando 
foi elevada ao céu de corpo e alma 
e demonstrou os desígnios de Deus 
a todos os santos? Ou mesmo sua 
Virgindade Perpétua, que revela, 
por meio da pureza corporal, a sua 
pureza de alma? Por qual motivo o 

fato – aparentemente simples – de 
ter gerado em seu ventre o Filho 
Unigênito de Deus feito homem é o 
mais importante e precede qualquer 
outra entre as inúmeras maravilhas 
operadas por Deus em Maria? 

Deus sempre age de maneira per-
feita e isso implica que prepara todos 
os detalhes, circunstâncias e modos 
para manifestar-Se e agir na história. 
Ao contrário de nós, pobres homens, 
que, por melhores intenções que pos-
samos ter somos incapazes de prepa-
rar e prever todas as circunstâncias de 
nossas ações, Deus, por Sua onipo-
tência, pode, além de prevê-las, criá-
-las e prepará-las. E, como um bom 
pai ou uma mãe amorosa, que prepa-
ra os menores detalhes de uma festa 
de aniversário do filho com a inten-

ção de agradá-lo, Deus, que nos ama 
infinitamente, também é atencioso a 
todos os detalhes e meios de Sua ação 
e, para nosso bem, sempre escolherá 
os mais perfeitos. Seria concebível, 
portanto, a ideia de que a mais impor-
tante de todas as intervenções divinas 
na história – a Sua Encarnação, quan-
do Se tornou homem – fosse realiza-
da sem uma preparação cuidadosa e 
atenta – em palavras mundanas, de 
qualquer jeito? Absolutamente não! 
Dessa forma, Deus, quando deter-
minou que iria Se encarnar, também 
determinou as circunstâncias da en-
carnação, o que inclui, sem sombra 
de dúvidas, quem iria tornar-se Sua 
Mãe. Num mesmo desígnio, Deus 
decidiu tornar-Se homem e decidiu 
tornar-Se filho de Maria. Nossa Se-
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Referências:

A Mãe do Salvador e nossa vida interior – R. 
Garrigou-Lagrange

GUSTAVO CATANIA RAMOS

nhora, portanto, foi preparada desde 
toda a eternidade para ser Mãe do Se-
nhor e, por esse motivo, a maternida-
de divina supera e antecede as outras 
maravilhas realizadas em Maria. 

Desde toda a eternidade, Deus Pai, 
ao predestinar Cristo para tornar-Se 
homem, amou e escolheu também 
a Maria como mãe Sua, a qual deu, 
como consequência, a plenitude da 
graça e da glória. A relação entre Mãe 
e Filho é tão íntima que Maria só po-
deria realizá-la plenamente se parti-
cipasse também, por meio da graça, 
da natureza divina de Seu Filho. A 
maternidade divina pressupõe a gra-
ça e, mais ainda, a completa ausência 
de pecado em Maria, pois um perfei-
to amor entre ela e Cristo só poderia 
ser possível se houvesse nada na Mãe 
contrário ao Filho. 

Diante da predestinação de Maria 
para a maternidade divina, a Igreja 
aplicou sabiamente muitas passa-
gens do Antigo Testamento a Nossa 
Senhora como prova dos desígnios 
eternos acerca de Nossa Senhora. 
Logo após o pecado original, Deus 
já profetizava a maternidade divida: 
“Porei ódio entre ti e a mulher, entre 
a tua descendência e a dela. Esta te fe-
rirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar” 
(Gn 3,15). No Livro de Provérbios 
também há relato parecido: “O Se-
nhor me criou, como primícia de suas 
obras, desde o princípio, antes do co-
meço da terra. Desde a eternidade fui 
formada, antes de suas obras dos tem-
pos antigos. Ainda não havia abismo 

regras ao mar, para que suas águas 
não transpusessem os limites, quan-
do assentou os fundamentos da terra, 
junto a Ele estava eu como artífice, 
brincando todo o tempo diante Dele, 
brincando sobre o globo de Sua terra, 
achando as minhas delícias junto aos 
filhos dos homens” (Pv 8,22-31). 

Em toda Ave-Maria rezada pedi-
mos a intercessão de Nossa Senhora 
sob o seu título mais sublime, Mãe de 
Deus. Mas, esse título esconde outra 
maternidade de Maria: ela é mãe de 
todos os filhos de Deus. Sem o con-
sentimento expresso na Anunciação 
do Anjo Gabriel por Maria, nós não 
poderíamos ter nascido para a graça. 
Sem o consentimento de Maria em 
entregar seu único filho na cruz para 
a nossa salvação, não teria havido re-
denção. Maria, ao mesmo tempo em 
que exerceu sua maternidade sobre 
Jesus, exerceu-a sobe nós, pois sua en-
trega completa aos desígnios divinos 
permitiu que nós nascêssemos nas 
águas batismais. Assim, como toda 
mãe, Maria nos deu a vida, mas, não 
a temporal e carnal, que um dia che-
gará ao fim: deu-nos a eterna e divina, 
que vale muito mais do que a outra.

Se amamos nossa mãe que nos 
deu a vida terrena, devemos amar 
muito mais a Mãe que nos deu a 
vida eterna. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós!

“Desde toda a 
eternidade, Deus Pai, 
ao predestinar Cristo 

para tornar-Se homem, 
amou e escolheu 

também a Maria como 
Mãe Sua, a qual deu, 
como consequência, 
a plenitude da graça 
e da glória. A relação 
entre Mãe e Filho é 

tão íntima que Maria 
só poderia realizá-
la plenamente se 

participasse também, 
por meio da graça, da 

natureza divina
de seu Filho.”

quando fui concebida, e ainda as fontes 
das águas não tinham brotado. Antes 
que assentados fossem os montes, an-
tes dos outeiros, fui dada à luz; antes 
que fossem feitos a terra e os campos 
e os primeiros elementos da poeira do 
mundo. Quando Ele preparava os céus, 
ali estava eu; quando traçou o horizonte 
na superfície do abismo, quando fir-
mou as nuvens no alto, quando domi-
nou as fontes do abismo, quando impôs 
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ENTREVISTA

Diretor de relações
institucionais da

International
Federation for Family
Development (IFFD)

IGNACIO SOCIAS

Ter uma família é uma deci-
são pessoal, mas, que afeta 
toda a sociedade. Por isso, 

se essa família é estruturada, com 
filhos bem educados, quem ganha 
também é a sociedade. Esse é o prin-
cipal argumento de Ignacio Socias, 
diretor de relações institucionais da 
International Federation for Family 
Development (IFFD), um órgão que 
está em 66 países e assessora a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). 
Ele esteve no Brasil recentemente para 
uma série de palestras em que defen-
deu longas licenças de maternidade 
e paternidade, contratos de trabalho 
flexíveis para mães e remuneração 
para donas de casa. 

“Dedicar o tempo a esses trabalhos 
e a tarefas de cuidado de crianças não 
pode ser visto como um borrão no cur-
rículo, pelo contrário. Tem de ser visto 
como um tempo que foi usado para se 
capacitar melhor, aprender muitas coi-
sas, realizar muitas tarefas”, diz Socias. 
Para ele, as políticas sociais de apoio às 
famílias precisam começar a ser vistas 

pelos países como um investimento. 
“Quando alguém diz que vai ter um 
filho e deixar de trabalhar por um tem-
po, a sociedade e a empresa precisam 
se dar conta de que isso é muito bom 
para toda a sociedade.”

Como se pode definir família 
atualmente?

Não há consenso em todos os paí-
ses do mundo sobre uma definição 
de família. Há diferentes tradições e 
culturas. Por isso, há anos é adotada 
uma abordagem funcional, que é o que 
verdadeiramente importa. Família é 
o que funciona para ajudar os filhos, 
os doentes, os idosos, enfim, a todos, 
para poderem viver de maneira ín-
tegra e feliz. Estudos mostram que o 
que funciona é o compromisso, ou 
seja, a família tem de ser um projeto 
executado por muito tempo até que 
os filhos se eduquem bem.

O discurso de valorização da fa-
mília é, em geral, muito ligado a um 
discurso conservador. Temos de su-
perar essa questão do discurso con-
servador ou progressista. A família 

é muito mais do que isso. A família 
tradicional, do homem na fábrica e 
da mulher cuidando dos filhos, está 
superada há muito tempo. 

Vocês defendem que a socieda-
de e os governos precisam apoiar 
as famílias. De que maneira?

Toda a política pública precisa res-
peitar decisões individuais, mas tem 
de considerá-las na hora de distribuir 
a riqueza. Se um casal decide não ter 

“Dedicar tempo à família não pode ser borrão no currículo.”

“Quando alguém diz 
que terá um filho e 

deixará de trabalhar 
por um tempo, a 

sociedade e a empresa 
precisam se dar conta 

de que isso é muito 
bom para toda a 

sociedade.”
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porem ao mercado de trabalho – feito 
por homens e para homens, que não 
contempla alguém querer ser mãe e 
que as obriga a ter tripla jornada. Elas 
trabalham competindo com os homens 
como se fossem homens, precisam se 
dedicar aos filhos, e muitas vezes se 
dedicam ao trabalho do lar. Isso é uma 
discriminação enorme. A solução está 
em medidas feitas pela Suécia ou pela 
França: um mercado de trabalho que 
permite contratos de trabalho seguros, 
mas flexíveis, adequados às necessi-
dades de cada família e de cada mãe. 
Porém, não podemos nos esquecer do 
pai. Em alguns países, há licenças para 
os pais, para as mães e uma terceira que 
eles podem compartilhar. 

Como a família faz parte dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (metas para países-mem-
bros da ONU até 2030 para garantir 
o desenvolvimento do planeta)?

A família permeia os objetivos 
principais, mas, também atuamos 
para reconhecer o trabalho remu-
nerado no lar. Nos países da OCDE 
(Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico), o 
tempo que se dedica a esse trabalho – 
feito, em geral, por mulheres – é maior 
do que ao trabalho remunerado. E ele 
permanece invisível. Dedicar o tempo 
a esses trabalhos e a tarefas de cuida-
dos com crianças não pode ser visto 
como um borrão no currículo, pelo 
contrário. Tem de ser visto como um 
tempo que foi usado para se capaci-
tar melhor, aprender muitas coisas, 
realizar muitas tarefas. Seria incrível 
se pudéssemos pagar por dois anos à 
mãe que se dedica ao filho.

ternidade, benefícios fiscais. Há até 
uma região na Áustria que oferece 
um curso a avós e, ao terminarem, eles 
podem cobrar dos filhos o tempo que 
dedicam aos netos, mas esse dinhei-
ro pode ser deduzido no imposto de 
renda. Então, no final, é o Estado que 
distribui, é um reconhecimento dessa 
tarefa que os avós já fazem. 

O que o senhor acha do tempo 
dado para licenças-maternidade 
e paternidade no Brasil?

O tempo não é suficiente de acordo 
com o que a ciência nos diz, de que 
um filho recém-nascido precisa fi-
car com seus pais muito tempo nos 
seus primeiros anos. E esse tempo é 
essencial para seu futuro. Esse apoio 
dos pais vai determinar que tipo de 
pessoa a criança será. Se uma licença 
supõe um prejuízo econômico, esta-
mos discriminando quem a recebe. 
Alguns países têm uma norma que 
obriga a mulher a voltar ao mercado 
de trabalho no mesmo nível em que 
estava antes de engravidar, para haver 
reconhecimento profissional. Mas, 
falta também reconhecimento social. 
Quando alguém diz que terá um filho 
e deixará de trabalhar por um tempo, a 
sociedade e a empresa precisam se dar 
conta de que isso é muito bom para 
toda a sociedade. Uma vez falei para 
uma ministra de um país nórdico que 
eles tinham muito dinheiro (e por isso 
conseguem dar longas licenças). Sa-
bendo que eu sou espanhol, ela me dis-
se: no ano 2000, planejamos ter uma 
rede de trens rápidos, como vocês têm 
na Espanha, mas decidimos que não 
teríamos porque preferimos destinar 
esse dinheiro a políticas públicas de 
apoio às famílias. É uma questão de 
prioridade, de deixar de considerar 
um gasto e ver como um investimento. 

Como acabar com o preconcei-
to com a mulher que engravida 
no mercado de trabalho?

Por mais que falemos muito de 
igualdade de gênero, o que fazemos 
é pedir para as mulheres que se incor-

Quem é
Ignacio Socias? 

Nascido na Espanha 
e formado em 

Direito, é diretor de 
relações institucionais 

da International 
Federation for 

Family Development 
(IFFD), organização 
não governamental 

presente em 66 países, 
com status consultivo 
na Organização das 

Nações Unidas (ONU). 
É também fundador do 
The Family Watch, um 

think tank dedicado 
a estudos sobre a 

família.

Referência:

Entrevista realizada por Renata Cafardo, O Esta-
do de S. Paulo em 12 de novembro de 2017.

IGNACIO SOCIAS

filhos, não contribuir com mais ci-
dadãos para a sociedade, é livre para 
isso. Mas, se há outro casal que decide 
ter filhos, dedicar tempo, dinheiro e 
esforço para seus filhos, não está fa-
zendo algo só para ele mesmo. Está 
contribuindo para dar à sociedade um 
bem público, que são os seus cidadãos. 
Esses filhos, se estiverem bem educa-
dos, se tornarão bons profissionais, 
bons pagadores de impostos, pessoas 
que respeitam as leis. São decisões pri-
vadas, mas, que têm consequências 
públicas, todos pagamos por isso. 
Portanto, o Estado precisa redistri-
buir essa riqueza de forma adequada. 
Em muitos países isso acontece por 
meio de licenças-maternidade, pa-
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CAPA

DIANTE DO PRESÉPIO

Os festejos natalinos tra-
zem, a cada ano, um 
colorido diferente ao 

cotidiano. Autênticos ou falsos, 
constituem um fato novo que altera 
o ritmo de nosso dia a dia. Seu con-
teúdo é alegre, embora, para alguns, 
não estejam excluídos o desengano, 
a tristeza e a solidão.

O presépio, símbolo do nasci-
mento do Redentor dos homens, 
transborda de iluminado contenta-
mento. Percebem-se a humildade e 
a pobreza do estábulo, convertidas 
na ternura de um lar, cuja felicidade 
tão intensa e incomparável alcança 
os pastores da vizinhança. Vai além, 
até atingir os Magos, outra categoria 
social, vindos de longe para trazer 
presentes e adorar o Menino.

Belém é, ainda hoje, extraordiná-
rio centro irradiador de alegria. Vi-
vendo seu mistério, cada um de nós 
se transforma em fonte de bênçãos 
para o próximo.

Entretanto, nesse quadro de uni-
versal esperança perdura até nossos 

dias o sinal da contradição já previsto 
no nascimento de Jesus (cf. Lc 2,34). 
Está ali a vida por excelência e, no 
entanto, os emissários do rei Hero-
des tentam eliminá-la. Convivem no 
mesmo ambiente a riqueza infinita 
de Deus e a miséria da estrebaria. Ao 
júbilo de uma nova vida que a estrela 
anuncia se contrapõe o temor na fuga 
para as terras do desconhecido Egito.

Curioso observar que o verda-
deiro cristão é alguém incompreen-
dido. Contudo, jamais perde a con-
fiança. Deixá-la perecer significa a 
morte, mesmo que externamente 
ele continue a viver.

O primeiro contraste nessa ce-
lebração universal é a ausência do 
“dono da festa”, o Senhor Jesus. A co-
memoração se esvazia quando per-
manece no plano meramente terre-
no. O eixo principal é o prazer físico 
situado entre as compras e vendas do 
consumismo, nas iguarias refinadas, 
típicas da época, impedindo que a 
linguagem dos símbolos passe além 
dos sentidos. Tudo isso por causa da 

inversão dos valores. Os festejos, não 
religiosos, em conservando a devida 
hierarquia, seriam não só aceitáveis, 
mas, dignos de elogio. Sem dúvida, 
é legítimo tal instrumento sensível 
para manifestar a beleza invisível do 
evento que celebramos. A realidade, 
contudo, é outra: o Menino perma-
nece quase só, isolado, esquecido.

O segundo contraste é de um lado 
comemorar o nascimento do Re-
dentor e, ao mesmo tempo, exaltar 
o combate aos nascituros por meio 
do aborto. A serem verdadeiros os 
argumentos, Jesus não deveria vir 
ao mundo. Quem não conseguiu se-
quer um lugar para o parto da espo-
sa e teve que recorrer a um estábulo 
como residência, mesmo provisória, 
para o recém-nascido, como pode-
ria educar convenientemente a pro-
le? Dizem esses novos “Herodes”: 
“Evitem lançar ao mundo quem 
não tem assegurada, nesse mesmo 
ambiente egoísta, a sobrevivência 
condigna dos novos seres. Caso 
contrário, eles irão nos incomodar”. 
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Esquecem-se de que o mal está na 
injustiça social que nos envolve.

Além disso, deixa-se no olvido 
a massa de criminosos, sob nomes 
variados, desde os toxicômanos aos 
defraudadores dos bens públicos e 
particulares, cuja impunidade agri-
de a sociedade mais profundamente 
que os delitos arrolados em nosso 
Código Penal. Os corruptos são 
mais nocivos à segurança nacional 
do que o excesso de população.

Esses exemplos poderiam ser 
multiplicados. Há um ponto comum 
entre todos eles: a inversão de valo-
res é a causa dessas contradições. O 
Infante veio ensinar uma doutrina 
que contraria frontalmente a manei-
ra de pensar dos homens. Em con-
sequência, a cruz, em Jerusalém ou 
nas mais diversas partes do mundo, 
acompanha, sem grandes intervalos, 
toda a longa trajetória de mais de 
dois mil anos da obra de Cristo. O 
bem termina vencendo em vitórias 
parciais, mas a definitiva será na res-
surreição final. Apesar de todos os 
obstáculos, a voz da Igreja continua 
a anunciar a grande alegria: “Nasceu 
o Salvador!”. Apesar de tantos sofri-
mentos, emerge admiravelmente, 
nesta época do ano, a esperança. No 
bojo do próprio fato histórico está o 
início da redenção dos homens.

Essa visão realista alimenta e con-
forta o homem de fé em meio às tri-
bulações. Ele vê a fortaleza de Deus 
na fragilidade do presépio. A provi-

dência, mesmo quando fechadas to-
das as portas, deixa aberta a do está-
bulo. No morticínio promovido por 
Herodes perdem a vida tantas crian-
ças, mas se conserva, embora ignora-
da, a única que era essencial à huma-
nidade. Quem o rei acreditava morto, 
liberta-Se ao fugir para o Egito.

Passam as gerações e a sua in-
fluência permanece inalterada. O 
Natal é o grande apelo à aceitação 
do que é anunciado em Belém. No 
coração liberto do pecado há sem-
pre lugar para o Cristo, a esperança.
Em meio à agitação, sejamos firmes 
no esforço de resgatar os valores au-
tênticos na celebração natalina. Pro-
curemos obter alguns momentos de 
tranquila meditação diante do pre-
sépio e ouvir a mensagem que nos 
é dada, importante para nossa vida. 
Aproximemo-nos do presépio com 
o coração aberto à voz do Senhor.

Faz bem reler a seguinte passa-
gem do Evangelho de São Lucas 
(2,5-20): “José chegou a Belém, a 
fim de recensear-se com Maria sua 
mulher que se encontrava grávida. 
E quando eles ali se encontravam, 
completaram-se os dias de ela dar à 
luz e teve seu filho primogênito, que 
envolveu em panos e recostou numa 
manjedoura, por não haver para eles 
lugar na hospedaria (...) isto servia 
de sinal aos pastores para o identi-
ficarem: ‘Encontrareis um Menino 
envolto em panos e deitado numa 
manjedoura’”. Essa grande lição do 

Natal nos fala dos contrastes e nutre, 
de forma duradoura, a confiança 
ilimitada no Senhor. E essa é exata-
mente a mensagem para cada um de 
nós. Os que se julgam felizes, perce-
bem que Ele é o verdadeiro alicerce 
do júbilo autêntico; e os sofredores, 
vítimas de doenças, solidão e injus-
tiça, confiam na mão poderosa da 
Criança. Feliz Natal!

Referências:
Texto escrito em 19 de dezembro de 2008, no 
site oficial: https://goo.gl/SDVTK9

CARDEAL DOM EUGENIO SALES

“A serem verdadeiros 
os argumentos, Jesus 

não deveria vir ao 
mundo. Quem não 

conseguiu sequer um 
lugar para o parto 

da esposa e teve que 
recorrer a um estábulo 

como residência, 
mesmo provisória, 

para o recém-nascido, 
como poderia educar 

convenientemente
a prole?”
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ORAI SEM INTERRUPÇÃO

São Lucas é o evangelista 
que mais salienta o sentido 
da oração no ministério de 

Cristo 1. Só ele nos transmitiu três 
parábolas de Jesus sobr e a oração.

A segunda delas é esta: havia em 
uma cidade um juiz que não te-
mia a Deus nem respeitava os 
homens. Também havia naque-
la cidade uma viúva, que vinha 
a ele dizendo: “Faz-me justiça 
ante meu adversário”. E durante 
muito tempo ele não quis aten-
der ao pedido dela.

Sem dúvida, por fim disse 
a si mesmo: “Mesmo que não 
tema a Deus nem respeite aos 
homens, como esta viúva está 
molestando-me, eu lhe farei 
justiça, para que não continue 
vindo a importunar-me”.

Concluiu o Senhor: “Prestai 
atenção ao que disse o juiz injus-
to. Acaso Deus não fará justiça 
aos seus eleitos que clamam a Ele 
dia e noite, e os fará esperar?” 2.

Ao apresentar a parábola, São 
Lucas escreve: “Propunha-lhes 
uma parábola sobre a necessi-

dade de orar sempre e não des-
falecer” 3. E, pouco depois, refere 
outras palavras de Jesus sobre a 
necessidade da vigilância: “Vigiai 
orando em todo o tempo, a fim 
de que possais evitar todos es-
ses males que vão acontecer, e 
estar em pé diante do Filho do 
Homem” 4. Como se pode obser-
var, o terceiro evangelista se fixou 
em que Jesus outorga muita im-
portância à constância na oração, 
pois manda seus discípulos per-
manecerem continuamente nela: 
“dia e noite”, “em todo tempo”. Fica 
claro, entretanto, pelo tom que o 
Senhor usa em Suas palavras, que 
a oração contínua é algo prescrito 
por Jesus: trata-se de um mandato 
e não só de um conselho.

É necessário rezar sem interrup-
ção para seguir de perto ao Senhor, 
porque Ele mesmo nos dá exem-
plo e ora continuamente a Seu Pai 
Deus. Assim nos mostra São Lucas: 
“Ele se retirava para lugares 
afastados e fazia oração 5, e tam-
bém estava fazendo oração em 
certo lugar. E quando termi-
nou, disse-lhe um de seus dis-

cípulos: ‘Senhor, ensina-nos a 
orar, como João ensinou a seus 
discípulos’” 6.

No terceiro Evangelho se reco-
lhem numerosas cenas nas quais 
vemos que Jesus ora antes dos mo-
mentos decisivos de Sua missão, en-
tre outros: Seu Batismo; Sua Transfi-
guração; antes de escolher e chamar 
aos Doze; antes de cumprir com Sua 
Paixão o desígnio de amor do Pai 7.

Sobre o exemplo da oração do Se-
nhor, comenta São Josemaria Escrivá, 
fundador do Opus Dei: “Como ena-
morou aos primeiros discípulos 
a figura de Cristo orante! Depois 
de contemplar essa atitude cons-
tante do Mestre,  perguntaram-lhe: 
‘Domine, doce nos orare’, Senhor, 
ensina-nos a orar assim” 8.

Nos Atos dos Apóstolos, São 
Lucas retrata, com três pinceladas, 
a maneira de rezar dos primeiros 
fiéis: “Todos eles perseveravam 
unânimes na oração, junto com 
algumas mulheres e com Maria, 
a mãe de Jesus” 9, e pouco depois: 
“Perseveravam assiduamente 
na doutrina dos apóstolos e na 

ESPIRITUALIDADE
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22. Cf. Lc 2,51.

TEXTO ADAPATADO DE M. BELDA

comunhão, na fração do pão e 
nas orações” 10. E quando Pedro é 
preso por pregar audazmente a ver-
dade, “a Igreja rogava incessan-
temente por ele a Deus” 11.

Depois de São Lucas, é São Pau-
lo quem mais faz eco do preceito de 
Jesus sobre a oração contínua, pois 
exorta frequentemente os fiéis a pô-
-lo em prática; por exemplo, aos de 
Tessalônica: “Orai sem interrup-
ção 12 e, aos de Éfeso: “Orando em 
todo tempo movidos pelo Es-
pírito” 13. O mesmo São Paulo nos 
dá exemplo quando diz que reza 
constantemente pelos seus “noite 
e, dia, sem cessar” 14.

Seguindo os ensinamentos bíbli-
cos, alguns padres da Igreja e escri-
tores eclesiásticos antigos também 
exortam os cristãos a levar uma 
vida de oração incessante. Um de-
les, por exemplo, escreve: “Se bem 
que alguns atribuem a oração a 
determinadas horas, por exemplo, 
a terceira, a sexta, e a nona, o cris-
tão perfeito reza durante sua vida 
inteira esforçando-se em viver com 
Deus por meio da oração” 15.

Vida de oração constante

O cristão que quer ser coerente 
com sua fé tem vontade de esforçar-
-se por converter a jornada em uma 
constante e íntima conversação 
com Deus, de tal modo que a oração 
não seja um ato isolado que se cum-
pre e logo se abandona: “Pela ma-
nhã penso em Ti; e, pela tarde, 
dirige-se para Ti minha oração 
como o incenso. Toda jornada 
pode ser tempo e oração: da noi-
te à manhã e da manhã à noite. 
Mais ainda: como nos recorda a 
Escritura Santa, também o sono 
deve ser oração” 16.

Isso mesmo foi afirmado por al-
guns padres da Igreja, por exemplo, 
São Jerônimo: “O apóstolo nos man-
da orar sempre e, para os santos, o 
próprio sono é oração” 17.

A oração contínua é certamente 
um dom divino, que Deus não nega a 
quem corresponde com generosida-
de à Sua graça. Algumas práticas de 
piedade cristã manifestam de modo 
especial esse diálogo ininterrupto 
com o Senhor que preenche a alma.

Tais práticas são, ao mesmo tempo, 
consequência do amor e meio para 
crescer nele. E esse caráter do meio 
faz com que, se o cristão quer alcan-
çar uma vida de oração contínua, não 
possa adotar uma atitude passiva em 
relação à luta interior: deve procurar 
e pôr em prática engenhosidades hu-
manas, lembretes que possam avivar 
em qualquer momento o diálogo di-
vino e a presença de Deus.

Esses “despertadores” da vida 
interior são personalíssimos, por 
que o amor é engenhoso: serão 
diversos segundo as distintas cir-
cunstâncias de cada um, porém, 
todos temos de ver que meios po-
mos para rezar constantemente: 
todos devemos adotar em nossa 
jornada algumas normas de sem-
pre, práticas de piedade que não se 
limitem a um momento concreto.

O centro do trato do cristão com 
o Senhor é “que a relação com Deus 
permaneça no fundo de nossa alma” 
e para isso “há que avivar continua-
mente esta relação e dirigir sempre 
a ela os assuntos da vida cotidiana” 
18. E isso o conseguimos propondo-
-nos, por exemplo, buscar a presen-
ça de Deus habitualmente e consi-
derando que somos filhos de Deus 
antes de começar um trabalho, ou 
dando graças ao Senhor por um fa-
vor que nos fizeram, aproveitando 
que, se a Ele agradecemos, também o 
façamos à pessoa a quem o devemos.

Desse modo, por exemplo, a pre-
sença de Deus ajuda a perceber as 
coisas boas que Ele nos dá e mostrar-
-lhe nossa gratidão. Quem se propõe 
a agradecer ao Senhor os bens que 
recebe – inclusive a própria existên-
cia, a fé, a vocação cristã –, aprovei-

tando algumas circunstâncias do 
dia, acaba descobrindo outras oca-
siões para louvá-lo durante a jorna-
da. E isso é a “oração contínua” 19.

São Paulo nos deu exemplo de levar 
uma vida de ação de graças constan-
te: “Dou constantemente graças a 
meu Deus por vós, a propósito da 
graça de Deus que vos foi conce-
dida em Cristo Jesus” 20.

Nessa mesma linha, São Josema-
ria Escrivá exorta a converter a vida 
inteira do cristão em uma contínua 
ação de graças: “Como é possível 
perceber tudo isso, reparar que 
Deus nos ama, e não enlouquecer 
também de amor? (...) A nossa 
vida converte-se assim numa con-
tínua oração, num bom humor e 
numa paz que nunca se acabam, 
num ato de ação de graças desfia-
do ao longo das horas” 21.

A Virgem Santíssima permaneceu 
sempre em oração contínua, porque 
alcançou o cume mais alto da con-
templação. Como a olharia Jesus e 
como corresponderia ela ao olhar 
de seu Filho! Não estranhemos que 
uma realidade tão inefável tenha fi-
cado em silêncio, apenas insinuada: 
eram as coisas que Maria conservava 
em seu coração 22.
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FESTA DOS SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES

GUSTAVO CATANIA RAMOS

SANTOS DA IGREJA

Em Ramá se ouviu uma voz, 
choro e grandes lamentos: 
é Raquel a chorar seus fi-

lhos; não quer consolação, porque 
já não existem (Jr 31,15)!” Herodes 
soube, pela boca dos Reis Magos, 
que o Rei dos Judeus nasceria em 
Belém, como apontavam as escritu-
ras e o luzeiro no céu. Dissimulan-
do sua intenção em adorar o novo 
Rei, Herodes pede aos Magos que 
retornem para avisar-lhe do local 
de nascimento do Messias.

Um rei, possuidor de grandes po-
deres e palácios, servidores e con-
cubinas, teme pelo nascimento de 
outro Rei, nascido numa gruta fria 
e pequena, sem, aparentemente, ne-
nhuma posse. Mas, o aparente mui-
tas vezes é falso. O rei Herodes, se 
tinha algum poder ou bem, era ape-
nas a título precário: mero depositá-
rio de posses que pertencem, em úl-
tima instância, a Deus. Vem à mente 
a resposta de Cristo a Pilatos: “Não 
terias poder algum sobre mim, se 
de cima não te fora dado” (Jo 19,11). 
O pequeno bebê, entretanto, nas-
cido já rejeitado, era o verdadeiro 
dono de todo o universo. As mãos 
que criaram o universo agora não 
eram maiores do que as mãos de um 
bebê. Se é assim, o que preocupou 
tanto Herodes num evento tão – 
aparentemente – pequeno? Talvez 
a sua consciência que o acusava e 
lhe gritava interiormente que tudo 
o que tinha era passageiro e, não 
querendo segui-la, preferiu matar 
o próprio Deus a reconhecer a Sua 
soberania sobre tudo o que tinha. 
Entende-se, em Herodes, a defini-
ção do Catecismo acerca do que é o 
pecado: “um apego perverso a cer-
tos bens em detrimento do próprio 
Criador”. Àquele que não tem Deus 
resta-lhe apenas o apego desordena-
do e perverso ao que ilusoriamente 

“ possui. E se o pecador perseverar 
em sua obstinação até a hora de sua 
morte, qual dor será a dele ao ver 
Deus face a face e perceber que em 
sua vida terrena não O possuiu, mas, 
ao contrário, possuiu Suas criaturas 
em Seu detrimento? E qual dor será 
ao perceber, quando for afastado 
eternamente da presença de Deus, 
que ele não terá os mesmos bens, as 
mesmas ninharias, para recostar-se 
e consolar-se como tinha aqui neste 
mundo? Terá apenas o nada e a dor. 

Herodes fez sua opção: escolheu 
apegar-se ao que tinha a adorar o 
Messias. Quando o pecador cons-
cientemente toma essa decisão, só 
lhe resta uma opção: perseguir a 
Deus. Entretanto, nós não podemos 
atingir a Deus com nosso pecado: 
Ele é infinito e nada do que façamos 
pode mudar Sua natureza. Santa Ca-
tarina de Sena ensinou, em seu livro 
O diálogo, que Deus nos deu o pró-
ximo para que, por meio dele, possa-
mos fazer o bem ou o mal: “Contra 
quem se age, a quem se prejudica 
na prática do mal? Primeiramente 
contra si mesmo; depois, contra o 
próximo. A Mim, não Me prejudica. 
Eu não posso ser atingido, a não ser 
no sentido de que considero feito a 
Mim o que se faz ao homem”.

Como Deus, em Si, é inatingível, 
Ele nos deu os outros homens para 
que nossas ações pudessem ter efeito 
realmente. Assim, todo o bem que 
fazemos atinge o nosso próximo, as-
sim como todo o mal. Herodes, ten-
tando fazer o mal a Deus, perseguin-
do-O, fez o mal ao próximo: matou 
milhares de bebês inocentes. Não 
conseguindo atingir a Deus, atingiu 
os seres mais inocentes e indefesos.

Na data de 28 de dezembro, den-
tro da Oitava de Natal – período 
em que ainda se comemora a sole-

nidade –, a Igreja, em sua liturgia, 
lembra-nos dos incontáveis bebês 
mortos por ordem de Herodes. Os 
Santos Inocentes são comemora-
dos como mártires, pois, apesar de 
não terem podido defender a Cristo 
com palavras, defenderam-No com 
a própria vida. Não falaram, mas 
confessaram a Cristo. Não se defen-
deram com as próprias forças, mas 
ganharam a palma do martírio. 

Lembrar daquelas mais inocen-
tes e puras criaturas de Deus é o 
modo de a Igreja nos ensinar a olhar 
para aqueles que hoje são mortos no 
ventre materno. Como o massacre 
de Herodes, o massacre do aborto 
tem origem em uma mentalidade 
que prefere causar mal ao próxi-
mo a abandonar os próprios bens 
ilusórios. Herodes matou porque 
não queria abrir mão de seu poder, 
de suas posses e de seu bem-estar; 
aborta-se hoje porque não se quer 
abrir mão dos próprios “planos” e 
do próprio “bem-estar”. Assim, per-
petua-se a lógica: como o de Hero-
des, o pecado do aborto causa mal a 
um terceiro – o bebê –, pois não se 
quer aceitar os planos de Deus e Sua 
soberania sobre nossa vida. 

Neste ano, na data dos Santos 
Inocentes, peçamos a sua interces-
são em favor dos bebês mortos nos 
ventres maternos e das mães que 
pensam em abortá-los, para que 
desistam da ideia e não perpetuem 
o crime de Herodes no tempo. Pe-
çamos também que o dom da vida 
seja valorizado em todo mundo e, 
nos dizeres do Papa Francisco, não 
sejam ceifadas as vidas das “vítimas 
inocentes do aborto”. 



Informativo Nossa Senhora do Brasil | Dezembro/Janeiro - 2017/2018 • 13

OS DOIS MANDAMENTOS

Ao anunciar o Reino dos 
Céus, Cristo eleva à pleni-
tude os preceitos da lei an-

tiga, “não para os abolir, mas sim para 
levá-los à perfeição” (Mt 5,17). Assim, 
ao ser questionado pelos doutores da 
lei sobre qual seria o maior dos man-
damentos, Jesus responde:

“Amarás o Senhor teu Deus de 
todo teu coração, de toda tua alma e 
de todo teu espírito (Dt 6, 5)”. Este é 
o maior e o primeiro mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é: 
“Amarás teu próximo como a ti mes-
mo” (Lv 19,18). Nesses dois manda-
mentos se resumem toda a lei e os 
profetas (Mt 22,37-40).

Ora, tão sublime e elevada é a mi-
sericórdia divina que, se já não tivesse 
comprado a liberdade de nossas almas 
pelos méritos de Jesus na cruz, ainda 
nos concedeu a capacidade de corres-
pondermos ao carinho do Pai. Sim, 
pois, apenas movidos pela graça que 
nós, duros de coração, somos capazes 
de amar a Deus: “Ninguém pode dizer 
‘Jesus é o Senhor’ senão sob a ação do 
Espírito Santo” (1Cor 12,3).

Ainda assim, tamanha é a inclina-
ção do homem ao pecado e ao egoís-
mo que por vezes não vemos como os 
dois maiores mandamentos podem 
ser ambos vividos plenamente. Como 
amar a Deus sobre todas as coisas 
e ainda amar o próximo, a família, 
amigos, parentes, o trabalho, a pátria? 
Poderia haver aqui uma precedência 
de um mandamento sobre o outro?

Santo Agostinho nos guia: “O 
amor de Deus vem em primeiro 
lugar na classificação dos manda-
mentos, mas o amor ao próximo 
tem preferência na hora de agir” (In 
Comentário ao Evangelho de São 
João, Trat. XVII, 8)1. Parece então 
existirem duas primazias entre os 
mandamentos — na ordem da graça, 

o amor a Deus; na ordem da execu-
ção, o amor ao próximo.

A primeira delas nos foi ensinada 
por ocasião da visita de Nosso Se-
nhor à família de Marta, Maria e Lá-
zaro, moradores de Betânia. Durante 
sua estada, Cristo repreende a agita-
da Marta, que desnecessariamente 
se preocupava com os trabalhos de 
casa: “Marta, Marta, andas muito 
inquieta e te preocupas com muitas 
coisas; no entanto, uma só coisa é 
necessária” (Lc 10,41s). Aqui, Nosso 
Senhor claramente nos lembra da 
importância da vida contemplativa 
e da centralidade de ter a Deus como 
único necessário.

Tudo aquilo que fazemos deve 
ter Deus como causa final, como 
fim último, e toda realidade que 
amamos deve ser ocasião de amar a 
Deus. Se algo não puder ser amado 
por causa de Deus, então aquilo 
não é digno de ser amado. Essa é a 
justa medida de quanto devemos 
buscar ou evitar toda realidade ter-
rena. Como tão bem sintetiza Santo 
Inácio do Loyola, “O homem é cria-
do para louvar, prestar reverên-
cia e servir a Deus nosso Senhor 
e, mediante isso, salvar a sua alma; e 
as outras coisas sobre a face da ter-
ra são criadas para o homem, para 
que o ajudem a conseguir o fim 
para que é criado” (In Exercícios 
espirituais, cap. 23)2.

Uma vez que o amor a Deus é o 
único necessário, esse amor só é ple-
namente vivido quando amamos 
ao próximo. Aqui também é Santo 
Agostinho quem nos alerta: “Quem 
não ama o seu irmão não está no 
amor, e quem não está no amor não 
está em Deus” (In De Trinitate, vol. 
VIII, 12)3. Pode-se dizer ainda que 
o amor ao próximo é a medida de 
nosso amor a Deus, uma vez que 

LEI DE DEUS

“aquele que não ama seu irmão, a 
quem vê, é incapaz de amar a Deus, 
a quem não vê” (1Jo 4,20). É por isso 
que o amor fraterno precede, na or-
dem de execução, o amor a Deus.

É oportuno notar aqui que essa 
precedência também se reflete nos 
Evangelhos, pela apresentação da 
parábola do bom samaritano nos 
exatos versículos que antecedem a 
visita de Cristo a Marta: “Qual destes 
três parece ter sido o próximo da-
quele que caiu nas mãos dos ladrões? 
Respondeu o doutor: ‘Aquele que 
usou de misericórdia para com ele’. 
Então Jesus lhe disse: ‘Vai, e faze tu 
o mesmo’” (Lc 10,36s). Assim con-
clui Santo Agostinho: “Ao amar o teu 
próximo e interessar-te por ele, tu te 
pões em marcha. Aonde poderias ir, 
senão ao Senhor Deus?”1 .

Sendo todos chamados a viver o 
projeto de santidade que Deus tem 
para cada um de nós — a capacidade 
de retribuir o amor do Pai —, busque-
mos a Deus em cada realidade que 
amamos. Toda a felicidade terrena 
decorre tão somente de podermos 
amar a Deus nelas, ao passo que na 
visão beatífica, em toda a sua glória 
celeste, consiste nossa única e ver-
dadeira finalidade última. Peçamos 
que nos seja concedida a virtude da 
esperança, que, por ação da graça di-
vina, impele a nossa vontade e volta-a 
generosamente em direção a Deus. 
Amemos a Deus por Si mesmo e, ao 
próximo, por Deus.

JAN MARCEL IENTILE

Referências:
1. Agostinho, Santo, Bispo de Hipona. Evangelho 
de São João comentado por Santo Agostinho. Trad. 
de Pe. José Augusto Rodrigues Amado, 2ª ed. 
Coimbra, Gráfica Coimbra, 1960.
2. Inácio de Loyola, Santo. Exercícios espirituais. 
Trad. de Vital Cordeiro Dias Pereira, S.J., 3ª ed. 
Braga, Livraria Apostolado da Imprensa, 1999. 
Grifos nossos.
3. Agostinho, Santo, Bispo de Hipona. De 
Trinitate. Trad. de Arnaldo do Espírito Santo et al., 
1ª ed. Lisboa, Paulinas, 2007.
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TEMPO DE 
ESPERANÇA

É missão do cristão difun-
dir a luz da esperança de 
Deus neste mundo tão sem 

esperança. O Papa tem-nos lembra-
do que o cristão não pode se deixar 
levar pelo desânimo e nem pelo 
conformismo, que tenta nos tornar 
mornos e apáticos a tudo que está 
acontecendo ao nosso redor. Cada 
um de nós tem, com certeza, ouvido 
repetidamente algo como “Cansei, 
não adianta mais porque as coisas 
não vão mudar... As estruturas es-
tão falidas, a corrupção faz parte do 
DNA do brasileiro...”. 

Temos um inimigo oculto que 
quer roubar o que de mais precioso 
o Senhor colocou nos nossos cora-
ções, que é a esperança (cf. Paulo VI). 

É nesse momento em que o mun-
do está envolvido pela noite e pelas 
trevas que o cristão tem que fazer sua 
profissão de fé na Luz.

Nós, cristãos, nãos estamos isen-
tos das trevas, nem as internas e 
nem as externas, mas, pelo poder 
do Espírito Santo recebemos no 
Batismo o DNA divino que nos 

orienta para a Luz e nos faz confiar 
nas possibilidades infinitas do Bem. 
Essa é a fonte da esperança cristã – a 
certeza da salvação. 

“É pela esperança que somos sal-
vos.” (Rm 8,24).

A esperança é um caminho di-
fícil porque exige que acreditemos 
piamente naquilo que ainda não ve-
mos, pois, se o víssemos, não tería-
mos mais necessidade de esperar! 
O alimento da esperança é a oração, 
especialmente o Pai-Nosso, em que 
temos o resumo de tudo o que de-
vemos desejar. 

Nestes tempos somos chamados a 
ser luz no mundo, semeando a espe-
rança cristã por onde passarmos. 

O cristão não pode ser um semea-
dor de amarguras e de perplexida-
des, multiplicando o vinagre da de-
sesperança. Precisamos estar atentos 
para não entrar no jogo do maligno, 
que por meio das mídias semeia o 
joio da discórdia.

Nossa esperança tem um nome. 
Nome poderoso. Nome que salva, 

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

VENHAM NOS CONHECER 
ÀS QUINTAS-FEIRAS
DAS 14H30 ÀS 16H30.

que cura, que liberta e faz novas to-
das as coisas. Nossa esperança é uma 
pessoa viva: Jesus Cristo.

“Maria, Porta da Esperança e 
Auxiliadora dos cristãos, venha 
em socorro da nossa fé, erguen-
do-nos acima de todo o mal que 
permeia o mundo e ensinando a 
nos mantermos firmes, de pé, na 
oração e no silêncio, confiantes 
no cumprimento das promessas 
do Senhor que vem. Amém!”

Desejando-lhes um Santo Natal, 
aguardamos cada um de vocês no 
reinício do Grupo, dia 1° de feve-
reiro de 2018, às 14h30.
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ACONTECE

PARA LERACONTECEU

Que história nos é mais familiar do que a do Natal? 
E, ao mesmo tempo, qual é mais extraordinária? 
O elenco de personagens é curioso e incomum: 

pastores e magos, um imperador e um déspota, anjos, um 
jovem casal e um bebê que é o Deus Altíssimo. O aspecto 
extraordinário pede uma explicação e uma explicação que 
leve em conta o que há de familiar, literalmente, nesses 
acontecimentos que mudaram a história do mundo. 

Em A alegria do mundo, Scott Hahn combina uma 
aguda análise do texto bíblico com uma escrita atraente para 
lançar luzes sobre a primeira noite de Natal e mostrar como 
o nascimento de Cristo foi um acontecimento familiar.

Em outubro de 2017, o JAM (Japanese Food, 
Arts and Music) completou 15 anos e a 
comemoração dessa data tão importante 

foi promover um jantar beneficente com leilão de 
arte e reverter integralmente toda a arrecadação para 
entidades carentes no intuito de agradecer por tan-
tas bênçãos e, principalmente, poder compartilhar 
sua história e maior aprendizado: toda crise é uma 
oportunidade, basta ter fé e jamais desistir. Saiba 
mais sobre o JAM no link: https://goo.gl/TGHRYa

A ALEGRIA DO MUNDO 15 ANOS DE JAM

ADQUIRA ESTE LIVRO NA 

LIVRARIA DA PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Scott Hahn,   
Editora Quadrante  
176 páginas
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RECOLHIMENTO FEMININO
5 DE DEZEMBRO, ÀS 14H30.
tema: “NATAL, ENCONTRO COM CRISTO”.

DEZEMBRO
2 - Danilo de Lima Santos e Priscila Scorelli P. Goyos / Caique Vatti 
Junqueira e Juliana Mani / Murilo Mayco Santana e Ketlen Regina 
Silva Pedrotti / Wesley da Fonseca Rancon e Camila Brigante Cozzi / 
Ricardo Rodrigues Pellin Junior e Carolina Moretti Meinberg.
8 - Luis Eduardo Medeiros Grisolia e Maria Carolina Ganancio Liberati.
9 - Leandro da Silva Cunha e Giuliana Torres da Cruz / Willian 
Lucio Rodrigues e Marina Ramos Oliveira de Lima / André Grass 
Silveira Bianchi e Mariana Lopes Parra / Leandro Gustavo Nadalin 
e Joana Lugli Tolosa / Guilherme de Sá Moreira Rocha Camargo e 
Gabriela do Couto Rosa.
15 - Gabriel de Castro Daud e Isabel Soares de Mello.
16 - Anderson Lentis da Silva e Karina França Silva / Rogério 
Alexandre Teixeira Reis e Stephanie Manukian Safont / Felipe de 
Souza Barros Tranquilli Barbosa e Fernanda Margodo de Oliveira.

JANEIRO
13 - Allan Suleiman e Camila Clerle Sadocco Pereira.
19 - Fabio Luis Forne e Thalita Rodrigues e Silva.
20 - Bruno Scodeler e Flavia Yumi Tatai / Vitor Hugo Boso Vacht 
e Stephanie Hanna do Couto / Rafael Flach e Carolina Ghellere / 
Deivid Fernando Gionimi e Silvia Bernardino de Gouveia.
26 - Julio Akio Yanata e Eleonora Menge Carvalhal / Felipe Wenter 
Salles e Isadora Silva Lima Sacramento .
27 - Diógenes Nordi Sobrinho e Camila Pereira de Souza / Geraldo Julio 
Cesar Pallarolas do Valle Araújo e Laysa Zago de Faria Custódio Gouveia.

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

PASTORAL DA MÚSICA – CORAL
Ensaios: Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Domingos, chegada às 11h para cantar às 
12h30 e chegada às 17h para cantar às 18h30.

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
6 DE DEZEMBRO, ÀS 20H.

16 DE JANEIRO, ÀS 14H30.
tema: “NECESSIDADE DA FORMAÇÃO”.

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
Janeiro (férias) e 18/2. 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.

1º Curso:
7/2, 21/2, 28/2, 3 e 4/3

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

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL


