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NESTA EDIÇÃO

DOUTRINA: AS OBRAS QUARESMAIS [2], ESTO VIR [3], ESPECIAL: É PECADO GRAVE UM CATÓLICO ASSOSSIAR-SE À MAÇONARIA! [5], 
CAPA: O PUDOR [7], PAPA: MODA E MODÉSTIA [9], SANTOS DA IGREJA: SANTA EULÁLIA [12], GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO [14],

PARA LER: A ARTE DE DECIDIR BEM [15], ACONTECE [15], ESPEDIENTE: PAROQUIAL E PASTORAL, PROCLAMAS [16] 

Participe da Santa Missa na Quarta-feira de Cinzas 
Celebrações às 8h, 9h, 12h, 17h30 e 18h30 - todas com imposição das cinzas.
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DOUTRINA

AS OBRAS 
QUARESMAIS
Na próxima Quarta-feira 

de Cinzas (14 de feve-
reiro) inicia-se o tempo 

litúrgico da Quaresma, período de 
40 dias que antecedem a celebra-
ção da Páscoa de Nosso Senhor. A 
partir da evocação dos dias que o 
Cristo passou no deserto, após ter 
sido batizado no Jordão e imedia-
tamente antes de iniciar sua vida 
pública, somos convidados pela 
Igreja a nos unir ao mistério de Je-
sus no deserto (CIC 540)1. Trata-se 
de um tempo propício à conversão 
pessoal e à purificação de coração 
para um especial esforço de medi-
tação e intimidade com Deus.

A fim de nos ajudar a tornar 
real esse sincero desejo de conver-
são, a tradição nos dá a orientação 
de recorrer à prática de três exer-
cícios da vida espiritual, os quais 
denominamos obras quares-
mais: a oração, o jejum e a esmola. 
Ensinados pelo próprio Cristo no 
Sermão da Montanha (cf. Mt 6,1-
18), esses exercícios são armas po-
derosas contra as tentações a que 
Jesus foi sujeito durante os 40 dias 
no deserto, em cujo núcleo encer-
ra-se a proposta demoníaca de remover Deus do centro 
de nossa existência e usá-Lo em nosso próprio benefício. 
Passemos a estudá-los mais detidamente.

Na primeira tentação, o Diabo propõe a Jesus que se 
aproveite de sua filiação divina a fim de saciar sua fome: 
“Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se tor-

ne pão” (Lc 4,3). Logicamente, a 
prática que se contrapõe a essa 
tentação é a penitência, cuja ex-
pressão mais difundida é o jejum. 
Por meio de todo modo de con-
tenção, generosa e humilde, dos 
prazeres de que possamos desfru-
tar por nosso corpo somos lem-
brados de que é por vezes preciso 
conter nossa própria vontade, de-
sordenada pelo pecado original, a 
fim de nos encontrarmos sempre 
dispostos e contentes a nos sa-
crificar pelos irmãos. Como nos 
ensina Jesus: “Quando jejuardes, 
não tomeis um ar triste como 
os hipócritas, que mostram um 
semblante abatido para manifes-
tar aos homens que jejuam. Em 
verdade eu vos digo: já receberam 
sua recompensa” (Mt 6,16).

Na segunda tentação, o Diabo 
oferece a Jesus o poder e a glória 
mundanos, ao preço de Sua sub-
missão a ele em lugar de ao Pai: 
“Portanto, se Te prostrares diante 
de mim, tudo será Teu” (Lc 4, 7). 
Dessa vez, a obra quaresmal que 
nos capacita a vencer tal tenta-
ção é a caridade, comumente sob 

a forma de esmola. É ela que, manifestada no amor ao 
próximo, coloca-nos em marcha no caminho de con-
versão ao fazer crescer em nós o amor a Deus. Não são 
as realidades terrenas, por mais sedutoras que pareçam, 
que conduzem à salvação, mas apenas o poder da cruz, 
da humildade e do amor2. Sobre isso, fala-nos Jesus: 

As obras quaresmais nos 
ajudam a superar a tentação 
de submeter Deus aos nossos 

próprios interesses.
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ESTO VIR

“Quando deres esmola, que tua mão 
esquerda não saiba o que fez a direi-
ta. Assim, a tua esmola se fará em se-
gredo; e teu Pai, que vê o escondido, 
recompensar-te-á” (Mt 6,3s).

Na terceira tentação, o Diabo desa-
fia Jesus a lançar-se do Templo de Je-
rusalém, a partir da confiança de que 
seria salvo pelos anjos de Deus: “Se és 
o Filho de Deus, lança-Te daqui abai-
xo; porque está escrito: ‘Ordenou aos 
seus anjos a teu respeito que te guar-
dassem’” (Lc 4,9s). Não por acaso é a 
prática da oração que nos liberta da 
mortífera tentação que é a presunção 
da salvação. Tamanha vaidade, que 
se expressa sob a forma da vanglória 
(falsa glória), só pode ser refreada 
pela glória verdadeira, aquela que 
é dada a Deus por meio da oração. 
Se glorificar a Deus é a essência da 
oração, é o próprio Cristo quem nos 
forma: “Quando orardes, não façais 
como os hipócritas, que gostam de 
orar de pé nas sinagogas e nas esqui-
nas das ruas, para serem vistos pelos 
homens. Em verdade eu vos digo: já 
receberam sua recompensa” (Mt 6,5).

Assim, é facilmente discernível 
como as obras quaresmais nos aju-
dam a superar a tentação de subme-
ter Deus aos nossos próprios interes-
ses. Ao vencer o Diabo no deserto, 
“Cristo revela-Se o Servo de Deus 
totalmente obediente à vontade di-
vina” (CIC 539)2. Vivamos a Qua-
resma que se aproxima à imitação de 
Nosso Senhor, que não só foi capaz 
de compadecer-Se de nossas fraque-
zas, mas ainda “passou pelas mesmas 
provações que nós, com exceção do 
pecado” (Hb 4,15). Só assim estare-
mos prontos a bem celebrar a Sua 
Paixão, que realiza a redenção defi-
nitiva dos homens. Uma santa Qua-
resma a todos.

Quando, já em seu leito de 
morte, o rei Davi deu a seu 
filho, Salomão, suas últimas 

instruções, assim se dirigiu a ele: “Con-
fortare, et esto vir” (“Sê corajoso: por-
ta-te como homem”) (1Rs 2,2). Infeliz-
mente, nos dias de hoje, não faltariam 
aqueles que se apressariam em acusar 
o salmista de um chauvinismo mascu-
lino, numa tentativa ardilosa, por parte 
dos que se subscrevem à ideologia de 
gênero, de denegrir o papel do homem 
e “desconstruir” (para empregar aqui 
o jargão típico de tal grupo) os papéis 
sociais tradicionalmente desempe-
nhados pelo homem e pela mulher em 
qualquer comunidade sadia. Numa 
época de patente guerra ideológica 
acerca dos sexos, que tem por claro 
objetivo a debilitação da família, refli-
tamos a respeito do sentido da mascu-
linidade, na natureza e na Igreja, a fim 
de resgatar a vocação primeira a que 
todo homem é chamado a viver.

JAN MARCEL IENTILE

Referências:
1. Bento XVI, Papa. Audiência geral. Sala Paulo 
VI. 13 de fevereiro de 2013. 
2. Catecismo da Igreja Católica, Edição Típica 
Vaticana, 2002. 

Já no relato da Gênese, as Sagradas 
Escrituras nos dão conta de que as di-
ferenças entre homem e mulher são 
parte do projeto de Deus para a huma-
nidade:  “Deus criou o homem à Sua 
imagem; criou-o à imagem de Deus, 
criou o homem e a mulher” (Gn 1,27). 
Cabe, aqui, observar que, ao longo das 
várias traduções, perdeu-se o caráter 
biológico do versículo, o que ainda se 
preserva na versão latina:  “Ad imagi-
nem Dei creavit illum, masculum 
et feminam creavit eos” (“Criou-o à 
imagem de Deus, macho e fêmea os 
criou” (tradução literal). Assim, é pos-
sível afirmar que as diferenças entre o 
masculino e o feminino são deseja-
das por Deus e negá-las seria contrá-
rio ao próprio plano da criação.

Também no reino animal fica ex-
plícita a complementaridade de pa-
péis entre macho e fêmea. Enquanto 
o primeiro, nos mais diversos gêne-
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ros, é talhado à iniciativa, ao enfren-
tamento e ao sacrifício, a segunda o 
é à cautela, à docilidade e à preserva-
ção — de sua prole e, em última ins-
tância, de toda a espécie. Enquanto 
é própria da fêmea a faculdade de 
gerar a vida, ao macho cabe, no má-
ximo, a capacidade de tirá-la. Ainda 
que diferenças individuais existam 
é inegável que fatores constitutivos, 
muito mais que conjunturais, ajam 
de modo a tornar essa a disposição 
prevalente na natureza.

O ser humano, contudo, é dotado, 
ao contrário dos animais, de uma alma 
espiritual (CIC 356)1, e é no aspecto 
sobrenatural que o sentido da mascu-
linidade encontra sua plena realização. 
Deus ao criar o masculino e o feminino 
o fez para que a humanidade também 
pudesse participar com Ele de Seu pro-
jeto de criador. É preciso apontar que 
essa participação não é autônoma, uma 
vez que a alma humana só pode ser 
criada e infundida por Deus no mo-
mento da concepção (CIC 366)1. As-
sim, a geração de uma vida humana é 
uma obra compartilhada por três com-
ponentes, dos quais o mais sublime é o 
exercido pelo próprio Deus2. É na pa-
ternidade, portanto, que o homem par-
ticipa da paternidade de Deus e dela 
decorre a sua vocação mais elevada.

Uma vez que o evangelista nos ensi-
na que  “Um só é vosso Pai, aquele que 
está nos céus” (Mt 23,9), a compreen-
são dessa vocação deve ser buscada 
por meio de Deus Pai, que se reflete 
no mundo na figura do Cristo Jesus:  
“Aquele que me viu, viu também o Pai” 
(Jo 14,9). É no Filho Encarnado, Ele 
mesmo pai do novo povo de Deus, 
que o homem encontra exemplo de 
como viver sua masculinidade pela 
paternidade. Só por meio do tríplice 
múnus do Cristo — sacerdotal, pro-
fético e régio —, que todos recebemos 
pelo Batismo (LG 31)3, que essa voca-
ção pode ser plenamente realizada.

O dever de sacerdote é manifesta-
do na figura paterna por seu caráter 
provedor. Ainda que o aspecto ma-

terial, pelo sustento de seus filhos ou 
os de outrem, na caridade, seja o mais 
aparente, um pai é chamado a prover 
principalmente a nutrição espiritual a 
seus filhos por meio da catequese, da 
administração dos sacramentos e da 
vida de oração, papel que muitas vezes 
é delegado ou meramente abando-
nado. A provisão de uma identidade 
familiar, calcada em virtudes e valores 
sólidos, também é parte do múnus sa-
cerdotal de um pai, que deve oferecer 
modelo de conduta:  “Em verdade, em 
verdade vos digo: o Filho de si mesmo 
não pode fazer coisa alguma; ele só faz 
o que vê fazer o Pai; e tudo o que o Pai 
faz, o faz também semelhantemente o 
Filho” (Jo 5,19).

A função de profeta, por sua vez, 
é realizada pela configuração do pai 
a um mestre para seus filhos. Esses 
devem ter nutrida, por meio da edu-
cação paterna, sua autonomia, a fim 
de que em breve sejam eles próprios 
a partir em missão de doação de si 
mesmos às suas futuras famílias. Só 
assim poderão eles também realizar a 
vocação de todo cristão, na Igreja e no 
mundo, pela total ordenação de suas 
ocupações terrenas a Deus:  “São cha-
mados por Deus para que, aí, exer-
cendo o seu próprio ofício, guiados 
pelo espírito evangélico, concorram 
para a santificação do mundo a partir 
de dentro, como o fermento, e deste 
modo manifestem Cristo aos outros, 
antes de mais pelo testemunho da 
própria vida, pela irradiação da sua 
fé, esperança e caridade” (LG 31)3. 

Por fim, o serviço régio (ou pas-
toral) de um pai se dá por seu papel 
protetor. Mais do que proteção físi-
ca, de agressores externos, o pai deve 
se encarregar de defender sua família 
internamente, por meio da estipula-
ção de limites. Cabe a ele guiar sua 
família, tarefa para a qual lhe é con-
ferida autoridade. Tal autoridade, 
contudo, presume o sacrifício pleno 
e irrestrito do pai, duas realidades 
que não podem prescindir uma da 
outra:  “Ora, assim como a Igreja é 

submissa a Cristo, assim também o 
sejam em tudo as mulheres a seus 
maridos. Maridos, amai as vossas 
mulheres, como Cristo amou a Igre-
ja e se entregou por ela” (Ef 5,24s).

A partir disso é possível perceber 
que a masculinidade, ainda que seja 
natural, não é espontânea e requer 
um esforço deliberado do homem 
para ser vivida. Seu exercício pleno 
requer a prática de virtudes humanas 
— coragem, resolução, honradez, dis-
ciplina — mas, principalmente, a en-
trega e o sacrifício de si mesmo, que 
apenas o Cristo pode inspirar. À luz 
do projeto de Deus para o homem é 
seguro afirmar que todo homem ma-
duro é pai, seja ele biológico, adotivo 
ou espiritual, e é apenas por tal voca-
ção que sua masculinidade se con-
cretiza plenamente. Que o homem 
moderno possa recuperar esse ideal e 
tornar real cada um a parcela do fu-
turo da humanidade que se encontra 
penhorada em si. Esto vir!

À luz do projeto de 
Deus para o homem 

é seguro afirmar 
que todo homem 

maduro é pai, seja ele 
biológico, adotivo ou 
espiritual, e é apenas 
por tal vocação que 

sua masculinidade se 
concretiza plenamente.
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ESPECIAL

É PECADO GRAVE UM CATÓLICO 
ASSOCIAR-SE À MAÇONARIA! 

Um católico pode pertencer 
à maçonaria? A resposta 
é não! Um católico pode 

querer pertencer à maçonaria para 
mudá-la desde dentro? A resposta, 
também, é não! 

Aos domingos rezamos na San-
ta Missa o Símbolo dos Apóstolos: 
“Creio no Espírito Santo; na santa 
Igreja Católica; na comunhão dos 
santos; na remissão dos pecados; na 
ressurreição da carne; na vida eterna. 
Amem”. Essa fórmula é rezada pelos 
católicos desde o Concílio de Ni-
ceia, em 325!!! Ou, ainda, na fórmula 
do Credo chamado niceno-cons-
tantinopolitano, originado em 
381, no Concílio de Constantinopla: 
“Creio na Igreja una, santa, ca-
tólica e apostólica. Professo um só 
Batismo para remissão dos pecados. E 
espero a ressurreição dos mortos, e a 
vida do mundo que há de vir. Amém”.

E o que diz essa mesma Igreja una, 
santa, católica e apostólica, ao lon-
go dos séculos, a respeito da maçona-
ria? “Permanece, portanto, imutável o 
parecer negativo da Igreja a respeito 
das associações maçônicas, pois os 
seus princípios foram sempre consi-
derados inconciliáveis com a doutrina 
da Igreja e por isso permanece proi-
bida a inscrição nelas. Os fiéis que 
pertencem às associações maçô-
nicas estão em estado de pecado 
grave e não podem aproximar-se 
da Sagrada Comunhão. Não com-
pete às autoridades eclesiásticas locais 
pronunciarem-se sobre a natureza das 

associações maçônicas com um juízo 
que implique derrogação de quanto 
foi acima estabelecido, e isto segundo 
a mente da Declaração desta Sagrada 
Congregação, de 17 de Fevereiro de 
1981” (cf. AAS 73, 1981, pp. 240-241).

Haveria, ainda, por parte dos fiéis 
católicos, alguma possibilidade de 
dúvidas? Deveria ser claro, mas, in-
felizmente, muitos católicos incor-
rem em se associar as lojas maçôni-
cas no Brasil e no mundo. 

A primeira condenação ponti-
fícia da maçonaria ocorreu no dia 
28 de abril de 1738, quando o Papa 
Clemente XII promulgou a Bula 
In eminenti apostolatus specula. 
Apenas 21 anos separavam esse do-
cumento da data que se costuma 
indicar como o início da maçonaria 
moderna: 1717. 

Ora, que razões levaram a Santa 
Sé a condenar uma sociedade em 
1738 e a ratificá-la em 1983 sem alte-
rar, desde o Papa Clemente XII, sua 
condenação? 

Recorremos à adaptação de um 
texto, recentemente publicado pelo 
sacerdote português, Gonçalo Por-
tocarrero de Almada, no jornal Ob-
servador de Portugal, para elucidar 
alguns pontos dessa questão. 

A Igreja e a maçonaria têm res-
postas diametralmente opostas a essa 
questão, dizia Portocarrero no jornal 
on-line português Observador. Com 
efeito, segundo a Igreja, nenhum cató-

lico pode ser da maçonaria e por isso, 
se o for, fica impossibilitado da vida 
sacramental, como vimos na Decla-
ração da Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé, datada de 1983. Para 
a maçonaria, pelo contrário, não só 
não existe nenhuma oposição como 
até há uma alegada convergência e 
afinidade entre ambas as instituições. 

Afinal, quem tem razão: a Santa 
Igreja Católica ou a maçonaria? 

Para um católico a questão não é 
problemática, porque todos os fiéis 
sabem que, em matéria de fé e de 
moral, estão obrigados a seguir, por 
elementar coerência, as prescrições 
da autoridade eclesial. Ora, sobre esse 
particular o magistério da Igreja não 
só não foi omisso como declarou, 
mais de 500 vezes, que a nenhum fiel 
é lícito pertencer à maçonaria e que, 
se o fizer consciente e voluntariamen-
te, comete um pecado grave, que o 
impede de receber a comunhão. 

É certo que a maçonaria tentou 
relativizar essas condenações, consi-
derando-as desatualizadas. Segundo 
acreditam ou querem fazer acreditar, 
“atualmente a Igreja, sobretudo após 
João XXIII e o Concílio Vaticano II, 
encara com outros olhos o fenôme-
no maçônico”. Mas, ao contrário do 
que faz crer, nem o Papa Francisco, 
nem o Concílio Vaticano II altera-
ram em nada a posição da Igreja em 
relação a tal questão. Aliás, deve ser 
por esse motivo que os maçons não 
citam nenhum documento de São 

“Estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo 
aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança.” (1Pe 3,15)
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ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

João XXIII, ou do referido Concílio, 
que corrobore essa falsa suposição. 

Outro argumento muito usado, 
como citado por António Arnaut, 
ex-grão-mestre do Grande Oriente 
Lusitano – GOL, afirma que “à intole-
rância sucedeu a compreensão e certa 
simpatia”, até porque “há espaços co-
muns de preocupação e de identida-
de de propósitos entre a maçonaria e 
a Igreja progressista”, porque “a maço-
naria não é concorrente e, muito me-
nos, inimiga da Igreja Católica”. 

Com certeza que pode haver, por 
via de exceção, alguma convergência 
entre as duas instituições em relação 
a alguma causa humanitária, como a 
erradicação da miséria ou a promo-
ção da justiça social, mas a verdade 
é que tal coincidência pontual não 
contradiz a radical oposição entre 
ambas as entidades. Também re-
publicanos e monárquicos podem 
convergir em relação a um propósito 
patriótico – como, por exemplo, a 
defesa nacional em caso de guerra –, 
mas nunca um monárquico poderá 
ser republicano, nem vice-versa.

Por outro lado, a referência à 
“Igreja progressista” subentende 
a existência de outra Igreja, supos-
tamente conservadora, que se-
ria a responsável pelas reiteradas e 
nunca desmentidas condenações da 
maçonaria. Condenações essas que 
seriam, aliás, menosprezáveis, na 
medida em que os “bons” católicos, 
isto é, os progressistas, teriam apreço 
pela maçonaria… Mas, ao contrá-
rio do que se faz supor, não há duas 
Igrejas, mas uma só Igreja Católica, 
que não é progressista nem conser-
vadora, mas “una, santa, católica e 
apostólica”. E, por sinal, unânime na 
condenação da maçonaria. 

A insidiosa e maniqueísta suposi-
ção de que existem duas igrejas cató-
licas – uma boa, que seria a progres-
sista e pró-maçônica, e outra má, que 
seria a conservadora e antimaçônica 
– serve a uma causa diabólica (“diabo” 

significa, etimologicamente, aquele 
que divide): a divisão entre “católicos” 
pró-maçonaria, releve-se a contradi-
ção, e católicos antimaçônicos.

António Arnaut também invoca, 
como prova da suposta compatibi-
lidade entre a fé cristã e a ideologia 
maçônica, “a circunstância de muitos 
católicos e altos dignitários da Igreja 
serem maçons”. Mas essa afirmação, 
ao não ser corroborada por nenhuma 
prova, é totalmente gratuita. De fato, 
não se sabe de nenhum alto dignitário 
da Igreja portuguesa que seja maçom. 
Se, em tempos idos, alguns eclesiásti-
cos aderiram à maçonaria, foi porque 
apostaram a fé, violaram gravemente 
os votos a que se tinham comprometi-
do, desobedeceram aos seus legítimos 
superiores e escandalizaram os fiéis.

Nem todos os católicos foram 
sempre coerentes com a fé da Igreja. 
Infelizmente, por exemplo, já hou-
ve clérigos comunistas, mas nunca 
a Igreja aceitou essa ideologia que, 
como ainda hoje se comprova na 
China, na Coreia do Norte e em 
Cuba, é totalitária, materialista, anti-
cristã e contrária à liberdade religiosa 
e aos direitos humanos. Um católico 
maçom é como um cristão comunis-
ta: uma contradição e um escândalo!

Talvez alguém pudesse objetar que 
a contradição existente entre as duas 
entidades é acidental e superável no 
futuro. Ora, a maçonaria é, segundo a 
abalizada opinião do ex-grão-mestre 
do GOL, “uma ordem (…) baseada 
no livre pensamento”, ou seja, relati-
vista, pois “não aceita dogmas”. Por-
tanto, quando afirma que “admite to-
das as crenças” deve-se entender com 
essa ressalva, pois quem acredita em 
dogmas não pode pertencer a uma 
entidade que “não aceita dogmas”, a 
não ser que seja um ignorante, ou um 
hipócrita, como é óbvio. 

Acontece que a religião católica é 
essencialmente dogmática: um fiel que 
nega, consciente e voluntariamente, 
um só dos seus dogmas não só é for-

malmente herege como incorre auto-
maticamente na pena de excomunhão, 
ou seja, autoexclui-se da Igreja. Não se 
trata, portanto, de uma incompatibili-
dade secundária ou momentânea, mas 
essencial e definitiva: só seria superada 
se a maçonaria deixasse de ser livre-
-pensadora, ou a Igreja deixasse de ter 
dogmas; isto é, se a maçonaria deixas-
se de ser maçonaria e a Igreja Católica 
deixasse de ser Igreja Católica!

Recordemos o que o apóstolo São 
Paulo já tinha falado a Timóteo, cerca 
de 2 mil anos atrás, sobre o perigo dos 
falsos doutores, que acaba levando mui-
tos católicos para o caminho do erro: 
“O Espírito diz expressamente que, nos 
tempos vindouros, alguns hão de apos-
tatar da fé, dando ouvidos a espíritos 
embusteiros e a doutrinas diabólicas, de 
hipócritas e impostores que, marcados 
na própria consciência com o ferrete 
da infâmia, proíbem o casamento, as-
sim como o uso de alimentos que Deus 
criou para que sejam tomados com 
ação de graças pelos fiéis e pelos que 
conhecem a verdade. Pois tudo o que 
Deus criou é bom e nada há de reprová-
vel, quando se usa com ação de graças. 
Porque se torna santificado pela palavra 
de Deus e pela oração” (1Tm 4,1-5).

Há sempre um caminho de volta 
à Santa Igreja Católica para aqueles 
que pessoal e livremente resolvem 
abjurar a maçonaria. 

Com confiança e contrição, invo-
quemos a Virgem Santíssima, Maria, 
o refúgio dos pecadores, para que ela 
nos guie num exame de consciência 
com valentia e, se for o caso, como 
ao filho pródigo, alcance-nos a mise-
ricórdia de Deus. 
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CAPA

O PUDOR

De todos os cinco sentidos, a 
visão de certo é o mais im-
portante. Em primeiro lu-

gar, os homens compreendem mais 
facilmente aquilo que veem. Por isso, 
quando ficamos curiosos ou ouvi-
mos um som diferente, tendemos a 
volta nosso olhar ao que nos chamou 
atenção. Tendemos também a formar 
imagens para compreender realida-
des invisíveis. Basta apenas pensar 
em como concebemos um anjo ou 
Deus Pai para compreender como no 
homem a visão é o sentido que mais o 
permite captar a realidade das coisas. 

A visão também tem um grande 
impacto na memória, pois guarda-
mos com mais facilidade aquilo que 
foi visto do que aquilo que foi ou-
vido ou tocado. Por isso, devemos 
sempre vigiar nosso olhar, pois o que 
olhamos é o que formará toda nossa 
recordação e, se tendemos a olhar 
coisas que nos afastam de Deus, serão 
conservadas em nosso espírito más 
tendências que atrapalharão nossa 

intimidade com Ele. “Se o teu olho for 
limpo, todo o teu corpo estará ilumi-
nado”, ensinou-nos Nosso Senhor.

Mas, num sentido muito mais pro-
fundo, a visão é o sentido que permite 
captar, por trás das realidades visíveis, 
as realidades espirituais e invisíveis. 
Ao olhar um rosto, podemos dizer 
se a pessoa está feliz ou triste, irrita-
da ou tranquila. Os olhos, janelas da 
alma, podem revelar os sentimentos 
e pensamentos mais sutis e espirituais. 
Deus criou o homem como uma uni-
dade entre o espiritual e o material, em 
que o primeiro controla e informa o 
segundo, numa hierarquia harmonio-
sa. Essa harmonia perfeita entre alma 
e corpo deixou de existir quando o 
homem pecou e desobedeceu a Deus. 
A alma humana deixou de ser guiada 
por Deus e, por esse motivo, o corpo 
humano deixou de ser guiado plena-
mente pela alma. Aquele que não se 
submete ao superior não pode sub-
meter o inferior, diz Santo Agostinho. 
A alma que não se submete a Deus 

não é capaz de submeter o corpo. 

Uma das graves consequências 
do pecado ocorreu precisamente em 
nossa visão. O olhar, que antes po-
dia penetrar no mais íntimo da alma 
humana, agora tende a reduzir toda 
realidade ao corpóreo e imediato. A 
Bíblia, de maneira sábia, ensina-nos 
que Adão e Eva cobriram seus corpos 
depois que pecaram, pois não po-
diam mais olhar o corpo nu do outro 
sem reduzi-lo a um mero objeto. O 
olhar continuou não mais a procu-
rar aquilo que diferencia o homem 
do animal, mas, ao contrário, passou 
desordenadamente a buscar exata-
mente aquilo que nos assemelha aos 
animais. O corpo humano não é um 
mero objeto, mas é movido por uma 
alma espiritual e deve revelar e ex-
pressar realidades espirituais. Reduzir 
o homem ao seu corpo é reduzi-lo a 
um animal. Após o pecado, portanto, 
foi necessário cobrir o corpo – pelo 
menos parte dele – para que pudesse 
revelar novamente a alma.
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O pudor é, nesse quadro, “a defesa 
natural contra possíveis olhares im-
pudicos” que buscam reduzir a pes-
soa a um mero objeto de prazer. A 
virtude do pudor busca cobrir aque-
las partes do corpo que em si não são 

capazes de revelar a pessoa em sua 
integridade e busca deixar descober-
tas aquelas outras partes que são ca-
pazes de fazê-lo. E como identificar 
as partes de cada tipo? 

O rosto por excelência é o que mais 
comunica os estados de alma de uma 
pessoa. Ao contemplá-lo, uma pessoa 
pode adentrar o mundo interior da 
outra, de modo quase espontâneo e 
imediato. O rosto não é uma unidade 
anatômica capaz de, por si só, reduzir 
a pessoa ao prazer que o seu corpo 
pode ocasionar em outrem. As mãos, 
em menor grau, também podem ex-
pressar estados de alma: um punho 
fechado ou uma mão agitada reve-
lam raiva ou ansiedade. Essas partes, 
portanto, não precisam ser cobertas, 
pois expressam algo mais do que 
elas mesmas. Por isso, damos, neste 
texto, a essas partes o nome de partes 
expressivas. 

Por outro lado, há partes do corpo 
que não expressam nada para além 
delas mesmas. O joelho ou o cotovelo, 
por exemplo, não significam ou não 
expressam nada. Portanto, cobri-las 
não é uma exigência da virtude do pu-
dor. São partes denominadas neutras. 

Em último lugar, há aquelas par-
tes que, além de não expressar nada 
da alma, são capazes de causar um 
grande prazer carnal e sensual em 
que as vê. O prazer é o único senti-
mento que essas partes comunicam 
ao homem de carne e osso, decaído, 
que carrega consigo as desordens 
do pecado. Esse prazer sexual, em 
si bom e querido por Deus, desor-
denou-se após a Queda e pode en-
contrar justificativa apenas dentro 
de uma relação conjugal. Com raras 
exceções – como em tratamentos 
médicos –, essas partes criam em 
torno de si uma atmosfera que pode 
não ocasionar essa intensa sensação 
de prazer. Em todas as outras situa-
ções, a virtude do pudor exige que 
elas sejam cobertas para que a digni-
dade da pessoa seja preservada e ela 

 “O pudor pode ser um 
ato de amor a Deus. 

Quando nos vestimos 
para ir à Missa, 

devemos ter em mente 
que o centro deve ser 
Nosso Senhor que Se 
faz presente no altar. 
Tudo deve contribuir 
para a concentração 
e piedade do padre e 
do povo que a assiste. 
Se nos vestimos para 
a Missa e nossa roupa 
pode tirar a atenção 

dos outros para o 
mais importante, 

pois deixamos partes 
impudicas descobertas 

ou parcialmente 
descobertas, estamos 

cometendo um ato 
de desamor a Deus 
e, no fundo, um ato 

de egoísmo, pois 
queremos ser o centro 

das atenções. Pensemos, 
a partir de agora, em 

como nos vestimos para 
assistir à Santa Missa.”

não seja alvo de olhares impudicos 
que buscam apenas o prazer carnal. 
Frisa-se que essas partes podem ser 
desvendadas numa lícita relação 
conjugal, pois o amor carnal dento 
do Matrimônio é vivificado pelo es-
pírito e pela graça de Deus.

Assim, desnudar essas partes fora 
das situações lícitas contribui para a 
despersonalização voluntária e para 
o desrespeito à dignidade humana, 
pois o ser humano é muito mais do 
que um instrumento de prazer. Des-
nudá-las é reduzir o humano ao ní-
vel do infra-humano.

Podemos afirmar, dentro dos prin-
cípios aqui expostos, que grande parte 
dos trajes de banho usados em praias e 
piscinas é provocativa, pois revela par-
tes do corpo que não expressam nada 
e sugerem um prazer carnal a quem as 
olha. E, como cobrem essas partes ape-
nas parcialmente, ocorre o fenômeno 
psicológico da curiosidade, que con-
vida quem vê essas partes parcialmen-
te cobertas a fantasiar sobre o que se 
esconde. Em suma, a nudez integral, 
nesse sentido, pode ser menos danosa.

Entretanto, o pudor não atua so-
mente como defesa natural da pes-
soa contra olhares impudicos de ou-
tros. Ele também pode ser um ato de 
caridade a Deus e aos outros. Aquele 
que se veste bem impede que um ter-
ceiro peque pelo olhar, pois, como 
diz Nosso Senhor de maneira dura 
no Sermão da Montanha, “aquele 
que olha com desejo para a mulher 
alheia já cometeu adultério em seu 
coração” e, nesse sentido, realiza um 
ato de amor ao próximo.

Por outro lado, o pudor pode ser 
um ato de amor a Deus. Quando nos 
vestimos para ir à Missa, devemos ter 
em mente que o centro deve ser Nos-
so Senhor que Se faz presente no altar. 
Tudo deve contribuir para a concentra-
ção e piedade do padre e do povo que 
a assiste. Se nos vestimos para a Missa 
e nossa roupa pode tirar a atenção dos 
outros para o mais importante, pois dei-
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PAPA

MODA E MODÉSTIA

S e amanhã o mundo não desejar permanecer para sempre enterrado 
na sombra da morte, ele terá que se ocupar em reparar as suas perdas, 
reconstruir as ruínas. Nesse momento você deve colaborar, Juventude 

Católica! E que maravilhosos empreendimentos aguardam a sua colabora-
ção! Para reconstruir a sociedade sobre uma base cristã; para pôr em estima e 
honra o Evangelho e sua moral; para renovar a vida da família, restaurando ao 
matrimônio a sua coroa – sua dignidade sacramental, e ao marido e à mulher 
o sentido de suas obrigações e a consciência de sua responsabilidade; para es-
tabelecer em toda a sociedade a noção genuína da autoridade, da obediência, 
do respeito pela lei, dos direitos e deveres recíprocos do homem. Esse é o seu 
amanhã.

Uma de suas grandes tarefas será a de ensinar a doutrina de Cristo. O mun-
do é dominado hoje em grande parte pelo “laicismo”: a tentativa do homem 
de agir sem Deus. É uma iniciativa vã e ímpia, que assume diferentes aspectos 
e títulos de acordo com a variedade de tempo e lugar: indiferença, descuido, 
desprezo, revolta, ódio. Este último, o mais perverso de todos, felizmente, não 

S.S. Pio XII - Alocução às Meninas da Ação Católica
6 de outubro de 19401 

(Esta é a hora da juventude católica)

Referências:
O pudor – Ada Simoncini
Alocução do Papa Pio XII às Meninas da Ação 
Católica – Moda e Modéstia, 6/10/1940

GUSTAVO CATANIA RAMOS

xamos partes impudicas descobertas 
ou parcialmente descobertas, estamos 
cometendo um ato de desamor a Deus 
e, no fundo, um ato de egoísmo, pois 
queremos ser o centro das atenções. 
Pensemos, a partir de agora, em como 
nos vestimos para assistir à Santa Missa.

Muitas vezes podemos ouvir que 
as exigências das virtudes do pudor 
são exageradas e opressoras, pois exi-
gem – principalmente das mulheres – 
um maior cuidado em como se vestir. 
Na verdade, o contrário é o que ocor-
re. A virtude do pudor é uma condi-
ção sem a qual a dignidade da mulher 
como pessoa é reduzida e ela passa a 
ser um mero objeto de satisfação vi-
sual e sensual de outros. Muitas pau-
tas feministas, que exigem uma maior 
liberdade para a mulher, esquecem 
simplesmente a natureza decaída 
do homem. Querendo solucionar o 
grave problema da objetificação da 
mulher, contribuem para ele. 

Devemos nos lembrar sempre, 
como o Papa Venerável Pio XII nos 
ensinou em uma de suas alocuções: 
“Vocês que piedosamente vestem o 
altar e o sacrário nunca devem es-
quecer que carregam Deus dentro 
de si pela habitação da graça em suas 
almas. Essa presença divina faz não 
só suas almas, mas também seus 
corpos, templos sagrados. O após-
tolo Paulo escreveu em sua primeira 
Epístola aos Coríntios: ‘Não sabeis 
que vossos corpos são membros de 
Cristo?’. Certamente vocês sabem 
que vosso corpo é templo do Espí-
rito Santo, que habita em vós. E que 
Ele é dom de Deus para vós, de for-
ma que vós já não vos pertenceis”.

Nossos corpos são templos do Espí-
rito Santo e devem revelar a Trindade 
que habita em nós. Não sejamos reféns 
da moda, mas, membros plenos do 
Corpo Místico de Cristo. Assim seja. 
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é frequentemente encontrado em fa-
mílias nutridas pelo cristianismo há 
séculos, mas muitas vezes o desen-
volvimento, o progresso, a difusão 
da ciência e das máquinas e os pro-
gressos no bem-estar material cau-
saram em muitas pessoas uma cres-
cente indiferença para com Deus 
e para com as coisas divinas. Os 
homens acreditam que dependem 
menos diretamente de Deus, agora 
que ganharam para si um padrão 
mais elevado de bem-estar material 
aqui embaixo. Eles ingratamente es-
quecem que tudo o que temos é um 
dom de Deus: quer se trate das for-
ças da natureza que eles aproveitam, 
quer das suas próprias faculdades 
intelectuais e físicas – precisamente 
os instrumentos de seu sucesso e de 
suas vitórias.

Em outras épocas – não em si 
totalmente imunes de falhas e erros 
– uma fé religiosa penetrava e inva-
dia o conjunto da sociedade, espe-
cialmente a vida familiar, sendo as 
paredes adornadas com o crucifixo 
e imagens piedosas. A literatura e a 
arte da casa eram baseadas na Bíblia. 
As cidades, vilas, montanhas, nas-
centes levavam os nomes dos santos, 
ao longo das vias na zona rural e em 
cruzamentos o viajante contempla-
va a imagem de Cristo crucificado e 
de Sua Mãe Santíssima. Parecia que 
tudo, o próprio ar, falava de Nosso 
Senhor, porque os homens viviam 
em contato estreito com Deus, vi-
viam conscientes de sua presença 
universal e de seu poder soberano. 
O sino da igreja os acordava, con-
vidava-os para o sacrifício divino; a 
oração do Angelus três vezes ao dia, 
para as funções de sagrado; governa-
va a rotina diária de trabalho, assim 
como o sacerdote assegurava que o 
trabalho fosse bem feito. Cada famí-
lia de então possuía um Catecismo, 
uma história da Bíblia, muitas vezes, 
também, a vida dos santos para cada 
dia do ano. Mas quantas casas exis-
tem hoje, mais ou menos desorde-

nadas com várias publicações, com 
romances e contos, mas com a falta 
daqueles livros! Quantos pais não 
estão, justamente, ansiosos para ga-
rantir que seus filhos aprendam bem 
as regras de higiene, mas dificilmen-
te prestam todos esses cuidados à 
sua educação religiosa!

Ensinando o Catecismo
Nossos venerados predecessores 

muitas vezes lamentaram publica-
mente o desconhecimento da dou-
trina cristã e os graves prejuízos para 
as almas que resultam disso. Devido 
a esse fato, a Ação Católica, nunca 
surda às palavras dos pontífices ro-
manos, considera como uma das 
suas funções essenciais, bem como a 
formação religiosa e moral dos seus 
membros, também a sua preparação 
para o ensino do Catecismo, pois ele 
é o fundamento do conhecimento 
cristão e da vida cristã. Aquelas jo-
vens moças que hoje ardentemente 
desejam fundar uma família cristã 
(e não há muitos entre vós que têm 
precisamente esse desejo?) devem 
se preparar e treinar para ser, se não 
as doutoras da religião, pelo menos 
as professoras. Mais do que uma de 
vocês, no futuro, pode perceber que 
a mulher deve lembrar o seu ma-
rido, com infinito tato, sabedoria e 
paciência, das verdades da fé e dos 
preceitos do Evangelho. Certamente 
terá que fazê-lo para seus filhos, em 
qualquer caso, mas não estará cheia 
de apreensão ou medo desse dever, 
se adquiriu experiência e prática em 
tempo útil, no âmbito da Ação Cató-
lica.

Ensinar e instruir uma alma é ao 
mesmo tempo “dar e receber”, o que 
corresponde perfeitamente a uma 
das ambições mais belas do seu sexo 
e da sua idade. A menina, a mulher 
que se torna professora da verdade 
e da bondade dá aos outros algo do 
tesouro da sua alma e de seu coração, 
por meio do seu trabalho falado; ela 

dá a si mesma para formar uma vida 
espiritual, da mesma forma como 
uma mãe dá a si mesma para a cons-
tituição física de seu filho, às vezes 
heroicamente, sacrificando até mes-
mo sua própria vida.

Moda e modéstia
Vocês que piedosamente vestem 

o altar e o sacrário nunca devem 
esquecer que carregam Deus den-
tro de si pela habitação da graça em 
suas almas. Essa presença divina faz 
não só suas almas, mas também seus 
corpos, templos sagrados. O apósto-
lo Paulo escreveu em sua primeira 
Epístola aos Coríntios: “Não sabeis 
que vossos corpos são membros de 
Cristo?. Certamente vós sabeis que 
vosso corpo é templo do Espírito 
Santo, que habita em vós. E que Ele 
é dom de Deus para vós, de forma 
que vós já não vos pertenceis” (1Co 
6,15.19).

A consciência da habitação divi-
na, da nossa incorporação em Cris-
to, tem através dos séculos, desen-
volvido um respeito religioso para 
com o corpo em povos dóceis ao 
espírito do Evangelho. Esse respeito 
se manifesta no adorno da pessoa 

“Vocês que 
piedosamente vestem o 
altar e o sacrário nunca 

devem esquecer que 
carregam Deus dentro 
de si pela habitação da 
graça em suas almas. 

Essa presença divina faz 
não só suas almas, mas 
também seus corpos, 

templos sagrados.”
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humana, no comportamento e 
na atitude, na fala sabiamente 
regulamentada e cuidadosa-
mente medida: em uma palavra, 
modéstia. O mesmo apóstolo, nos 
primeiros anos da Igreja, desejava 
que as mulheres usassem o véu nas 
funções sagradas e de novo para os 
coríntios escreveu: “Julgai vós mes-
mos: é decente que uma mulher reze 
a Deus sem estar coberta com véu? 
No entanto, para a mulher é glória 
ter longa cabeleira, porque os cabe-
los lhe foram dados como véu” (1Co 
11,13.15).

Este ano vocês têm dado o pri-
meiro lugar em seus projetos para a 
“grande cruzada da pureza”, a mesma 
pureza da qual a modéstia é a salva-
guarda. Assim como a natureza co-
locou em cada criatura o instinto de 
autopreservação no que diz respeito 
à vida da criatura e da integridade 
dos seus membros, assim, a cons-
ciência e a graça, que não destroem 
a natureza, mas a aperfeiçoam, co-
locam na alma, por assim dizer, um 
sentido que se torna vigilante contra 
os perigos que ameaçam a pureza. 
Essa é uma característica especial-
mente da jovem cristã. Lemos na 
Passio SS. perpetuae et felicitatis 
– com justiça considerada uma 
das joias mais preciosas da lite-
ratura cristã primitiva – que, no 
anfiteatro de Cartago, quando a 
mártir Vibia Perpétua, jogada 
para o alto por uma vaca selva-
gem, caiu ao chão, seu primeiro 
pensamento e ação foi arrumar 
o vestido de modo a cobrir sua 
coxa, porque ela estava mais 
preocupada com a modéstia do 
que com a dor2.

Moda e modéstia devem an-
dar de mãos dadas como duas ir-
mãs, porque ambas as palavras têm a 
mesma etimologia: elas derivam do 
latim modus, significando a medi-
da certa, e qualquer desvio em uma 
direção ou outra é considerada não 
reta, não razoável3. Mas a modéstia 

não é algo apartado da moda. Mui-
tas mulheres, como pobres, tolas 
criaturas que perdem o instinto 
de autopreservação e a ideia de 
perigo, e então se jogam em in-
cêndios e rios, têm esquecido 
a modéstia cristã por causa da 
vaidade e da ambição: caem mi-
seravelmente em perigos que podem 
significar a morte de sua pureza. Elas 
se entregam à tirania da moda, mes-
mo que a moda seja indecente, 
de forma a parecer nem mesmo 
suspeitarem que isso é inconve-
niente. Elas perderam o próprio 
conceito de perigo: perderam o 
instinto de modéstia.

Ajudar essas mulheres infelizes a 
reconhecer suas obrigações morais 
será o seu apostolado, a sua cruza-
da em todo o mundo: “Seja a vossa 
modéstia conhecida de todos os ho-
mens” (Fp 4,5).

Exemplo
Seu apostolado será realizado, aci-

ma de tudo, pelo bom exemplo. Será 
o dever de seu amado presidente, 
de seus líderes sábios, ensinar-
-lhes que, antes de vocês coloca-
rem um vestido, vocês devem se 
perguntar o que Jesus Cristo iria 
pensar disso; eles vão avisá-las que, 
antes de aceitar um convite, devem 
considerar se o seu invisível guar-
dião celestial poderá acompanhá-
-las, sem cobrir seus olhos com suas 
asas; eles vão dizer-lhes quais teatros, 
quais companhias, quais praias evi-
tar; eles vão mostrar a vocês como 
uma garota pode ser moderna, culta, 
esportiva, cheia de graça, naturalida-
de e distinção, sem ceder a todas as 
vulgaridades de uma moda doentia, 
mas preservando uma aparência que 
não tem artificialidades, assim como 
a alma que essa aparência reflete, um 
semblante sem sombra, quer inte-
rior quer exterior, mas sempre re-
servado, sincero e franco. Recomen-
damos, acima de tudo, rezar para a 

corajosa e ativa defesa de sua pureza. 
Recomendamos especialmente a de-
voção à Eucaristia e à Virgem Maria 
Imaculada, a quem vocês estão con-
sagradas.

Na Eucaristia vocês encontram a 
Deus, a pureza em si, porque Ele é 
infinitamente perfeito. Quando Ele 
Se entrega a vocês – agrada-nos re-
petir as palavras do profeta –, “O tri-
go dará vigor aos jovens, e o vinho às 
donzelas” (Zc 9,17). Nosso Senhor, 
“que é uma efusão da luz eterna, um 
espelho sem mácula” (Sab 7,26) pu-
rifique suas almas e suas faculdades, 
seus corpos e seus sentidos. Quanto 
mais uma criatura se aproxima de 
Deus, mais se une a Ele, mais pura se 
torna e mais ela deseja a pureza, mais 
tende para Aquele que é o ser puro.

Quando o Verbo desejou tornar-
-Se carne e nascer de uma mulher, 
colocou o Seu olhar sobre o mais 
perfeito ideal de Suas criaturas: uma 
moça na graça de sua virgindade. 
Quando essa graça foi unida por um 
milagre singular à graça da materni-
dade divina, sua beleza era tão subli-
me que os artistas, poetas, santos as-
piravam ardentemente, mas sempre 
em vão, a dar-lhe expressão adequa-
da. A Igreja e os seus anjos a saúdam 
com os títulos de Rainha e Mãe, inú-
meros são os títulos com os quais a 
piedade dos fiéis a coroou como um 
diadema de um milhar de joias. Mas, 
de todos esses títulos de glória, um é 
particularmente caro a ela, e descre-
ve a sua perfeição: a Virgem.

Que essa Virgem das Virgens, 
Maria, Rainha do Santo Rosário, 
seja o seu modelo e sua força duran-
te toda sua vida como jovens mulhe-
res católicas e, especialmente, na sua 
cruzada pela pureza.

Referências:
1. Papal Teaching, The woman in the modern 
word, St. Paul Editions (1958)
2. Cf. Ed Franci de Cavalieri, 1896, pp. 142-144
3. Horace Sermones, I, 1, pp. 106-107

VENERÁVEL PIO XII
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SANTA EULÁLIA
SANTOS DA IGREJA

“– Dizei-me que fúria é essa que 
vos move e vos leva a perseguir os cris-
tãos tentando perder as suas almas ao 
propor-lhes que deixem de adorar o 
Senhor do céu e da terra para se pros-
trarem diante dos vossos ídolos?

– Também tu és cristã?

– Sim, pela graça de Deus, sou 
cristã. Se procurais cristãos... aqui 
me tendes a mim...

– Como te atreves a falar assim, 
graciosa menina? Não sabes que está 
em nossas mãos o teu destino?

– Não. O meu destino está nas mãos 
de Deus, criador do céu e da terra.

– Portanto, não queres honrar os 
deuses do Império?

– Os vossos deuses não são deu-
ses. São obra das mãos dos homens. 
Detesto-os. Nunca lhes oferecerei 
incenso. Estou disposta a calcá-los 
aos pés. Com a boca e o coração 
confesso o único Deus que é o Deus 
dos cristãos. lsis, Apolo ou Vênus... 
nada são.

– Serás duramente castigada.

Eulália voltou-se para o algoz e 
disse:

– Não te detenhas, verdugo. Quei-
ma, corta, divide estes meus mem-
bros porque é coisa fácil romper este 
vaso frágil que sou eu. De uma coisa 
estou certa: por maiores que sejam 
os tormentos que me inflijas a mi-
nha alma exultará de alegria porque 
viverá para sempre na felicidade sem 
fim no céu. ”

Quem lê esse diálogo pode ser le-
vado a duvidar que ele se deu entre 
um algoz romano e uma menininha 
cristã de apenas 13 anos. A jovem, 
Eulália, nasceu nos fins do século III 
em uma família nobre e distinta de 

Mérida, que hoje pertence à Espa-
nha e, à época, ao Império Romano. 
Ambos os pais eram cristãos e sua 
mãe lhe cantava, desde o berço, hi-
nos religiosos. 

Mérida era conhecida por ser uma 
cidade cosmopolita, em que viviam 
romanos e gregos. Era um ponto de 
encontro de diversas civilizações, 
pois, por sua posição geográfica, os 
barcos dos mercadores constante-
mente traziam produtos e riquezas 
produzidos no território espanhol. 
Devido a esse intenso intercâmbio 
cultural, Mérida também foi uma 
das primeiras cidades do Império 
Romano a receber o cristianismo. 
Mas, por outro lado, era uma cidade 
de grande interesse para Roma e de 
seu imperador à época, Diocleciano. 
Esse imperador foi quem desenca-
deou a última perseguição aos cris-
tãos no Império, que também foi a 
mais sangrenta, e, por isso, recebeu o 
nome de a “Grande Perseguição”. 

Os pais de Santa Eulália percebe-
ram na jovem uma inteligência pre-
coce e qualidades excepcionais para 
a idade. Era mansa, possuía uma 
índole feliz, espírito suave e doce e 
inclinações cristãs dignas de nota. 
Ensinaram a jovem a ler, para que 
pudesse ter acesso aos livros sagra-
dos. A santa os lia, mas não apressa-
damente. Devagar, meditava ponto 
por ponto da leitura e, quando ti-
nha alguma dúvida, não hesitava 
em perguntar aos seus pais. Possuía 
uma amizade muito forte com uma 
jovem chamada Júlia, com que con-
versava sobre as coisas de Deus e en-
toava cânticos espirituais. 

Mas a santa não lia apenas os tex-
tos inspirados: interessava-se tam-
bém pelas histórias dos santos már-
tires. Algumas vezes, parava a leitura, 
olhava a cruz e pedia ao Senhor inte-
riormente: “Concedei-me a graça da 
valentia destes vossos amigos!”. Mal 
sabia ela que sua oração seria atendi-
da em pouco tempo. Nesse período, 
chegou a Mérida um novo edito do 
imperador Diocleciano, que obrigou 
todos os cristãos a oferecerem incen-
so aos ídolos pagãos, sob a ameaça da 

“– Não te 
detenhas, verdugo. 

Queima, corta, divide 
estes meus membros 
porque é coisa fácil 

romper este vaso frágil 
que sou eu. De uma 

coisa estou certa: por 
maiores que sejam 

os tormentos que me 
inflijas a minha alma 

exultará de alegria 
porque viverá para 

sempre na felicidade 
sem fim no céu.”
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GUSTAVO CATANIA RAMOS
Referências:
Santa Eulália – Editora Missões

terrível pena capital. Para facilitar a 
apostasia dos cristãos, colocaram-se 
na cidade ídolos por toda parte, para 
que os soldados pudessem a todo o 
momento exigir dos transeuntes que 
oferecessem incenso àqueles. Caso 
alguém recusasse, seria descoberta 
a sua identidade oculta de nazareno 
– como eram chamados os cristãos. 
Eulália, garota inteligente, informa-
va-se sobre tudo o que acontecia 
na cidade e, quando um cristão era 
martirizado, exultava de alegria; 
quando outro cristão negava a sua 
fé, chorava e pedia a misericórdia de 
Deus para ele. 

Eulália, uma noite, não conseguin-
do dormir ao pensar nos seus irmãos 
de fé martirizados, decidiu com sua 
amiga Júlia fugir de casa para se apre-
sentar ao tribunal romano e confessar 
Cristo perante todos. A Santa não 
poderia contar aos seus pais de seu 
intento, porque provavelmente iriam 
contrariá-la e não a deixariam cum-
prir sua vocação ao martírio.

Com passos rápidos, as amigas ca-
minharam até os inimigos da fé, ani-
mando-se mutuamente com frases 
do Evangelho (“Não temais aqueles 
que matam o corpo, mas não po-
dem matar a alma”). Júlia caminhava 
mais rápido que sua amiga, mas Eu-
lália pressentiu que, apesar disso, iria 
ser a primeira a morrer. Chegando 
ao seu destino, logo se deu o diálogo 
posto no começo deste texto. Diante 
das respostas sábias e divinas da pe-
quena garota, o pretor determinou 
que fossem trazidos os piores instru-
mentos de suplício e tortura. Antes de 
mandar açoitá-la, o pretor, com voz 
mansa e sedutora, como uma serpen-
te, tentou-a para que abjurasse da fé, 
porque, por ser uma menina bonita, 
conseguiria um belo e lucrativo ca-
samento. Apresentou à menina os 
ídolos e pediu que lhes oferecesse in-
censo. Imediatamente, a santa os der-
rubou ao chão, quebrando-os todos. 

O pretor, então, mandou que a 
prendessem num tronco, para que 

fosse flagelada como Cristo. Não sa-
tisfeitos, os carrascos jogaram azeite 
nas feridas para aumentar o calvário 
da feliz menina, que respondia a tudo 
com uma grande paz interior e com 
as seguintes palavras: “Eis, bom Jesus, 
como eles escrevem o Teu nome no 
meu corpo. Como me é agradável ler 
estas letras que assinalam, ó Cristo, as 
Tuas vitórias! A própria púrpura do 
sangue que ensopa a minha roupa, 
se for espremida, falará do Teu santo 
nome!”. A reação da menina apenas 
fez a maldade dos algozes mais mani-
festa, pois decidiram queimá-la viva.

Santa Eulália, tão jovem e tão 
adiantada no amor a Deus, ensinai-
-nos a suportar todas as contrarieda-
des por Cristo e a desejar a santidade 
como vós a desejastes, a ponto de 
procurar os que vos matariam para 
confessar a vossa fé em Cristo. Santa 
Eulália, rogai por nós. 

Programação da

Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS (25/3)

9h Cerimônia da Benção dos Ramos na Praça Adolfo Bloch 
seguida de  Missa Solene - Coral Nossa Senhora do Brasil
Haverá Missas também às 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h 

com distribuição dos ramos

27/3  Mutirão de confissões das 9 às 12h e das 14 às 19h

TRÍDUO PASCAL

QUINTA FEIRA SANTA (29/3)
20h Missa de Lava-pés - Coral Nossa Senhora do Brasil

Das 22 às 24h – 8 às 15h (da sexta) Vigília

SEXTA FEIRA SANTA (30/3)
15h Celebração da Paixão – Coral Nossa Senhora do Brasil

17h Encenação da Via Sacra na Praça Nossa Senhora do Brasil
18h Procissão com Cristo Morto

SÁBADO SANTO (31/3)
19h Benção do Fogo Novo e Vigília Pascal – Coral Nossa 

Senhora do Brasil

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO (1/4)
Missas: 8h; 10h (Coral Allegro); 11h15 (Coral Bevilacqua); 

12h30 (Coral Mater Dei); 17h (Coral Baccarelli); 18h30 (Coral 
Nossa Senhora do Brasil) e 20h (Coral Del Chiaro).
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

TERRA DE SANTA CRUZ

Deus nos tem falado de di-
versas maneiras. Outro dia, 
numa tarde chuvosa, falou-

-nos por meio de um filme, num 
canal de TV por assinatura, Em de-
fesa de Cristo, do diretor Jon Gunn. 
Nosso Deus é tão amorosamente ex-
travagante que aceita mudar as cir-
cunstâncias pelo poder da oração! 
E nós, muitas vezes, esquecemo-nos 
dessa maravilha e nos acovardamos, 
ficando imóveis, como que rendidos 
pela esperteza do inimigo que quer 
nos imobilizar.

Neste ano de 2018, no Brasil, so-
mos convocados a viver como Igre-
ja o Ano Nacional do Laicato. Por 
que um ano especial que tem o leigo 
como protagonista? Infelizmente, a 
resposta é muito simples: é porque 
nós estivemos dormindo enquan-
to o mal crescia vigorosamente por 
conta de nossa atuação insuficiente, 
pelo comodismo e acovardamento 
espiritual. Diz o Papa Francisco que 
nós somos contaminados pelo mun-
danismo que permeia toda a socie-
dade qual erva daninha. Para ex-
terminá-la há que se arrancar a raiz 

escondida e aprofundada na terra. O 
trabalho é árduo, mas existem herbi-
cidas e o bom agricultor os conhece. 

O bom cristão também precisa 
conhecer a erva daninha que cresce 
silenciosamente no seu coração e 
para isso é necessária uma boa dose 
de humildade e coragem para mu-
dar. Para arrancarmos as raízes do 
comodismo e da inércia que já estão 
instaladas precisamos lançar mão 
dos remédios espirituais que a Igreja 
nos concede, entre eles os sacramen-
tos, as orações, as penitências, colo-
cando-nos debaixo do sangue e da 
água que jorram do peito aberto de 
Jesus como fonte de salvação.

Que cada um dentro da sua rea-
lidade se coloque à disposição para 
receber “formação evangélica e 
acompanhamento pastoral para 
uma nova (e urgente) geração de 
católicos envolvidos na política, que 
seja coerente com a fé professada, 
que tenha firmeza moral, capacidade 
de julgar, competência profissional e 
paixão pelo serviço ao bem comum” 
(Papa Emérito Bento XVI). 

“Se o desinteresse foi sempre ina-
ceitável, o tempo presente torna-o 
ainda mais culpável. Não é lícito a 
ninguém ficar inativo.” (Chl 3, São 
João Paulo II)

Convocamos, pois, cada um de 
vocês a tomar posse, sem demora ou 
restrição, da missão que nos foi dada 
pelo Batismo. Assuma AGORA a 
responsabilidade de ORAR SEM 
CESSAR, formando redes de inter-
cessão para que nosso país volte a ser 
a TERRA DE SANTA CRUZ. 

Junte-se a nós nessa missão e ve-
nha nos conhecer às quintas-feiras, 
a partir das 14h, no salão paroquial.

VENHA NOS CONHECER! 

ÀS QUINTAS-FEIRAS 
DAS 14H30 ÀS 16H30.
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ACONTECE

A Arquidiocese de São Paulo está a caminho da realização do seu pri-
meiro sínodo arquidiocesano. A reflexão sobre a oportunidade desse 
evento eclesial já ocorreu em reuniões com os bispos auxiliares, no 

âmbito do Conselho de Presbíteros e do Conselho arquidiocesano de Pastoral.

O sínodo será dedicado à vida e à missão da Igreja na Arquidiocese de São 
Paulo e será uma ação eclesial de grande significado, que contará com o envol-
vimento de todas as forças vivas desta Igreja particular. O objetivo principal 
do sínodo arquidiocesano é a renovação da evangelização e da vida pastoral 
da Arquidiocese, à luz dos apelos de Deus e da Igreja e à luz da realidade, na 
qual vive a Igreja de São Paulo. Parte importante desse objetivo é a avaliação 
e a tomada de consciência da realidade da Arquidiocese, de sua organização 
e de sua ação evangelizadora e pastoral, bem como a elaboração de diretrizes 
para uma nova organização pastoral. Importa responder de modo eficaz aos 
desafios e urgências da vida e da missão desta Igreja particular. O sínodo po-
derá contribuir muito para promover a comunhão, a conversão e a renovação 
pastoral e missionária em nossa Arquidiocese.

Para favorecer a participação abrangente do povo de Deus, o caminho si-
nodal prevê diversas etapas:

1. Etapa preliminar (2017), durante a qual todo o povo de Deus é convi-
dado a rezar pelo bom êxito do sínodo. Nesta etapa, também será feita ampla 
difusão e motivação para o sínodo; será promovido o estudo sobre a celebra-
ção do sínodo, organizado o trabalho da comissão de coordenação e da secre-
taria geral; e serão elaborados o regulamento e os subsídios necessários para a 
celebração das etapas seguintes.

2. Etapa preparatória de base (2018), envolvendo as paróquias, comu-
nidades e organizações pastorais e eclesiais no âmbito paroquial. Esta etapa 
destina-se à reflexão e à tomada de consciência sobre a vida e a missão eclesial 
e deve proporcionar um diagnóstico da Arquidiocese, a partir das suas “bases”, 
nas comunidades e organizações pastorais do âmbito paroquial. Cada paró-
quia produzirá um relatório sobre a Igreja no âmbito paroquial.

3. Etapa preparatória dos Vicariatos regionais e ambientais (2019): 
nesta etapa, serão realizadas assembleias sinodais nos Vicariatos para analisar e 
refletir sobre os relatórios paroquiais, incluindo as realidades eclesiais supra pa-
roquiais, como as pastorais, associações, movimentos e novas comunidades. A 
partir do trabalho sinodal nas Regiões e Vicariatos ambientais, deverão ser ela-
borados relatórios a serem levados para a assembleia sinodal da Arquidiocese.

4. Assembleia do sínodo arquidiocesano (2020). Será a etapa central 
do caminho sinodal. Participarão da assembleia os delegados sinodais eleitos 
ou indicados, conforme o regulamento do sínodo. Na assembleia sinodal ar-
quidiocesana, serão apresentados e analisados os relatórios das Regiões Epis-
copais e Vicariatos ambientais, com o objetivo de elaborar as propostas finais 
do sínodo da Arquidiocese.

Com informações da Arquidiocese de São Paulo

Longe de ser mera caute-
la ou cuidado, a virtude da 
prudência é eminentemente 
prática. Permite-nos pon-
derar corretamente uma 
situação, discernir o bem, 
escolher os meios adequa-
dos para alcançá-lo e... agir. 
Necessária a todos que quei-
ram ser bons de verdade, a 
prudência nos permite mo-
bilizar todo o nosso ser para 
alcançar o ideal de vida que 
Deus nos propõe. Nestas 
páginas o leitor encontrará 
uma análise, ilustrada por 
exemplos bem concretos, de 
cada um dos passos e com-
ponentes dessa virtude, proa 
inteligente que conduz todo 
o navio, como diz o poeta, 
ou condutora das outras vir-
tudes, na comparação dos 
sábios antigos.

FRANCISCO FAUS, 
EDITORA QUADRANTE 

– 96 PÁGINAS

Arquidiocese de São Paulo 
realizará seu primeiro Sínodo

A ARTE DE 
DECIDIR BEM 

Adquira este livro e outros 
títulos em nossa Livraria

11 3082 9786
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RECOLHIMENTO FEMININO
20 de Fevereiro, às 14h30
Tema: Renovação Espiritual

MISSAS DE NOSSA SENHORA DE SCHOENSTATT
22 de Março e 18 de abril, às 12h.

FEVEREIRO
3 Thiago Bernardini Ambrozio e Deborah Viviane Garcia 
/ Alexandre de Azevedo Moraes e Fernanda Campelle 
Pinhata.
16 Kaio D. Silva Grossi e Lais Fernanda Cabral.
24 Gabriel Nevado Pereira de Toledo e Stefany de Oliveira 
Rodrigues / André Ukiana Pereira e Ligia Casado Rodrigues 
/ Eduardo Augustus Vicino dos Santos e Daniela Marques 
Gattei.

MARÇO
3 Thiago Gomes Rafael e Beatriz Ribeiro Lopes / Rodrigo 
Conrado Jerez e Carolina Fernandes Machado de Sousa / 
Leandro Augusto Costa Bahia e Lucienne Barbieri Victoria 
/ Fausto Camargo Resende e Fernanda Almeida Thiago.
9 André Luiz Travenloço e Priscila Vannuchi / Tiago Santos 
Nunes da Silva e Patricia Lima Neuman.
10 Mateus Pereira Junior e Simone Rosa e Silva Manso / 
Rafael Leite de Sousa e Marina Lang / Guilherme Cunha 
Braguim e Rafaela Cruz / César Pereira Lima Zanini e 
Raphaela Martins Ferraz dos Santos.
17 Caio Luiz Nastromagario Mudalen e Ana Cláudia Rossi 
Pereira Barbosa / Guilherme Pimentel da Matta Machado e 
Danielly Crsitina Almendra Andrade.
23 Rodrigo Esteves Almeida e Roberta de Paiva Silva.
24 Sergio Mateo Galera Junior e Fernanda Wurlitzer / 
Gustavo Casarin Simões e Monise Batista Pizzo / Gustavo 
Portela Paulo e Karen Cristina de Oliveira Gomes.

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.

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

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

INFORMATIVO NOSSA SENHORA DO BRASIL
Ano 9 • Edição 48 • Fevereiro/Março — 2018

Periodicidade: bimestral • Distribuição: gratuita • Tiragem: 2.000 exemplares 
Edição: Alecsandro Souza • Revisão: Marcus Facciollo

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

e no aplicativo Banca Católica.

SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h30 às 19h, aos 
sábados, das 9h às 14h e aos domingos, das 9h30 às 19h.
E-mail: nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
Telefone: (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
18/2, 18/3, 29/4, 27/5 e 24/6. 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.

1° Curso: 7/2 — 21/2 — 28/2 — 3 e 4/3
2° Curso: 21/3 — 28/3 — 4/4 — 7 e 8/4
3° Curso: 9/5 — 16/5 — 23/5 — 2 e 3/6
4° Curso: 1/8 — 8/8 — 15/8 — 18 e 19/8
5° Curso: 12/9 — 19/9 — 26/9 — 6 e 7/10
6° Curso: 24/10 — 31/10 — 7/11 — 10 e 11/11

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