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PALAVRA DO CARDEAL

A FRATERNIDADE
ESTÁ EM CAMPANHA

Todos os anos, desde 1963, a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 

promove a Campanha da Fraterni-
dade durante o período da Quares-
ma, quando os cristãos se preparam 
para celebrar a Páscoa. Incentiva-
dor primeiro da iniciativa foi Dom 
Eugênio de Araújo Sales, na época 
responsável pela Arquidiocese de 
Natal, secretário para a ação social 
da CNBB e presidente da Cáritas 
Brasileira. A inspiração veio de ou-
tras campanhas semelhantes já reali-
zadas regularmente, naquele tempo, 

por outras conferências episcopais, 
como as da Alemanha e da Itália.

No seu nascimento, a Campanha 
da Fraternidade foi instrumento de 
implementação do Concílio Ecu-
mênico Vaticano II na renovação da 
Igreja Católica. Desde 1970, a cada 
ano o Papa envia uma mensagem 
na abertura da campanha, na Quar-
ta-Feira de Cinzas, o que mostra a 
importância que a Campanha da 
Fraternidade assumiu.

Inicialmente, os temas anuais fo-
ram dedicados, sobretudo, à vida 

interna da própria comunidade ca-
tólica. A partir de 1973, porém, o te-
mário foi sendo orientado para ques-
tões sociais e âmbitos em que se faz 
necessário promover maior fraterni-
dade, nas suas diversas implicações.

Essa evolução traduz a compreen-
são de que a fé católica não se res-
tringe à vida privada, mas tem impli-
cações sociais. Como Jesus ensinou, 
amor a Deus e amor ao próximo são 
inseparáveis. O tema de 1973, “O 
egoísmo escraviza, o amor liberta”, 
apontava claramente para a necessá-
ria superação de tudo o que escraviza 

Ela merece ser apoiada para superar injustiças, 
discriminações, polarizações e ódios
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em relação às questões focadas em 
cada campanha. E a via proposta 
para promover o bem comum é a 
da fraternidade efetiva, traduzida 
em respeito, solidariedade, defesa ou 
socorro de quem mais sofre as con-
sequências da ausência de fraterni-
dade na vida social. 

Os resultados pretendidos são 
maior justiça, harmonia e paz social, 
a equidade e a participação respon-
sável na promoção do bem comum. 
Tudo isso não é apenas compatível 
com a fé e a vida cristãs: trata-se de 
exigências éticas e morais decorren-
tes do Evangelho de Jesus Cristo.

No fim da campanha é feito o 
“gesto concreto de solidariedade”, 
mediante a coleta em dinheiro nas 
celebrações da Igreja Católica em 
todo o Brasil. O fruto desse gesto é 
destinado a apoiar ações voltadas 
para a busca dos objetivos da cam-
panha: localmente, pelas dioceses; 
em todo o Brasil, pela CNBB. A fra-
ternidade merece ser apoiada para 
superar injustiças, discriminações, 
polarizações e ódios, sintomas de 
sérias enfermidades no corpo social.

a pessoa e fere a sua dignidade. Em 
1974, o tema “Onde está teu irmão?” 
tratava da defesa da vida humana e 
da superação de toda violência con-
tra o semelhante. Em 1975, “Repar-
tir o pão” abordava o escândalo da 
fome e da miséria. Em 1978, com o 
tema “Trabalho e justiça para todos”, 
a campanha enfocou o problema do 
desemprego e das injustiças sociais, 
que ferem profundamente a solida-
riedade social e a fraternidade.

Com o passar do tempo, passaram 
a ser abordadas questões que, para 
uma análise superficial, nada teriam 
em comum com a promoção da 
“fraternidade” e, menos ainda, com 
a Quaresma e a vivência da fé cris-
tã. No entanto, a reta compreensão 
da fé e da moral cristãs não permite 
separação e incoerência entre o cul-
to prestado a Deus e o zelo e apreço 
pela obra de Dele. Assim, em 1979, 
o tema “Preserve o que é de todos” 
levantou a questão das dimensões 
da justiça e da fraternidade implica-
das no cuidado, ou no descuido, da 
natureza. A temática ambiental foi 
tratada ainda em várias outras cam-
panhas sucessivas, como a de 2017, 
que tratou dos biomas brasileiros.

Em 1981, o foco foi “Saúde para 
todos”; em 1988, “Ouvi o clamor 
desse povo” tratou da “fraternidade 
e o negro”. A abordagem de questões 
foi sendo ampliada, abrangendo 
assuntos e âmbitos muito diversos, 
como a terra, a água, as drogas, o tra-
balho, a saúde, a economia, o tráfico 
humano, a segurança pública. 

“Fraternidade e superação da vio-
lência” é o tema de 2018. Recente-
mente, a campanha também passou 
a ser promovida de modo ecumêni-
co a cada cinco anos.

Os objetivos da Campanha da 
Fraternidade estão expressos no seu 
próprio nome: despertar e promover 
o amor fraterno e o senso comuni-
tário, indicando vias para a promo-
ção do bem comum, especialmente 

CARDEAL DOM ODILO PEDRO 
SCHERER
Referência: 

publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 10 de março de 2018.

Com a Campanha da Fraterni-
dade a Igreja Católica não deixou 
de lado a sua missão religiosa, nem 
se alinhou a nenhuma ideologia, 
partido político ou governo. O pres-
suposto dessa ação é sempre o da 
fé cristã, em que o amor a Deus e o 
amor ao próximo são inseparáveis. 
Quem deseja viver a fé de modo coe-
rente não pode ficar alheio ao que se 
passa ao seu redor. 

Vale lembrar as recomendações 
aos cristãos dadas pelo apóstolo São 
João já no início da Igreja: “Filhi-
nhos, não amemos só com palavra e 
de boca, mas com ações e de verda-
de” (1Jo 3,18). De modo semelhante, 
o apóstolo São Tiago respondeu a 
quem pensava que a fé cristã fosse 
apenas interior, sem implicações na 
vida social: “Meus irmãos, de que 
adianta alguém dizer que tem fé, 
quando não tem obras? (...) A fé, se 
não se traduz em ações, é morta em 
si mesma” (Tg 2,14-17).

A promoção da Campanha da 
Fraternidade é uma das respostas 
ao chamado que ressoa no rito da 
Quarta-feira de Cinzas, bem no iní-
cio do período quaresmal: “Conver-
tei-vos e crede no Evangelho” (Mc 
1,15). Quem tem fé religiosa deve 
voltar-se para Deus de todo o cora-
ção e orientar suas relações sociais 
de maneira coerente com o amor ao 
próximo. A Campanha da Fraterni-
dade não absorveu nem substituiu 
as demais práticas da Quaresma, 
que continuam sendo propostas a 
todos os fiéis: o jejum, a esmola e a 
oração. Seria um erro deixar de lado 
essas práticas penitenciais consagra-
das desde os tempos bíblicos. E seria 
um lamentável equívoco achar que a 
Campanha da Fraternidade é estra-
nha às práticas quaresmais cristãs.

Inicialmente, os 
temas anuais foram 

dedicados, sobretudo, 
à vida interna da 

própria comunidade 
católica. A partir de 

1973, porém, o temário 
foi sendo orientado 

para questões sociais e 
âmbitos em que se faz 
necessário promover 
maior fraternidade, 

nas suas diversas 
implicações.
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PAPA

ELOGIO A PADRE PIO

No início do sexto ano de 
pontificado, o Papa Fran-
cisco escolheu visitar os lu-

gares de Padre Pio e o encontro com 
essa figura tão amada foi ocasião 
para duas meditações que vão muito 
além da circunstância. 

Sobre o frade capuchinho, que 
“maravilhou o mundo” simples-
mente com a oração e com a escu-
ta dos outros no confessionário, 
Francisco teceu um elogio que lhe 
brotou do coração e se cruzou com 
o motivo antiquíssimo da santidade 
da Igreja, não obstante os pecados 
dos cristãos. “Amava a Igreja, amava 
a Igreja com todos os seus proble-
mas, com todas as suas dificuldades, 
com todos os nossos pecados. Por-
que todos nós somos pecadores, en-
vergonhamo-nos, mas o Espírito de 
Deus convocou-nos nesta Igreja que 
é santa. E ele amava a Igreja santa e 
os filhos pecadores, todos. Este era 
São Pio”, disse o Pontífice, improvi-
sando em Pietrelcina.

Em Pietrelcina, onde nasceu um 
homem que atravessou singular-
mente a modernidade, o Papa Fran-
cisco recordou-o aos seus concida-
dãos “como um homem qualquer, 
como um camponês”. Acrescentan-

do, sempre improvisando: “Esta era 
a sua nobreza. Nunca renegou a sua 
aldeia, nunca renegou as suas ori-
gens, nunca renegou a sua família”. 
À terra natal, o capuchinho, com 24 
anos, voltara temporariamente por 
motivos de saúde, “atormentado 
no íntimo” e “sentindo-se assalta-
do pelo demônio”. E do misterioso 
inimigo o Papa falou mais uma vez 
com sóbrio realismo, afirmando 
que “não dá paz”, agita-se, “vai a to-
das as partes, entra em nós” e “enga-
na-nos”. Mas os fantasmas – escre-
via o frade – dissolvem-se quando 
“me abandono nos braços de Jesus”; 
e “aqui se encerra toda a teologia”, 
comentou o Pontífice.

Francisco inspirou-se nalgumas 
palavras de Padre Pio sobre a ora-
ção para realçar a sua centralidade. 
“Até que ponto esquecemos a oração 
de adoração, a oração de louvor? 
Devemos retomá-la. Cada um de 
nós pode questionar-se: como ado-
ro eu? Quando adoro eu? Quando 
louvo a Deus?”, disse em San Gio-
vanni Rotondo, recomendando que 
“retomemos a oração de adoração 
e de louvor”. Essa oração que desde 
sempre é querida a Bergoglio, como 
compreenderam os cardeais ouvin-
do as palavras com as quais o arce-

bispo de Buenos Aires delineava, 
nos dias imediatamente anteriores 
ao conclave, o perfil do novo Papa, 
“um homem que, por meio da con-
templação de Jesus Cristo e da ado-
ração de Jesus Cristo, ajude a Igreja 
a sair de si mesma rumo às perife-
rias existenciais”.

A memória de um dos santos mais 
populares levou, por fim, o Pontífice 
a denunciar, nos lugares de Padre 
Pio, a marginalização dos idosos e 
a pregação da morte que marcam 
as sociedades contemporâneas. “Eu 
gostaria que, um dia, se conferisse 
o prêmio Nobel aos idosos que dão 
memória à humanidade”, exclamou 
em Pietrelcina o Papa, enquanto 
em San Giovanni Rotondo descre-
veu a mentalidade que exclui quem 
é considerado inútil, recordando a 
impiedade dos antigos espartanos: 
“Nós fazemos o mesmo, com mais 
crueldade, com mais ciência. O que 
não serve, o que não produz deve 
ser descartado. Esta é a cultura do 
descarte, os pequenos hoje não são 
desejados. E por essa razão Jesus é 
deixado de lado”.

Referência:

Editorial do jornal L’Osservatore Romano, 17 de 
março de 2018.

PAPA FRANCISCO
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CAPA

MARIA,
MÃE DE MISERICÓRDIA E 
SAÚDE DOS ENFERMOS

No dia 31 de maio, a Igreja 
nos recorda a visitação de 
Nossa Senhora a Santa Isa-

bel. Maria, após receber o anúncio 
do anjo de que seria Mãe de Deus, 
corre imediatamente para socorrer 
sua prima grávida. O caminho, de 
quase 150 quilômetros, devia estar 
repleto de perigos: o frio, os salteado-
res e a falta de um teto para dormir. 
Nada, porém, foi capaz de impedir 
que a jovem grávida fosse assistir sua 
prima idosa. Aos olhos do leitor do 
Evangelho, parece que Nossa Senho-
ra não deu grande importância à sua 
gravidez do Verbo Encarnado, pois 
São Lucas diz que ela saiu imedia-

tamente para encontrar sua prima. 
Não ficou sequer um momento em 
casa para meditar sobre a sua gravi-
dez, não a comemorou e, mais do que 
isso, não disse a ninguém que estava 
grávida. A caridade por sua prima a 
consumiu completamente, a ponto 
de “esquecer” de que acabara de rece-
ber o maior dom que qualquer cria-
tura já recebera.

Imaginemos como nós reagiría-
mos a essa situação. Será que sería-
mos capazes de não contar que um 
anjo nos visitou e nos disse que se-
ríamos Mãe de Deus? Será que não 
contaríamos sequer a uma vizinha, 

a um parente ou ao nosso melhor 
amigo? Não iríamos cair na sober-
ba por ter recebido o maior dom 
de Deus? E será que não daríamos 
uma desculpa qualquer para, pelo 
menos, retardar nossa partida para 
ajudar nossa prima? Não diríamos 
que precisamos descansar e meditar 
acerca do ocorrido e que, portanto, 
ajudar nossa prima grávida não é tão 
urgente assim? Afinal, se tirássemos 
uma soneca antes, nenhum prejuízo 
seguiria. Chegaríamos apenas algu-
mas horas depois.

Maria não fez nada disso: não se 
ensoberbeceu, não disse a ninguém o 
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que ocorrera e partiu imediatamente 
para ajudar sua prima. Essa conduta 
revela com muita beleza e profun-
didade a vocação especialíssima de 
Nossa Senhora: ela foi destinada a ser 
mãe de todos, não somente de Deus. 
Ela deveria, a partir de sua materni-
dade divina, exercer sua maternidade 
sobre os filhos de Deus, ajudando-os 
em suas necessidades físicas e espiri-
tuais. Deveria socorrê-los no perigo 
e resgatá-los do pecado. Deveria ser 
um instrumento da misericórdia 
de Deus. Por isso, nós a invocamos 
como Mãe de Misericórdia. 

Na ladainha, há quatro títulos de 
Nossa Senhora que dizem respeito 
diretamente ao seu papel de Mãe de 
Misericórdia: “Saúde dos Enfermos, 
Refúgio dos Pecadores, Consolado-
ra dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos”. 
Essa gradação da ladainha revela a 
beleza da intercessão de Nossa Se-
nhora: ela exerce sua misericórdia 
curando os enfermos, para salvar 
suas almas, e logo os consola em 
suas aflições e lhes dá auxílio para 
suportar tudo por Cristo. A teologia 
por trás desses quatro títulos é mui-
to profunda e seria necessário mais 
do que esse texto para explicá-la de 
maneira satisfatória. Por isso, foca-
remos aqui o primeiro desses títulos 
– “Saúde dos Enfermos” –, que, por 
si só, evidencia o maternal cuidado 
de Nossa Senhora a quem a invoca 
devotamente. 

Num primeiro aspecto, o título se 
refere aos inúmeros milagres de cura 
causados pela intercessão direta de 
Maria. Quantos não foram curados 
nos lugares de peregrinação ma-
rianos? Em Fátima, em Aparecida? 
Basta lembrar o grande número de 
peregrinos que ainda se dirigem às 
águas de Lourdes em busca de uma 
cura, diante de centenas de milagres 
reportados por aqueles que, com fé, 
tomaram essa água ou banharam-se 
nela. Santa Bernadette, a vidente de 
Lourdes, disse certa vez: “Esta água é 
considerada como um remédio, mas 

você tem de manter a fé e rezar: essa 
água não poderia fazer nada sem a fé”.

Diante desse número gigantesco 
de milagres, pode-se dizer que Maria 
é um mar insondável de curas mila-
grosas. Mas, Nossa Senhora cura as 
enfermidades do corpo pois preten-

de, com isso, curar as enfermidades 
da alma. Como Jesus, que, quando 
estava nesta terra, em todas as suas 
curas, procurava antes a conversão 
dos enfermos do que a cura mera-
mente física; Maria não poderia agir 
de maneira diferente. 

A Mãe de Misericórdia pretende 
curar quatro enfermidades em nossa 
alma, causadas pelo pecado original 
e agravadas por nossos pecados pes-
soais: a ferida da concupiscência; a fra-
queza de alma; a ignorância; a malícia.

Cura a ferida da concupiscên-
cia mitigando o ardor das paixões e 
pondo fim aos hábitos pecaminosos. 
Faz com que o homem passe a dese-
jar ardentemente o bem e a rejeitar 
fortemente os maus desejos. Torna-
-o insensível aos apelos da carne e da 
riqueza, capaz de suportar as tenta-
ções que, antes, eram quase impossí-
veis de vencer. 

Nossa Senhora também cura a 
nossa fraqueza, que é a debilidade e 
inconstância em desejar e perseguir 
o bem. A preguiça espiritual, que nos 
faz tender às coisas da terra e não 
perseverar na vida de oração e de 
piedade, é um dos grandes males em 
que podemos cair. A devoção maria-
na é um meio excelente para sair de 
tal estado de alma. Ela também nos 
ajuda quando caímos e nos mantém 
em pé quando vacilamos.

Maria dissipa as trevas da igno-
rância e concede meios para vencer o 
erro, recordando-nos as verdades de 
fé, que são simples e profundas. Ilu-
mina a inteligência e a eleva a Deus. 
Nossa Senhora é a verdadeira defesa 
do cristão contra a mentira e a here-
sia: as verdades de fé marianas são, 
no fundo, verdades que concernem 
diretamente a Cristo. O dogma da 
virgindade de Maria defende a pa-
ternidade divina de Cristo; o dogma 
da maternidade divina mostra que a 
natureza divina de Jesus é insepará-
vel de sua natureza humana e que Ele 
é uma Pessoa Divina; já o dogma da 

Maria não fez 
nada disso: não se 
ensoberbeceu, não 
disse a ninguém o 

que ocorrera e partiu 
imediatamente para 

ajudar sua prima. 
Essa conduta revela 
com muita beleza 
e profundidade a 

vocação especialíssima 
de Nossa Senhora: 

ela foi destinada a ser 
mãe de todos, não 

somente de Deus. Ela 
deveria, a partir de sua 

maternidade divina, 
exercer sua maternidade 

sobre os filhos de 
Deus, ajudando-os 

em suas necessidades 
físicas e espirituais. 
Deveria socorrê-los 
no perigo e resgatá-

los do pecado. Deveria 
ser um instrumento 
da misericórdia de 

Deus. Por isso, nós a 
invocamos como Mãe de 

Misericórdia.
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GUSTAVO CATANIA RAMOS

Referência:
La Madre del Salvador y nuestra vida interior, 
Reginald Garrigou-Lagrange

Imaculada Conceição defende a ver-
dade de que na natureza humana de 
Cristo não havia resquício de peca-
do, pois como seria assim se a mãe da 
qual Cristo herdou sua carne fosse 
manchada pelo pecado? Aquele que 
nega uma ou outra verdade de fé ma-
riana acaba invariavelmente por cair 
em algum erro em relação a Jesus. 
São Luís Grignon de Monfort, dian-
te disso, diz que, para identificar um 
herege, basta ver como ele se com-
porta em relação a Nossa Senhora. 
Se a venerasse verdadeiramente, não 
cairia em heresia.

Por fim, a Mãe do Senhor cura a 
malícia, direcionando a Deus as von-
tades rebeldes por meio de amorosas 
admoestações ou, como em diversas 
aparições, por severos avisos. A sua 
pureza, doçura, paciência, ardor e 
amor moderam nossa luxúria, rude-
za, frieza e egoísmo. A sua humildade 
– a maior de suas virtudes naturais – 
derrota nosso orgulho e nos ensina a 
vencer o demônio e sua soberba.

Todas as feridas causadas pelo pe-
cado original e agravadas por nossos 
pecados pessoais, em suma, são tra-
tadas e, por fim, curadas pela inter-
cessão poderosíssima de Maria.

Quantas conversões repentinas e 
milagrosas Nossa Senhora ocasio-
nou! Lembremo-nos do advogado 
bem-sucedido, Afonso, que, após 
perder um caso, decepcionou-se 

com a vida mundana. Com a reso-
lução de abandonar a advocacia, ex-
clamou: “Ó, mundo, agora te conhe-
ço! Tribunais, não me vereis mais!”. 
Rezando diante duma imagem ma-
riana, na Igreja da Redenção dos 
Cativos, pediu a graça de conhecer 
a vontade de Deus para a sua vida: 
sentiu tão forte inspiração do Espí-
rito Santo para a vocação sacerdotal 
que desembainhou a sua espada – 
como era costume usar – e deposi-
tou-a aos pés da imagem de Nossa 
Senhora das Mercês. Revelou-se, as-
sim, ao melhor advogado da cidade, 
por intercessão de Maria, a vocação 
daquele que viria a se tornar o gran-
de Santo Afonso Maria de Ligório, 
doutor da Igreja.

Mais impressionante do que a 
conversão desse Afonso é a de ou-
tro homem com o mesmo nome, 
Afonso Ratisbonne. Ao contrário 
do primeiro, nada predispunha o 
segundo Afonso à conversão, pois 
sempre foi um feroz crítico da Igreja 
Católica. Judeu, Afonso criou gran-
de repugnância pela Igreja quando 
seu irmão, Teodoro, converteu-se 
ao catolicismo e abraçou a vocação 
sacerdotal. Quando viajou a Roma a 
contragosto – odiava a cidade onde 
estava a sede da Igreja de Cristo –, 
um amigo católico lhe fez aceitar, em 
tom de desafio, uma medalha mila-
grosa. Afonso riu-se dele, mas, como 
achava que andar com a medalha 

não mudaria nada em sua vida, acei-
tou-a e a pôs no bolso. O amigo ca-
tólico também insistiu para que ele 
recitasse a oração de São Bernardo 
(“Lembrai-vos”) todos os dias. Afon-
so, rindo-se dele ainda mais, aceitou 
o desafio. Um dia, por curiosidade, 
entrou na Igreja de Santo André del-
le Fratte, onde lhe apareceu a Santís-
sima Virgem como está na meda-
lha milagrosa, com raios de luz que 
saíam de suas mãos. Afonso perdeu 
os sentidos e, quando acordou, apre-
sentou o desejo fervoroso de receber 
o Batismo. Santo Afonso Ratisbon-
ne, depois, tornou-se padre e fundou 
a Congregação de Nossa Senhora de 
Sion, que tem como carisma a busca 
da conversão dos judeus por meio 
da oração, do sofrimento e do traba-
lho apostólico. 

Essas histórias e muitas outras 
demonstram a preocupação de Ma-
ria pela cura física e espiritual de 
seus filhos! 

Que meditando na visitação de 
Maria à sua prima possamos recor-
rer sempre a essa admirável mãe, 
que quer nosso bem mais do que nós 
mesmos o queremos e que corre para 
ajudar seus filhos e todos aqueles que 
padecem da alma e do corpo! Nossa 
Senhora da Visitação, rogai por nós!
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DOUTRINA

Há um interessante episódio, 
contado pelo bispo húngaro 
Tihamér Tóth (1889-1939), 

relativo ao célebre quadro de Leonar-
do da Vinci, a Última Ceia. Conta-se 
que já estavam terminados os rostos 
dos 12 Apóstolos e faltava ainda o 
Senhor. O artista começou o traba-
lho, mas, logo depois, largou o pincel 
dizendo as seguintes palavras: “Não 
consigo! A empresa é demasiado di-
fícil! O homem mesquinho e pecador 
não pode reproduzir dignamente o 
Filho de Deus no auge do Seu poder 
e do Seu amor”. Segundo a tradição, 
foi assim que falou o célebre artista 
quando pintava a Última Ceia. 

Sente-se o mesmo todo aquele que 
vai tratar do dom incomparável da 
Última Ceia, a Sagrada Eucaristia, 
acrescentava o Bispo Tihamér Tóth, 

a qual nós, também, juntamo-nos 
nessa tentativa humana de descrever 
tão grande mistério. 

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

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

corpo e derrama o Seu sangue. Deste 
modo dá a totalidade da Sua própria 
vida, manifestando a fonte originária 
deste amor: Ele é o Filho eterno que o 
Pai entregou por nós”, de acordo com 
o Papa Emérito Bento XVI, na Sacra-
mentum Caritatis. 

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

Mas, o que é a Santa Missa? Por que 
ela é a raiz e o centro da vida cristã?

De início, podemos dizer que a San-
ta Missa exige uma espécie de acordo 
prévio entre o sacerdote, por um lado, 
e os fiéis, por outro. 

Não devemos pensar que a Santa 
Missa é coisa só de sacerdote, dizia o 

O SACRAMENTO DA EUCARISTIA
“Eu recebi do Senhor aquilo que também vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em que 
foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: ‘Isto é o meu corpo, que 

será entregue por vós; fazei isto em memória de mim’. Do mesmo modo, depois de cear, 
tomou o cálice e disse: ‘Este cálice é a Nova Aliança no meu sangue: todas as vezes que o 

beberdes, fazei-o em memória de mim’.” (1Cor 11,23-25)
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Santa Missa é a raiz e o centro da vida 
cristã, terá adquirido um significado 
enorme e chegará a ser o ato mais im-
portante do seu dia, pois será tomado 
e vivificado pelo espírito do eterno 
Sacrifício de Cristo. 

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

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

Talvez, já faça muito tempo que es-
teve na catequese. Ou, talvez, tenha se 
acostumado a ir à Santa Missa como 
um ato social qualquer. Ou, ainda, está 
lá porque desde criança a frequenta 
sem grandes preocupações. Quiçá não 
seja o caso de recorrer à direção espi-
ritual para reviver a doutrina da Igreja 
sobre o Santo Sacramento do Altar?

Viver a Santa Missa é manter-se em 
oração contínua, convencermo-nos de 
que, para cada um de nós, esse é um 
encontro pessoal com Deus, em que 
O adoramos e louvamos, pedimos e 
Lhe damos graças, reparamos os nos-
sos pecados, purificamo-nos e senti-
mo-nos uma só coisa em Cristo com 
todos os cristãos, como exortava São 
Josemaria Escrivá a todos os cristãos. 

pão e esse vinho que vão se converter 
no corpo e no sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo – estamos oferecendo 
tudo quanto temos: as nossas súpli-
cas, as nossas necessidades, as nossas 
aspirações, ambições e esperanças, 
nós mesmos. Tudo isso é assumido 
por Cristo, faz parte do Seu sacrifício. 

Mas, cabe lembrar que nosso altar, 
como leigos, é nosso computador, a 
nossa estação de trabalho, o terreno 
que carpimos, a trincheira que cava-
mos, a fralda que trocamos, a panela 
que mexemos, a cama que comparti-
lhamos com um cônjuge. Tudo isso é 
santificado pela oferenda de nossas 
mãos, que são as de Cristo. 

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

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

“Cristo agora não tem outro corpo 
senão o vosso, 

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

Vossos são os olhos com que Ele olha

Compassivamente para este mundo. 

Vossos são os pés com que Ele ca-
minha para fazer o bem, 

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

Se assimilarmos a fundo essa ideia, 
“ir à Missa” não será uma obrigação 
penosa ou, no melhor dos casos, um 
momento de tédio em que permanece 
passivo ou como espectador durante 
a Santa Missa, ou ainda pior, um ato 
social destituído de qualquer valor 
sobrenatural. Se compreender que a 

Referências:

1. Tóth, Tihamér. A Eucaristia. Livraria Apostola-
do da Imprensa. Porto. Portugal, 1962. 
2. Knox, Ronald. Deus e eu – meditações para um 
retiro. Editora Quadrante, São Paulo, 1987. 
3. Hahn, Scott. Trabalho ordinário, graça extraor-
dinária. Editora Quadrante, São Paulo, 2008. 
4. Escrivá, São Josemaria. Homilia: a Eucaristia, 
mistério de fé e amor. 14 de abril de 1960.

ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

padre inglês Ronald Knox. Nós tam-
bém participamos ativamente no sa-
crifício: “Orai, irmãos e irmãs, para 
que o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai Todo-Poderoso”. Quando o 
acólito oferece ao sacerdote o vinho 
que este vai pôr no cálice, não o faz 
para facilitar o trabalho; realiza um ato 
simbólico ao apresentar-lhe, em nome 
dos fiéis, a matéria do sacrifício, um 
sacrifício que é do sacerdote e nosso. 
Nesse sentido, somos como rapaz do 
lago da Galileia, e o sacerdote é como 
Santo André, pois toma das suas mãos 
a sua pobre oferenda e apresenta-a ao 
Senhor para que faça o milagre. 

Quando oferecemos o pão e o vi-
nho no santo sacrifício da Missa – esse 

Se assimilarmos a 
fundo essa ideia, “ir à 
Missa” não será uma 

obrigação penosa ou, no 
melhor dos casos, um 
momento de tédio em 
que permanece passivo 

ou como espectador 
durante a Santa Missa, ou 
ainda pior, um ato social 
destituído de qualquer 
valor sobrenatural. Se 

compreender que a 
Santa Missa é a raiz e o 

centro da vida cristã, terá 
adquirido um significado 
enorme e chegará a ser o 
ato mais importante do 

seu dia, pois será tomado 
e vivificado pelo espírito 

do eterno sacrifício 
de Cristo.
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LITURGIA

DOMINGO DE PENTECOSTES

Credo Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: 
Creio no Espírito Santo, que 

é Senhor e dá a vida.

Com as palavras do Símbolo ni-
ceno-constantinopolitano, a Igreja 
proclama a sua fé no Paráclito, fé que 
nasce da experiência apostólica do 
Pentecostes. O texto dos Atos dos 
Apóstolos, que a liturgia hodierna 
propôs à nossa meditação, recorda 
com efeito as maravilhas operadas 
no dia de Pentecostes, quando os 
apóstolos constataram com grande 
admiração o cumprimento das pala-
vras de Jesus. Ele, como refere a pe-
rícope do Evangelho de São João há 
pouco proclamada, tinha assegurado 
na vigília da Sua paixão: “Eu rogarei 
ao Pai e Ele vos dará outro Consola-
dor, para estar convosco para sem-
pre” (Jo 14,16). Esse “Consolador, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em 
Meu nome, Esse ensinar-vos-á todas 
as coisas e vos recordará tudo o que 
vos tenho dito” (ibid., 14,26).

E o Espírito Santo, ao descer so-
bre eles com força extraordinária, 

tornou-os capazes de anunciar ao 
mundo inteiro o ensinamento de 
Jesus Cristo. Era tão grande a sua co-
ragem, tão segura a sua decisão, que 
estavam dispostos a tudo, até a dar a 
vida. O dom do Espírito havia-lhes 
libertado as energias mais profun-
das, empenhando-as no serviço da 
missão que lhes fora confiada pelo 
Redentor. E será o Consolador, o 
Parakletos, a guiá-los no anúncio do 
Evangelho a todos os homens. O Es-
pírito ensinar-lhes-á toda a verdade, 
haurindo-a da riqueza da palavra de 
Cristo, a fim de que eles, por sua vez, 
comuniquem-na aos homens de Je-
rusalém e ao resto do mundo.

Como não dar graças a Deus pe-
los prodígios que o Espírito não ces-
sou de realizar nestes dois milênios 
de vida cristã? O evento de graça do 
Pentecostes tem, com efeito, conti-
nuado a produzir os seus maravilho-
sos frutos, suscitando em toda parte 
ardor apostólico, desejo de contem-
plação, empenho em amar e servir 
com total dedicação a Deus e aos ir-
mãos. Ainda hoje o Espírito alimen-
ta na Igreja gestos pequenos e gran-

des de perdão e de profecia, dá vida 
a carismas e dons sempre novos, que 
atestam a Sua ação incessante no co-
ração dos homens.

Escreve São Paulo na Carta aos Ro-
manos, há pouco proclamada: “Todos 
aqueles que são movidos pelo Espírito 
de Deus, são filhos de Deus” (8,14).

Essas palavras oferecem ulteriores 
pontos de reflexão para compreen-
der a ação admirável do Espírito na 
nossa vida de crentes. Elas abrem-
-nos a estrada para chegarmos ao 
coração do homem: o Espírito San-
to, que a Igreja invoca para que dê 
“luz aos sentidos”, visita o homem no 
íntimo e toca diretamente a profun-
didade do seu ser.

Continua o apóstolo: “Se o Espírito 
habita em vós, não estais sob o domí-
nio da carne, mas do Espírito... Aque-
les que são movidos pelo Espírito de 
Deus, são filhos de Deus” (Rm 8,9.14). 
Contemplando, depois, a ação mis-
teriosa do Paráclito, acrescenta com 
enlevo: “Vós não recebestes um espí-
rito de escravidão... recebestes, pelo 
contrário, um espírito de adoção, pelo 
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qual clamamos: ‘Abba, Pai!’. O próprio 
Espírito atesta, em união com o nosso 
espírito, que somos filhos de Deus” 
(Rm 8,15-16). Eis-nos no centro do 
mistério! É no encontro entre o Espí-
rito Santo e o espírito do homem que 
se situa o coração mesmo da expe-
riência vivida pelos apóstolos no Pen-
tecostes. Essa experiência extraordi-
nária está presente na Igreja, nascida 
daquele evento, e acompanha-a no 
decurso dos séculos.

Sob a ação do Espírito Santo, o 
homem descobre até ao fundo que 
a sua natureza espiritual não é vela-
da pela corporeidade, mas, ao con-
trário, é o espírito que dá sentido 
verdadeiro ao próprio corpo. Com 
efeito, vivendo segundo o Espírito, 
ele manifesta plenamente o dom da 
sua adoção como filho de Deus.

Nesse contexto, insere-se bem a 
questão fundamental da relação en-
tre a vida e a morte, a que se refere 
Paulo ao observar textualmente: “Se 
viverdes segundo a carne, morrereis; 
mas, se pelo espírito fizerdes mor-
rer as obras da carne, vivereis” (Rm 
8,13). É precisamente assim: a doci-
lidade ao Espírito oferece ao homem 
contínuas ocasiões de vida.

Essa festa toda missionária alarga 
o nosso olhar para o mundo inteiro, 
com um pensamento particular aos 
muitos missionários sacerdotes, 
religiosos, religiosas e leigos que 
prodigalizam as suas vidas, muitas 
vezes em condições de enormes di-
ficuldades, para a difusão da verda-
de evangélica.

A Eucaristia, alimento de vida 
imortal, que pela primeira vez have-
rá de saborear, irá torná-lo prontos a 
amar e a servir os irmãos, capaz de 
dar ocasiões de vida e de esperan-
ça, livre do domínio da “carne” e do 
temor. Ao deixar-se guiar por Jesus, 
poderá experimentar de maneira 
concreta na sua vida a maravilhosa 
ação do Seu Espírito, de que fala o 
apóstolo Paulo no oitavo capítulo da 

Carta aos Romanos. Esse texto, cujo 
conteúdo resulta particularmente 
atual neste ano dedicado ao Espíri-
to Santo, deveria ser lido hoje com 
maior atenção, para honrar a ação 
que o Espírito de Cristo realiza em 
cada um de nós.

Veni, Sancte Spiritus!

Também a magnífica sequência, 
que contém uma rica teologia do Es-
pírito Santo, mereceria ser meditada 
estrofe por estrofe. Deter-nos-emos 
aqui somente nas primeiras pala-
vras: “Veni, vinde!”. Elas evocam a 
expectativa dos apóstolos, depois da 
Ascensão de Cristo ao céu.

Nos Atos dos Apóstolos, Lucas 
apresenta-os reunidos no Cenáculo 
em oração com a Mãe de Jesus (cf. Lc 
1,14). Que frase melhor do que esta 
podia exprimir a sua oração: “Veni, 
Sancte Spiritus”? Isto é, a invocação 
Daquele que no início do mundo pai-
rava sobre as águas (cf. Gn 1,2) e que 
Jesus lhes prometera como Paráclito.

Os corações de Maria e dos após-
tolos naqueles momentos estão vol-
tados para a Sua vinda, num alter-
nar-se de fé ardente e de confissão 
da insuficiência humana. A piedade 
da Igreja interpretou e transmitiu 
esse sentimento no cântico do Veni, 
Sancte Spiritus. Os apóstolos sabem 
que é árdua a obra que lhes foi con-
fiada por Cristo, mas decisiva para a 
história da salvação da humanidade. 
Serão eles capazes de levá-la a cabo? 
O Senhor tranquiliza os seus cora-
ções. A cada passo da missão que os 
levará a anunciar e a testemunhar 
o Evangelho até aos pontos mais 
remotos do globo, poderão contar 
com o Espírito prometido por Cris-
to. Os apóstolos, ao recordarem-se 
da promessa de Cristo, nos dias que 
vão da Ascensão ao Pentecostes, 
concentrarão todo o pensamento e 
sentimento naquele veni – vinde!

Veni, Sancte Spiritus! Iniciando 
assim a sua invocação ao Espírito San-
to, a Igreja faz próprio o conteúdo da 
oração dos apóstolos reunidos com 
Maria no Cenáculo; antes, prolonga-a 
na história e torna-a sempre atual.

Veni, Sancte Spiritus! Assim con-
tinua a repetir em cada ângulo da 
terra com imutável ardor, firmemen-
te consciente de dever permanecer 
de forma ideal no Cenáculo, em pe-
rene espera do Espírito. Ao mesmo 
tempo, ela sabe que do Cenáculo 
deve sair pelas estradas do mundo, 
com a tarefa sempre nova de dar tes-
temunho do mistério do Espírito.

Veni, Sancte Spiritus! Oramos 
assim com Maria, santuário do Espí-
rito Santo, preciosíssima morada de 
Cristo entre nós, para que nos ajude 
a ser templo vivo do Espírito e teste-
munhas incansáveis do Evangelho.

Veni, Sancte Spiritus! Veni, Sanc-
te Spiritus! Veni, Sancte Spiritus!

Referência:
Texto adaptado da homilia do Papa João Paulo II, 
31 de maio de 1998, Libreria Editrice Vaticana.

SÃO JOÃO PAULO II

Sob a ação do Espírito 
Santo, o homem 

descobre até ao fundo 
que a sua natureza 

espiritual não é velada 
pela corporeidade, 

mas, ao contrário, é o 
espírito que dá sentido 
verdadeiro ao próprio 

corpo. Com efeito, 
vivendo segundo o 

espírito, ele manifesta 
plenamente o dom da 
sua adoção como filho 

de Deus.
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OS CATÓLICOS LÍRICOS

Há por aí muito boa gente 
que gosta muito de Jesus, 
ainda bem. Não do Jesus 

histórico, nem do Cristo da fé, que 
na realidade são a mesma e única 
Pessoa divina e humana, mas de al-
guém que só existe na sua mente e 
que foi inventado à medida dos seus 
sonhos e caprichos e, às vezes, tam-
bém, das suas fraquezas. Alguns dos 
fãs desse tal “messias”, que não existe 
senão na sua imaginação, até se con-
sideram católicos, como se alguém o 
pudesse ser à margem da Igreja, da 
sua doutrina e comunhão.

Esses católicos líricos não gostam 
de obrigações, nem de normas, nem 
de proibições. Muito menos de câ-
nones, anátemas ou condenações. 

Abominam dogmas, leis penais e 
excomunhões. Para eles, líricos, a fé 
cristã é um vago sentimento amo-
roso, que tanto dá para justificar o 
seu egoísmo – o amor-próprio não 
é, também, amor?! – como todos os 
pecados cometidos por amor. Por-
que, afinal, Deus é amor…

Os líricos muito gostam de ouvir 
Jesus a falar das florzinhas do cam-
po, dos passarinhos do céu e da sim-
plicidade das pombinhas. Entendem 
que o grande pecado da Igreja foi a 
sua institucionalização: quando se 
organizou como sociedade, regu-
lamentou a sua ação missionária, 
estabeleceu a hierarquia, produziu 
códigos, criou tribunais e impôs 
condenações, a Igreja Católica desfi-

gurou-se. Perdeu então a beleza sim-
ples e tão romântica daquele rabi, 
algo heterodoxo, que percorria a Ga-
lileia libertando, em nome do amor, 
todos os que gemiam sob o pesado 
jugo da lei farisaica.

Esse Jesus mutilado pura e sim-
plesmente não existe, nem nunca 
existiu, exceto nas melodias senti-
mentais de algumas seitas, nos pôste-
res de mau gosto em que o Nazareno, 
sorrindo, pisca os olhos aos devotos 
e nas prosas poéticas daqueles cris-
tãos piegas que, ao mesmo tempo em 
que pregam, com grandes suspiros, o 
amor universal, odeiam com quantas 
forças têm a Igreja. E quantos não 
partilham da sua fé cor-de-rosa?

DOUTRINA

“A Boa-Nova de Jesus é a caridade, um amor que não é lírico, mas tão exigente 
que requer uma abnegação total, até a entrega da própria vida.”



Informativo Nossa Senhora do Brasil | Abril/Maio - 2018 • 13

Referências:

Texto adaptado da homilia do Papa João Paulo 
II, 31 de maio de 1998, Libreria Editrice Vaticana.
Jornal português Observador. 24 de março de 
2018. https://observador.pt/opiniao/os-catoli-
cos-liricos.
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É verdade que a Boa-Nova de Je-
sus é a caridade. O seu amor não é 
lírico, sendo de uma exigência que 
requer uma abnegação total, até 
a morte se necessário for (cf. Mt 
16,24-26). Cristo disse que não tinha 
vindo abolir a lei, mas cumpri-la in-
tegralmente, porque “aquele que vio-
lar um destes mandamentos, mesmo 
dos menores, e ensinar assim aos ho-
mens, será considerado o menor no 
reino dos Céus” (Mt 5,17.19). Não 
só não revogou nenhum preceito 
da lei, como acrescentou mais um, 
talvez até o mais difícil: o manda-
mento novo. Excluiu a possibilidade 
do divórcio, que Moisés tolerara, e 
endureceu extraordinariamente a lei 
penal a que estão obrigados os seus 
fiéis: “Se alguém escandalizar um 
destes pequeninos que creem em 
mim, seria preferível que lhe suspen-
dessem do pescoço a mó de um moi-
nho e o lançassem nas profundezas 
do mar” (Mt 18, 6).

Há quem pense que as regras, 
dogmas, leis e excomunhões católi-
cas não têm fundamento no Novo 
Testamento. Mas, enganam-se, por-
que não só Jesus deu esse poder ao 
primeiro Papa e aos seus sucessores 
(Mt 16,19) como Ele próprio sen-
tenciou, de certo modo, a primeira 
excomunhão. De fato, quando Pe-
dro o quis impedir de morrer na 
cruz, Cristo disse-lhe: “Afasta-te, 
Satanás! Tu és para mim um estor-
vo, porque os teus pensamentos não 
são os de Deus, mas os dos homens” 
(Mt 16,23). A excomunhão, que na-
quele caso não foi efetiva porque 
Pedro de imediato se arrependeu, é 
isso: afastar, ou seja, excluir, um fiel 
da comunhão eclesial.

Também na Igreja primitiva se 
recorreu a essa prática, embora sem-
pre como último recurso e só depois 
de esgotados todos os outros meios 
pastorais. Foi o que São Paulo fez a 
um cristão de Corinto, que escanda-
losamente vivia “com a mulher do 
seu próprio pai” (1Cor 5,4-5).

Também Santo Ambrósio de 
Milão, no ano 390, excomungou 
Teodósio, um dos primeiros impe-
radores romanos cristãos, por este 
ter ordenado o massacre de Salôni-
ca como represália pelo assassinato 
do governador militar dessa cidade. 
Só depois de Teodósio ter humilde-
mente manifestado o seu arrependi-
mento e feito penitência pública lhe 
foi levantada a excomunhão e o im-
perador, que os ortodoxos veneram 
como santo, foi readmitido na Igre-
ja. A esse propósito, Teodósio diria 
mais tarde: “Ambrósio fez-me com-
preender o que deve ser um bispo”.

Será que, quando Jesus anatemi-
zou Pedro, Paulo expulsou da Igreja 
o fiel incestuoso e Ambrósio exco-
mungou Teodósio, contradisseram 
o mandamento novo?! De modo 
nenhum, porque a caridade por ve-
zes exige, mais por via de exceção 
do que por regra, tal determinação: 
“Deus trata-vos como filhos; e qual 
é o filho a quem o pai não corrige? 
Mas, se estais isentos de correção, 
da qual todos participam, então sois 
bastardos e não filhos. (…) Deus 
corrige-nos para nosso bem, para 
nos fazer participantes da sua santi-
dade” (Hb 12,7.10).

O ministério episcopal, do Papa e 
dos bispos diocesanos, é uma imensa 
honra, mas, sobretudo, um serviço à 
verdade revelada e à comunhão ecle-
sial. São João Paulo II teve a coragem 
de condenar as falsas teologias da 
libertação, de inspiração marxista. 
Também denunciou os pseudoteó-
logos que expunham teorias contrá-
rias à fé da Igreja. Essas suas atitudes 
provocaram muitos protestos, mas ao 
Santo Pontífice interessava-lhe mais 
defender o seu rebanho do que o 
aplauso da opinião pública mundial. 

Na inauguração do seu pontifi-
cado, Bento XVI pediu: “Rezai por 
mim, para que aprenda a amar cada 
vez mais o Senhor. Rezai por mim, 
para que aprenda a amar cada vez 

mais o seu rebanho (…). Rezai por 
mim, para que não fuja, por medo, 
diante dos lobos”. E, como disse o 
Papa Francisco, no passado dia 19, 
na ordenação episcopal de três no-
vos núncios apostólicos, os bispos 
foram instituídos para as coisas de 
Deus e “não para os negócios, não 
para a mundanidade, não para a po-
lítica”. Ou seja, um pastor que quer 
agradar a todos e ser politicamente 
correto não cumpre a sua missão.

A Igreja Católica do século XXI 
não precisa de anacrônicos clerica-
lismos, nem de novas inquisições, 
mas também não pode enveredar 
por um cristianismo lírico, mais 
mundano do que católico. Nestes 
tempos de contradição são precisos 
pastores corajosos que preguem a 
infinita misericórdia de Deus e de-
fendam a verdade da fé com o apai-
xonado zelo de São João Paulo II, de 
Santo Ambrósio, de São Paulo e do 
próprio Jesus Cristo.

Para eles, líricos, 
a fé cristã é um 

vago sentimento 
amoroso, que tanto 

dá para justificar 
o seu egoísmo – o 

amor-próprio não é, 
também, amor?! – 

como todos os pecados 
cometidos por amor.
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SANTA CATARINA DE SENA

DOUTRINA

Existem santos que experimen-
taram uma grande quantida-
de de eventos místicos e que 

são capazes de refletir de tal maneira 
a luz divina que nos sentimos peque-
nos e miseráveis ao contemplá-los. 
Mas, existem santos que, contra-
riando o senso comum, consegui-
ram aliar uma intensa vida mística 
e espiritual com uma intensa vida 
ativa. Esses santos nos ensinam a 
considerar como mera desculpa fa-
juta qualquer justificativa que temos 
ou para abandonar a vida prática – 
com intuito de cultivar uma pretensa 
pureza em nossa vida espiritual – ou 
nossa vida espiritual, porque estaría-
mos muito ocupados para nos preo-
cupar com ela. De fato, a prioridade 
entre essas duas “vidas” pertence à 
vida espiritual, que alimenta e enche 
de sentido sobrenatural a vida ativa. 
Porém, essa prioridade não exige um 

descuido com nossas obrigações de 
estado ou de caridade ao próximo.

A santa que veremos neste texto 
é uma dessas que assombram pela 
união entre uma vida contemplati-
va e uma vida ativa e que influencia-
ram de maneira decisiva a política 
em seu tempo. 

Catarina nasceu em 1347, como 
24ª filha do casal Tiago e Lapa Be-
nincasa, na cidade de Sena, Itália. 
Aos 6 anos, ocorre sua primeira 
visão mística: regressando de um 
passeio, Jesus aparece-lhe vestido 
de paramentos pontificais e pairan-
do sobre uma igreja cuidada por 
padres dominicanos. Logo depois 
dessa experiência, Catarina faz um 
voto de virgindade, mas não conta à 
sua família. Em sua adolescência, os 
seus parentes começam a pressio-
ná-la para embelezar-se um pouco 

para que pudesse arranjar um bom 
marido. Com a insistência de uma 
de suas irmãs, Catarina assentiu aos 
apelos da família, mas percebeu que 
essa pequena vaidade lhe esfriava o 
coração e a afastava das coisas de 
Deus, o que a fez retomar as antigas 
práticas de piedade e de austerida-
de. Quando sua mãe lhe apresenta 
um rapaz para casar, Catarina pega 
uma tesoura e corta o seu cabelo. 
Como castigo, sua mãe a obriga a 
fazer todos os serviços domésticos 
(numa família com 24 filhos, não 
deviam ser poucos!).

Aos 15 anos, depois de várias 
tentativas, a jovem conseguiu entra 
para a Ordem da Penitência, de São 
Domingos, uma associação religio-
sa composta majoritariamente por 
viúvas que se dedicavam à oração 
comum e à obra de caridade com 
os mais pobres. Nesse período, Ca-

“Santa Catarina 
de Sena é mãe e não 

filha do seu tempo. Os 
seus seguidores – homens 

e mulheres – chamavam-na 
de mamma (mãe). Era uma 

virgem convicta, que fizera o voto 
de castidade desde a infância; mas 

poucas mulheres possuíram como ela 
o sentimento da maternidade.”

 (Emílio Radius)
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GUSTAVO CATANIA RAMOS

Referência:
O diálogo, Santa Catarina de Sena, Ed. Paulus, 
2015.

tarina passou por grandes experiên-
cias místicas. Com 20 anos, ela já 
era conhecida em sua cidade natal 
e, por isso, era convidada para pro-
ferir exortações, com a presença de 
leigos, religiosos e sacerdotes. De 
tais reuniões surgiu a “família cata-
riniana”, cujos membros a acompa-
nharam até a morte. Nesse período, 
ocorreu a visão que deu novos ru-
mos à sua vida: a sua “morte místi-
ca”. Num êxtase, Catarina morreu e 
ouviu as seguintes palavras de Deus: 
“A salvação dos homens exige que tu 
voltes à vida. Mas não viverás mais 
como até agora. O pequeno quarto 
não será mais tua costumeira mora-
dia; pelo contrário, para a salvação 
das almas deverás sair de sua cida-
de. Estarei sempre contigo na ida e 
na volta. Levarás o louvor do Meu 
nome e a Minha mensagem a pe-
quenos e grandes, a leigos, clérigos 
e religiosos. Colocarei em tua boca 
uma sabedoria à qual ninguém po-
derá resistir. Conduzir-te-ei diante 
de papas, bispos e de governantes do 
povo cristão a fim de, que por meio 
dos fracos, como é do Meu feitio, Eu 
humilhe a soberba dos fortes”. 

Na época, o Papa residia em Avi-
nhão, França, num cativeiro imposto 
pelo rei da França. Roma era cuidada 
por um cardeal que, querendo repri-
mir as pretensões políticas do duque 
de Milão, realizou uma aliança com 
a rainha de Nápoles e o rei da Hun-
gria e entregou a um militar inglês a 
chefia das tropas pontifícias. Nesse 
ambiente de provável guerra entre os 
reinos cristãos, Catarina – fortaleci-
da pela visão mística – propôs uma 
união entre eles para a realização de 

uma Cruzada contra os muçulma-
nos. Enviou cartas a todos que pu-
dessem ajudar no intento: escreveu 
23 cartas a papas, 19 a cardeais, bis-
pos e prelados, 13 a reis e rainhas, 6 a 
comandantes militares, 29 a senho-
ras da alta sociedade e mais 200 para 
outras pessoas. Para uma mulher na 
faixa dos 20/30 anos, uma atividade 
epistolar impressionante!

Para organizar a Cruzada, Cata-
rina se dirige a Pisa, onde recebeu 
de Cristo o dolorosíssimo dom das 
chagas ou estigmas. A pedido do 
próprio Papa, teve de retornar à sua 
cidade natal para evitar que seus 
conterrâneos se aliassem com Flo-
rença, que estava brigando com os 
Estados Papais. Essa cidade formou 
uma liga com 80 cidades e castelos 
contra o poder político e religio-
so de Roma. O Papa, em Avinhão, 
reagiu como podia, interditando a 
cidade de Florença, que recorreu 
a Catarina de Sena para negociar a 
paz com o Papa. A jovem mandou 
duas cartas ao Papa Gregório XI 
contendo sugestões sobre o governo 
e reforma da Igreja: que ele afastasse 
da Igreja os membros “apodrecidos”, 
que voltasse para Roma e que pro-
curasse pacificar a cristandade. Tal 
era a influência da jovem que o Papa 
deixou de fato Avinhão naquele ano 
e retornou a Roma. 

Após a morte do Papa Clemente 
XI foi eleito Urbano VI para a Cá-
tedra de Pedro e a situação voltou 
a piorar. Catarina, então, dirige-se 
a Roma para servir de interme-
diária dos conflitos e chegou a en-
frentar corajosamente um cidadão 

que ameaçou matá-la. O tratado 
de paz foi firmado por trabalho 
direto da santa. 

Retirou-se em Sena, onde come-
çou a ditar O diálogo, obra central 
e importantíssima, que contém con-
versas entre Deus Pai e a santa. Com 
o livro ainda não terminado, ocorreu 
um evento em Roma que lhe causa-
ria grandes sofrimentos e que, por 
fim, a levaria à morte: a eleição do 
antipapa Clemente VII. Chamada a 
Roma pelo verdadeiro Papa, falou 
a este e a cardeais sobre a gravidade 
do problema e Urbano VI tomou a 
palavra e disse: “Vede, meus irmãos, 
como nos tornamos desprezíveis aos 
olhos de Deus, deixando-nos tomar 
pelo medo. Esta pobre mulher [Ca-
tarina] nos envergonha!”.

Em 1380, com apenas 33 anos, 
orava continuamente pela unida-
de da Igreja e sabia que sua morte 
estava próxima. Em 15 de fevereiro 
desse ano, ditou a sua última carta 
ao Beato Raimundo de Cápua, seu 
diretor espiritual, em que dizia estar 
sua vida a pender por um fio, pois 
não conseguia mais se alimentar e 
nem beber uma gota de água. Em 29 
de abril, falece repetindo dezenas de 
vezes: “Pequei, pequei, Senhor; tem 
piedade de mim”.

Santa Catarina de Sena foi cano-
nizada em 1461, por Pio II, e decla-
rada doutora da Igreja em 1970, pelo 
Beato Paulo VI.
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OS VICENTINOS, A CARIDADE
E A EVANGELIZAÇÃO

VICENTINOS

Fundada em Paris. Há 181 anos, 
Ozanam e amigos fundavam a  
Sociedade de São Vicente de 

Paulo (SSVP), isso só foi possível gra-
ças a um gesto de solidariedade prati-
cado por Antônio Frederico Ozanam 
e seus amigos há 181 anos. Em 23 
de abril de 1833, os jovens levaram à 
casa de um homem pobre um pouco 
de lenha para que acendesse o fogo e 
preparasse uma sopa de batatas. Esta 
foi a primeira visita praticada.

Naquela época, os amigos se uni-
ram para a fundação das Confe-
rências de Caridade, denominadas 
atualmente de Conferências Vicen-
tinas, ao serem questionados por 
vários outros jovens sobre a efetivi-
dade da fé católica. A ação de cari-
dade inspirou e continua a inspirar 
homens, mulheres, jovens e crianças 
em todo o mundo.

Os vicentinos fazem da SSVP, uma 
das instituições mais respeitadas. O 

Papa Gregório XVI aprovou o Estatuto 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
com dois breves: o de 10/01/1845 e o 
de 12/08/1845. E concedeu, ainda, as 
devidas indulgências próprias com 
“uma associação de natureza eclesial, 
mas com caráter leigo, a serviço da 
Igreja e da Sociedade” (Vicentiens au-
jourd´hi Animation Vicentienne, n. 
79/80, p. 48; e Roezniki Wincentyns-
kie, n. 1/2003, p. 118).O atual Papa 
Francisco também foi um entusiasta 
desse movimento quando trabalhou 
ao lado de confrades e consocias nas 
periferias argentinas.

Ao criar a primeira conferência, 
na França, Ozanam mostrou a im-
portância da caridade na vida das 
pessoas que vivem à margem da so-
ciedade. Prova disso é que os vicenti-
nos estão atualmente em 148 países, 
com mais ou menos 750.000 mem-
bros, fazendo visitas semanais às 
famílias pobres e oferecendo ajuda 
tanto material como espiritual, que 

é o efetivo objetivo da SSVP, ou seja, 
evangelizar. O Brasil é hoje o país 
que tem mais vicentinos no mundo: 
somos 250.000 homens, mulheres, 
jovens e crianças. Temos também 
abrigos e asilos para idosas e idosos 
em todo o Brasil. 

As Conferências Vicentinas são 
formadas por um grupo de leigos ca-
tólicos e voluntários, que junto com 
a Igreja Católica e os padres ajudam 
os mais necessitados das nossas co-
munidades.

O alimento que levamos aos po-
bres é a chave para entrarmos em suas 
casas, levarmos a palavra de evangeli-
zação, plantarmos a semente do amor 
de Jesus Cristo e também vermos a 
real necessidade de cada família.

Nossa sociedade vive de doações 
das pessoas da comunidade, de ben-
feitores que colaboram mensalmente 
com dinheiro, alimentos, roupas, sa-
patos, remédios, material escolar etc.
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

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

DEUS CONTA COM VOCÊ

O temor ao Senhor é a 
coroa da sabedoria: dá 
uma plenitude de paz e 

frutos de salvação” (Eclo 1,22), mas 
a sabedoria continua hoje, neste sé-
culo XXI, sendo abominada pelos 
homens (cf. Eclo 1,26), que preferem 
continuar andando às escuras para 
que suas más obras não sejam vistas 
(cf. Jo 3,20).

Nós, que nos consideramos pes-
soas de fé, convertidas, que vão à 
igreja, frequentam os sacramentos, 
ainda temos dificuldade com um 
verdadeiro autoconhecimento que 
nos permitiria sair das trevas para a 
luz, deixando de lado uma imagem 
idealizada, muito cômoda e social-
mente aceita de nós mesmos. Para 
esse passo de maturidade na fé, a 
Igreja nos recomenda a direção espi-
ritual, pois não nos basta ser apenas 
fervorosos. 

Como é fácil culpar o outro por 
todo o mal disseminado no mundo 
e, assim, isentos de culpa, não agir-
mos de modo eficaz para transfor-

mar a realidade. A verdade é que es-
quecemos que nós, batizados, somos 
chamados a ser luz no mundo e sal 
na terra. 

O Papa Francisco está convocan-
do cada cristão, consagrado ou lei-
go, a atuar de modo eficaz no agora 
da história para combater, com Ma-
ria, o ateísmo que está seduzindo a 
humanidade. É ela, a mãe de Jesus e 
nossa mãe, quem nos anima a dei-
xarmos de lado o nosso comodis-
mo e todo tipo de idolatria, pecado 
abominável ao Senhor e presente 
em cada pessoa humana desde o 
pecado original. 

 “Idolatria não é somente cultuar 
outros deuses, mas uma tentação 
contínua da fé que nos leva a divini-
zar o que não é Deus”, conforme nos 
ensina o Catecismo (2113), e aí se 
inclui prazer, dinheiro, comodismo, 
apegos a pessoas e coisas, orgulho. 
“A idolatria nega o senhorio exclusi-
vo de Deus; é, portanto, incompatí-
vel com a comunhão divina.” (CAT 
2113)

Salomão pediu o espírito de sabe-
doria e lhe foi concedido. O fruto foi 
aliança e paz no reino (cf. 1Rs 5,26).

Que nós também possamos pedir 
o espírito de sabedoria, espírito de 
discernimento e fé para nós e para 
toda a humanidade. Peçamos em 
nome de Jesus, pois “o que pedirdes 
ao Pai em Meu nome, Ele vo-lo dará” 
(Jo 16,23).

 Deus conta com você e lhe deu 
uma missão!

“
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EVENTOS

Com início em 3 de maio, o Seminário acontecerá semanalmente às quintas-feiras, 20hs. Para participar, será necessária 
a inscrição pelo site da Paróquia ou pelo folder que está sendo distribuído na igreja. Confira a programação:

3º ENCONTRO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO

O grupo de jovens Divino Coração convida para o 
seu terceiro encontro, que acontecerá nos dia 1, 2 e 3 
de junho, no Santuário de Schoenstatt, em Atibaia. O 
encontro é voltado para jovens de 17 a 27 anos, com 
o tema “Vencer é Recomeçar”.

Venham conosco para este final de semana inesquecí-
vel! As inscrições já estão abertas no site da Paróquia.

Informações:
WhatsApp: (11) 94360-5182
Instagram: @divinocoração
Acesse o formulário pelo QR Code para
realizar a inscrição ou no site da paróquia.

3/5  SER: HUMANO
O sentido da vida
Heloísa Reis Marino (Psicóloga. Especialista em Logoterapia 
Clínica. Atua como psicoterapeuta  na área de Formação 
Humana com vários grupos e instituições e atua como 
docente em renomadas instituições.) 

10/5  A BELEZA DO AMOR HUMANO 
O conceito de amor numa perspectiva 
antropológica cristã
Padre Vandro Pisaneschi  (Sacerdote com mestrado em 
Teologia Moral)

17/5  SIM, EXISTE UM CAMINHO!
Valores e Virtudes
Renata Malheiros (Co-fundadora e diretora do Instituto 
Awake; Pós Graduada em Antropologia Frankliana, com 
ampla experiência na formação de jovens e adolescentes) 

24/5 E DEUS FEZ A FAMÍLIA
Padre Alessandro E. de Borbon (Sacerdote com mestrado 
em Teologia Moral) 

7/6 PERFEITAS DIFERENÇAS   
“Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha 
carne “ Gen 2,23
Dr. Valdir Reginato (Médico e terapeuta familiar; Doutor em 
ciências pela USP) 

14/6 COMO EDUCAR SEUS FILHOS 
Simone Fuzaro (Fonoaudióloga com mestrado em 
Educação/Distúrbios da Comunicação; Especialista em 
linguagem e Coordenadora Pedagógica) e Pe Michelino 
Roberto (Sacerdote e Mestrado em Comunicação Social e 
Institucional)
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PARA LER

ACONTECEU

Ser cristão não é primeiramente uma tarefa a cumprir, 
uma lista de coisas a fazer, mas, sobretudo, acolher, pela 
fé (uma fé impregnada de esperança e de amor), o dom 

imenso que nos é oferecido gratuitamente. Viver o Evangelho 
é aprender a receber, no íntimo dos próprios limites e das 
fraquezas humanas, toda a riqueza do amor misericordioso 
do Pai; é deixar-se transformar por Ele dia após dia, respon-
der livre e generosamente a esse amor e compartilhá-lo com 
aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho.

Já reconhecido como um dos principais nomes da espi-
ritualidade em nosso tempo, Jacques Philippe tem ajudado 
inúmeras almas a se abandonar nas mãos misericordiosas 
de Deus. No referido livro, o autor reúne uma série de en-
saios cujo fio condutor é o exame de áreas fundamentais 
para o nosso crescimento espiritual – entre outras, a oração, 
a liberdade, a Eucaristia e o desejo humano de encontrar a 
felicidade no meio das vicissitudes da vida.

Na Cerimônia de premiação da 17º. Copa de Tênis 
Jose Ermírio de Moraes, no dia 29 de abril na 
Sociedade Harmonia de Tênis, como nos anos 

SE CONHECESSES 
O DOM DE DEUS

AGRADECIMENTOS

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Jacques Philippe 
Editora Quadrante - 192 páginas

anteriores, a Sra. Neide Moraes doou para uma entidade, o 
valor das inscrições. Este ano tivemos o privilégio da Casa 
Nossa Senhora do Brasil ter sido a escolhida e recebemos 
um cheque no valor de 7.424,00 reais. Padre Vandro esteve 
na cerimônia representando as nossa Obras Sociais da 
Igreja Nossa Senhora do Brasil.

Muito obrigado a todos os envolvidos.
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RECOLHIMENTO FEMININO

ABRIL
6 - Mario Augusto Siqueira Monteiro e Patricia Hanna Sakai Corrêa.
7 - Matheus Resende Rangel Alessandri e Danielle Pombo da Rocha Manha / Lucas 
José Nasraui e Camila Lima Moreira / Francisco Alves Neto e Yve Christine Dario.
13 - Clark Emerson Ainsworth e Andreza Aparecida Streitenberger.
14 - Daniel André Salgado e Gabriela Cabral Domingues dos Santos Marco Aurélio 
Dias Locatelli e Raquel Lopes Granfe / Eduardo T. ramos Ribeiro e Mariana Cury 
Costa / Gustavo Lazzarini Fondevila e Anna Luiza Gonsalez Saes Campos.
20 - Gabriel Barreira Bressan e Elaine Larissa Silva.
21 - Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia e Silvia Maria Staffa Brandão 
/ Alvaro Luiz de Rezende Puech e Mônica Frare Regatieri / Lucas Eduardo Petri 
Paiva e Luana Lacerda Gomes / Felipe dos Santos Silva e Debora Ebert Esteves.
26 - José Roberto Cordeiro Leite e Marina Rieger Pascon.
28 - Willian Petry Barros Martinha e Carolina de Oliveira Gigek /Luiz Fernando 
Ruy Sacchet Dias e Maiara Lopes Almeida / Dalton Fernando do Valle e Marcela 
Marques de Souza / Vinícius Souza Rudge Santos e Gabriela de Souza Ribeiro 
da Silva / Flavio Passos Barbosa e Gabriela Freire Ricardo / Marcos Aurélio 
Fernandes Garcia e Thais Bello Martins.
30 - Marcos Serafin e Camila Alves  Ortega / Julio Cesar Pinto Cocielo e Thayse Estaniecki 
Ramos / Ivan Fernandes da Graça Leite Ardito e Aline Cristina Vieira de Maoraes.

MAIO
5 - José Luiz de Oliveira B. Junior e Tarsila Ferreira de Campos / Felipe Rossi 
Moreira e Andressa Danielle Ferreira Evangelista / Marcelo Curvello de 
Mendonça e Azevedo e Marina Gargiulio / Luis Ricardo Pereira Romero e Sônia 
Regina de Oliveira.
11 - Thiago Graminha Pedroso e Bruna Proce de Queiroz Eid / Luciano de 
Almeida L. Viana e Paula Rafaela Parreira Prates.
12 - Carlos Eduardo Stangarlini Rivas e Silvia Ferreira Leite / Renato Katipian  
Giron e Carine Pellegrini Assam / Pedro Henrique Ramirez Assad e Maria 
Cecília Lapa de Carvalho.
19 - Bruno Daniel de Lima e Talita Alvares /André Moretti Nogueira e Mariana 
Benedette Canegusuco / Pedro de Camargo Junior e Lilian de Carvalho Rosin / 
Paulo Cesar Graton e Simone de Oliveira Santos
Victor Lorenzini Patah e Tamires Ferrz .
25 - Thiago Escobar Bueno e Anna Karin Lubeck.
26 - Nicolas Ko e Stephanie Kim / Pedro Lopes Macetti e Karen Cristina G. Kishima 
/ Rodrigo Carvalho tavares e Thaynara Silva Lopes / Raphael A. de Almeida Arruda e 
Luize Somaggio / Daniel Monte Costa e Larissa Novaes Paganini.

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.

Vicentinos 
Terças-feiras, às 19h.

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

18 de Abril, às 12h.
17 DE ABRIL, ÀS 14H30.

tema: “A Luz da Fé”.

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

TERÇO DAS FAMÍLIAS
toda primeira quinta-feira do mês, às 19h30 
- seguida de Confraternização.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17H.
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SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h30 às 19h, aos sá-
bados, 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. Sá-
bados: 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 paro-
quial. Curso preparatório de Batismo para pais 
e padrinhos, comparecer munidos de uma lata 
de leite, para ser doada para instituições de ca-
ridade, 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
29 de abril e 27 de maio - 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 mar-
cados 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 quar-
tas-feiras à noite, no horário das 20h às 21h30, 
e termina no fim de semana, incluindo o sá-
bado, das 14 às 19h, e o domingo, das 8h30 às 
12h. A seguir, a Santa Missa com especial 
intenção para os noivos às 12h30.
2° Curso –  21/3 — 28/3 — 4/4 — 7 e 8/4
3° Curso –   9/5 — 16/5 — 23/5 — 2 e 3 /6

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

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL


