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CARDEAL

SÍNODO: DIVINO ESPÍRITO, AJUDAI-NOS!

Na oração pelo sínodo ar-
quidiocesano invocamos 
o Espírito Santo como 

“alma da Igreja” e como Aquele 
que “renova a face da terra” e tam-
bém pode renovar em nós “a fé, a 
esperança e a caridade”. Pedimos 
que, atenta ao Espírito Santo, a 
Igreja em São Paulo seja sempre 
fiel a Jesus Cristo e à missão que 
recebeu na metrópole paulistana.

Entendamos bem a expressão 
“alma da Igreja”. O Espírito San-
to é Deus que “anima”, dá vida e 
dinamismo à Igreja, “corpo de 
Cristo”. Aquilo que a alma é para 
o nosso corpo, o Espírito Santo é 
para a Igreja e para o mundo. Sem 
a ação “suave e forte” do Espírito 
Santo, a Igreja seria como um cor-
po sem vida e sem dinamismo. Na 
sequência de Pentecostes expres-
samos bem isso, quando rezamos: 
“Sem a Vossa luz, nada o homem 
pode, nada existe nele de bom”.

Por isso, na oração pelo síno-
do arquidiocesano continuamos a 
pedir que o Espírito Santo renove 
em nós as virtudes teologais da fé, 
esperança e caridade, cuja prática 
nos qualifica como verdadeiros 
cristãos, filhos e filhas de Deus e 
discípulos de Cristo. A primeira 
finalidade do sínodo é a reno-
vação e a revitalização da nossa 
condição de cristãos, da quali-
dade de nossa vida cristã. Sem a 
ajuda do Espírito Santo, no dizer 
de São Paulo, continuaremos a 
viver como “homens velhos”, que 
não se renovaram interiormente. 
Ou, no dizer de São João, conti-
nuamos nas trevas da morte e a 
produzir obras de morte.

Nosso sínodo chama a todos 
para um “caminho de comunhão, 

conversão e renovação missio-
nária”. O Espírito Santo suscita a 
comunhão na Igreja e na humani-
dade. A comunhão se expressa no 
amor e no testemunho generoso 
do Evangelho. O Espírito Santo 
nos mantém unidos a Cristo e 
unidos na Igreja. Sem a ação Dele, 
seremos levados à divisão na Igre-
ja, na paróquia, na arquidiocese e 
nas organizações pastorais e ecle-
siais. E a divisão não vem do Es-
pírito de Deus, mas do diábolos, 
que divide e suscita intriga, ódio e 
a desintegração do corpo eclesial.

Ao Espírito Santo nós tam-
bém pedimos a ajuda para uma 
verdadeira conversão e renova-
ção missionária da nossa Igreja 
em São Paulo. A conversão das 
nossas pessoas, para nos voltar-
mos com disponibilidade e gene-
rosidade para os apelos atuais de 
Deus a nós e à vida e missão da 
Igreja. Conversão das nossas or-
ganizações e iniciativas pastorais 
e eclesiais, para que tenhamos a 
coragem de nos deixar interpelar 
pelos desafios e urgências atuais 
postos a nós e à Igreja em São Pau-
lo, em cada uma de suas expres-
sões e iniciativas. Que o Espírito 
Santo nos dê lucidez e coragem 
para irmos além de uma “pastoral 
de mera conservação”, como os 
bispos já conclamaram na Confe-
rência de Aparecida (2007); para 
trazermos no coração e nas ações 
um novo zelo evangelizador dian-
te do imenso horizonte missioná-
rio ao qual somos enviados.

Por isso, pedimos ainda ao Es-
pírito Santo que nos dê “um vivo 
ardor missionário para o testemu-
nho do Evangelho nesta cidade 
imensa”. A Igreja nos conclama a 

um “novo ardor missionário” já faz 
algum tempo e, talvez, acostuma-
mo-nos a ouvir esse apelo sem que 
ele produza em nós algum efeito. 
O ardor missionário vem do en-
contro renovado com Cristo; vem 
do coração que se deixa fascinar 
por Ele e pelo Seu Evangelho. Mas 
não é o fogo dos proselitistas faná-
ticos, nem a pregação cega e into-
lerante dos seguidores de ideolo-
gias. Esse novo ardor missionário 
é o testemunho alegre de quem foi 
arrebatado pelo Mestre e gostaria 
que também os outros tivessem 
essa mesma graça e experiência. E 
isso vem da ajuda do Espírito San-
to e da nossa docilidade a Ele. É 
Ele que nos dá a conhecer o Filho 
e o Pai e nos torna testemunhas 
generosas, firmes e perseverantes, 
cheias de zelo pela glória de Deus 
e pelo bem do próximo.

Enfim, em nossa oração ao 
Espírito Santo pelo sínodo pedi-
mos que Ele nos faça olhar para o 
exemplo dos santos que nos prece-
deram com seu testemunho e ação 
na vida e missão da Igreja; olha-
mos, especialmente, para os nos-
sos santos padroeiros e os santos e 
santas que viveram em nossa cida-
de. Eles são membros exemplares 
da nossa Igreja e nos precederam 
na missão nesta cidade imensa. 
Somos continuadores da obra 
evangelizadora deles e, com toda a 
certeza, na Igreja celeste eles e nos-
sos santos padroeiros continuam a 
interceder por nós, que procura-
mos fazer a nossa parte na missão. 
Divino Espírito Santo, vinde em 
nosso auxílio e iluminai-nos!

DOM ODILO PEDRO SCHERER
Referência: 

Jornal O SÃO PAULO, 23/05/2018
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CAPA

OS ANJOS DO SENHOR

Sua criação está associada já ao 
primeiro versículo do livro da 
Gênese: “No princípio, Deus 

criou os céus e a terra” (Gn 1,1). Os 
padres da Igreja entendem que, ao 
criar o Céu, Deus criou também os 
anjos, entendimento esse que foi 
ratificado pelo Primeiro Concílio 
Vaticano: “Em Sua bondade e por 
Sua virtude todo-poderosa, o úni-
co Deus verdadeiro, no mais livre 
dos desígnios, desde o começo do 
tempo criou do nada, ao mesmo 
tempo, uma e outra criatura, a 
espiritual e a corporal, isto é, os 
anjos e o mundo terrestre, e de-
pois a criatura humana, que tem os 

dois elementos, composta que é de 
espírito e de corpo” (Constituição 
dogmática sobre a fé católica)1. 
Disso conclui-se que Deus criou os 
anjos no início dos tempos, ao mes-
mo tempo em que fez o elemento 
material e que só depois fez o ho-
mem, cuja composição depende dos 
elementos espiritual e material.

Todo o Antigo Testamento está 
repleto de intervenções de anjos. Não 
caberia aqui elencá-las, porém, cabe 
apontar que muitas vezes são envia-
dos para transmitir mensagens do 
Senhor aos homens. A própria pa-
lavra que os denomina, do latim an-
gelus, significa “mensageiro, enviado, 

aquele que anuncia”. Assim também 
se apresentam no Novo Testamento, 
como no anúncio do nascimento de 
Jesus a Maria (Lc 1,26), a mensagem 
em sonho a São José (Mt 1,20), a co-
municação do nascimento de João 
Batista a Zacarias (Lc 1,11), entre 
muitas outras aparições. Como nos 
dá conta São Gregório Magno, qua-
se todas as páginas da Bíblia falam 
dos anjos, como seres reais e agen-
tes, e ainda assim pouco nos pomos 
a refletir sobre esses seres espirituais 
de Deus. Ora, em sendo as Sagradas 
Escrituras a revelação de Deus aos 
homens, deve-se inferir que Ele nos 
quer dar a conhecer fatos importan-

“Que os anjos e arcanjos existem, quase todas as páginas da Bíblia o atestam”, conta-nos São 
Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja (homilia nº 34 sobre o Evangelho). De fato, pode-se 
elencar um sem-número de menções angélicas nas Sagradas Escrituras, que nos dão conta da 

existência de anjos como um fato notório. As ações por eles realizadas não são acompanhadas de tom 
extraordinário, mas sim tratadas de maneira comum e certa.
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tes sobre Seus anjos. Não nos furte-
mos ao encargo de buscar essa com-
preensão.

São João Damasceno, em sua Ex-
posição da fé ortodoxa, ensina que 
“o anjo é uma substância inteligente, 
sempre em movimento, livre, incor-
pórea, ao serviço de Deus, possuin-
do por dom de Deus a imortalidade 
por natureza. Só o Criador conhece 
a forma e a definição da sua substân-
cia” (De fide orthodoxa, II, 3). Sabe-
-se então que os anjos, assim como o 
homem, são dotados de inteligência 
e liberdade, mas, ao contrário do 
homem, são criaturas puramente es-
pirituais, sem um corpo. Desempe-
nham, portanto, um papel essencial 
à obra de Deus, sem os quais falta-
ria um ser que se interpusesse entre 
o homem, que é corpo e espírito, e 
Deus, que é espírito absoluto. Com-
pletam, desse modo, a perfeita har-
monia da criação.

De sua composição puramente 
espiritual segue que os anjos tiveram 
um começo, mas não têm fim. Claro 
que, como tudo o que é criado, os 
anjos dependem de Deus para ser. 
Só Deus é, e é por Si mesmo. Logo, 
os anjos existem na medida em que 
Deus lhes dá o ser e no instante em 
que Ele tirasse seu sustento à existên-
cia dos anjos estes desapareceriam 
imediatamente. Contudo, os anjos 
não estão sujeitos à corruptibilidade, 
já que não possuem matéria e, por-
tanto, não perecem. Não são mortais 
e tampouco imortais, mas sim gozam 
de uma natureza imutável. Da com-
posição imaterial dos anjos sabe-se 
ainda que não estão sujeitos às leis do 
espaço e do tempo, uma vez que am-
bos só existem por causa da matéria. 
Em assim sendo, não se pode atribuir 
aos anjos movimentação espacial, 
ainda que, à compreensão humana, 
possa parecer que se deslocam entre 
dois pontos separados no espaço, 
quando, na verdade, apenas praticam 
atos distintos sobre dois objetos que 
se encontram afastados um do outro.

Podem os anjos então atuar sobre 
o mundo material? A Bíblia conta 
que sim, como nos episódios em que, 
com a permissão de Deus, transpor-
taram homens de um lugar a outro. 
Podem, portanto, agir sobre a maté-
ria, seja por contato, seja por influên-
cia, valendo-se para tanto das forças 
da natureza. Não podem, todavia, 
criar ou destruir, que trazer do nada 
e levar ao nada são prerrogativas de 
Deus. Só Ele detém o poder absoluto 
sobre o ser. Anjos são capazes ainda, 
até certo ponto, de alterar a constitui-
ção física do homem de modo a pro-
duzir nele a saúde ou a doença, como 
o fazem espíritos malignos em casos 

de possessão. Podem, por fim, atuar 
sobre as capacidades sensíveis do ho-
mem, internas e externas, e com isso 
comunicar algo à sua inteligência. 
É por esse mecanismo que podem 
produzir aparições ou ainda susci-
tar-nos inclinações boas ou más. Tais 
influências, entretanto, dependem 
inteiramente do consentimento do 
homem para se tornarem atos, já que 
a vontade humana permanece livre.

Não tendo corpos, os anjos tam-
bém não possuem imaginação, sen-
sibilidade ou paixões, capacidades 
essas inerentes da vida orgânica e 
sensitiva. Adquirem seu conheci-
mento não pelos sentidos, que no 
homem comunicam ao intelecto 
uma percepção da realidade, mas 
por infusão de ideias pelo próprio 
Deus, que lhes dá a participar de Sua 
visão da criação. Não têm, portanto, 
nada mais a aprender, porque Deus 
já infundiu neles essas ideias quando 
da sua criação. Conhecem, porém, 
apenas o que lhes for revelado e ain-
da o que não depende de causa livre 
para acontecer, como fatos futuros. 
Somente Deus é capaz de saber o que 
se vai decidir e o que se vai fazer, por-
que só Ele está presente em todos os 
instantes da duração do tempo. Tam-
bém inalcançáveis ao conhecimento 
dos anjos são os pensamentos se-
cretos do homem, porque revelá-los 
passa por uma livre iniciativa, sobre 
a qual são incapazes de agir. Final-
mente, desconhecem os mistérios 
da graça, cuja revelação depende da 
vontade de Deus. De tudo isso con-
clui-se a inutilidade de consultar es-
píritos adivinhatórios, uma vez que 
não podem conhecer fatos futuros, 
nem pensamentos secretos, nem os 
mistérios da graça.

Um último aspecto da teologia 
angélica que se gostaria de tratar é o 
de sua provação, que antecedeu a do 
primeiro homem. Por um mistério 
do amor divino, Deus quis que Suas 
criaturas, tanto os anjos como o ho-
mem, participassem de Sua felicida-
de sem fim. Como essa participação 
não seria meritória se não movida 
por uma escolha livre e generosa, 
Deus não lhes deu contemplar a Sua 
visão desde o início, que de tão ple-
na e ofuscante impediria que esco-
lhessem livremente. Em Sua infinita 
sabedoria e amor, Deus revelou-lhes 
Seu plano de salvação: Seu Filho fei-
to homem, sem deixar de ser Deus, 
encarnado no seio de uma mulher, 

Essa foi a provação 
dos anjos, anterior à 
provação do homem: 
a escolha livre de, por 

confiança em Deus 
para o que não podiam 

ainda compreender 
sem as luzes da graça, 
entregarem-se a Ele e 
aceitarem a ordem da 

graça sobrenatural, 
renunciando à sua 
felicidade natural.
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 JAN MARCEL IENTILE

Referência:
1. Concílio Vaticano I, sessão III, cap. I, nº 1.783.   
24 de abril de 1870.
2. Leão XIII, Papa. Carta Encíclia Diuturnum, nº 
17. 29 de junho de 1881.

para salvar os homens e chamá-los a 
partilhar dessa mesma bem-aventu-
rança à qual os anjos eram convida-
dos. Permaneceu-lhes oculto somen-
te o mistério da graça, da divindade 
eterna e infinita, que se mantinha por 
trás de tudo. Deus pedia que aceitas-
sem o plano divino da encarnação 
do Verbo, não na natureza angélica, 
mas na natureza humana, que havia 
sido criada inferior à dos anjos, mas 
seria por Deus elevada infinitamen-
te acima deles pelo mistério da en-
carnação – “«tão superior aos anjos 
quanto excede o deles o nome que 
herdou” (Hb 1,4). Ao renunciarem 
voluntariamente ao poder de sua 
natureza espiritual e, por obediên-
cia, adorarem ao Cristo e a sua Mãe 
Imaculada, os anjos seriam elevados 
à glória. Essa foi a provação dos an-
jos, anterior à provação do homem: 
a escolha livre de, por confiança em 
Deus para o que não podiam ainda 
compreender sem as luzes da graça, 
entregarem-se a Ele e aceitarem a 
ordem da graça sobrenatural, renun-
ciando à sua felicidade natural.

A recusa de Lúcifer e dos demais 
anjos decaídos de prostrarem-se dian-
te do Cristo Jesus e da Virgem Maria – 
conhecida como non serviam (latim 
para “não servirei”) – tem sua origem 
numa mesma aspiração de igualdade a 
Deus que serviria para enganar Adão 
e Eva: “(...) e sereis como deuses, (...)” 
(Gn 3,5). Foi senão por orgulho que 

rejeitaram participar da vida divina e 
retribuir o amor de seu Criador com 
louvores e serviços eternos, recusa essa 
permitida por Deus ao lhes dar o dom 
da liberdade. Ele desde sempre sabia 
o que estava por ocorrer, assim como, 
de Seu presente eterno, vê a queda do 
homem, a paixão de Seu Filho e a re-
denção da humanidade, que restabe-
lece o plano divino após o pecado ter 
sido introduzido no mundo pela rejei-
ção de Lúcifer. Ainda assim, Sua sabe-
doria não podia ir contra a liberdade 
que Ele mesmo lhes dera. Da mesma 
forma, o homem é chamado a entre-
gar-se completamente a Deus e, por 
confiança e humildade, a servir e amar 
o Verbo feito carne e sua Mãe Imacu-
lada, um amor que é a porta para a 
verdadeira felicidade e glória sem fim. 
Basta, para tanto, que nos abramos à 
gratuidade da graça, que nos obriga a 
reconhecer o nosso nada de criaturas 
criadas e o tudo dever ao Senhor. Por 
uma escolha livre, podemos participar 
do plano divino na fé, na humildade, 
na confiança e no amor.

Saibamos, pois, resistir às cila-
das de Satanás e do mundo moder-
no, que tenta convencer o homem a 
abandonar o Reino de Cristo e alcan-
çar o poder por si próprio. Reconhe-
çamos o espírito nefasto de revolta, 
reivindicação e autossuficiência que 
insufla toda revolução e estejamos 
precavidos para a mensagem satâ-
nica que proclamam sem cessar im-

prensa, entretenimentos, universi-
dades, seitas e esoterismos: a de que 
o homem não precisa mais de Deus. 
Rejeitemos completamente a idola-
tria do homem e reinstauremos de 
imediato o culto a Deus. Se é verdade 
que o mundo moderno vem ecoan-
do o brado satânico de non serviam 
(“não servirei”), respondamos a isso 
com o que nos ensina o venerável 
Papa Leão XIII, em sua Carta En-
cíclica Diuturnum, sobre a origem 
do poder civil: “servire Deo regnare 
est” (“servir a Deus é reinar”)2.
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NOSSA SENHORA

O Coração Imaculado da San-
tíssima Virgem está no cen-
tro das aparições de Nossa 

Senhora de Fátima. Na segunda apa-
rição aos pastorzinhos, em 13 de julho 
de 1917, Lúcia, após pedir a Maria 
que a levasse ao céu junto a Jacinta e 
Francisco, recebeu a seguinte resposta 
de Nossa Senhora: “Sim; a Jacinta e o 
Francisco, levo-os em breve. Mas tu 
ficas cá mais algum tempo. Jesus quer 
servir-Se de ti para me fazer conhecer 
e amar. Ele quer estabelecer no mundo 
a devoção ao meu Imaculado Cora-
ção (...). O meu Imaculado Coração 
será o teu refúgio e o caminho que te 
conduzirá a Deus”. 

Diante de palavras tão sérias da 
Virgem acerca de seu Imaculado Co-
ração, cabe aqui perguntar o que é de 
fato essa devoção, qual seu objeto e 
objetivo. As aparições de Fátima, cen-
trais para compreender a história dos 
últimos 100 anos e, provavelmente, 
dos próximos anos não podem ser 
desconsideradas por nós. Nossa Se-
nhora, como mãe preocupadíssima 
com os filhos, não exigiria à toa a 
devoção ao seu Imaculado Coração. 
Mas, para cumprir o desejo de nossa 
Mãe, precisamos compreender o que 
é de fato essa devoção. 

Em primeiro lugar, a devoção pos-
sui um duplo objeto: um material e 
outro formal. Assim como o homem 
que possui alma e corpo, e apenas a 
união dessas duas coisas, uma visível 
e outra invisível, constitui um homem 
total e completo, a devoção ao Ima-
culado Coração possui um aspecto 
visível, carnal, e outro invisível, espi-
ritual. Distinguir ambos os objetos é 
uma forma de compreender bem a 
devoção, mas, depois de distingui-los, 
devemos juntá-los novamente, pois 
o corpo e a alma em Nossa Senhora 
viviam em completa harmonia.

O primeiro desses dois objetos, o 
material, é o coração carnal de Maria, 
real, palpitante, semelhante ao cora-
ção de qualquer pessoa. O segundo 
objeto, o formal, é invisível e imaterial, 
que é o amor e a caridade de Maria. 
Não podemos separar completamen-
te ambos os elementos sob pena de 
mutilarmos a devoção para torná-la 
incompleta. Não podemos venerar o 
coração carnal de Maria sem conside-
rar que ele foi a sede mais perfeita do 
amor divino e não podemos venerar 
o amor de Maria se esquecemos que 
não houve lugar em que ele mais agiu 
do que em seu coração. 

Sempre que meditamos ou pensa-
mos no Imaculado Coração devemos 
entender que o veneramos para honrar 
o amor de Maria, mas um amor que foi 
guardado em seu coração físico, como 
uma joia é guardada num cofre. 

Consideremos, com mais detalhes, 
o objeto material dessa devoção. Ve-
neramos as relíquias dos santos, partes 
de seus corpos – ossos, cabelos, sangue 
etc. –, porque, por meio delas, recor-
damo-nos do santo e damos glória a 
Deus pela obra de santificação opera-
da num homem da carne e osso, fraco 
e pecador. Se são dignas de veneração 
essas relíquias, de santos nascidos com 
a mancha do pecado original, quanto 
não será digno de veneração o corpo 
de Maria, perfeito, sem mancha algu-
ma? O corpo que deu o corpo para o 
próprio Deus Se encarnar, que deu a 
Ele o seu sangue, as suas características 
físicas, deve ser mais digno de louvor 
e veneração do que qualquer outra 
relíquia de qualquer outro santo.

 Mas, se um fio de cabelo de Maria 
é digno de veneração, quanto mais não 
será seu coração, aquele que guardou o 
amor de Deus como ninguém, aquele 
que guardou a fé e meditou profun-
damente sobre os mistérios divinos? 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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devoção ao Imaculado Coração. Pe-
netrar e estudar todos os movimentos 
e sentimentos desse coração é apren-
der a amar; a identificar-se com os 
sofredores e pecadores e a buscar a 
sua conversão; é ser humilde, manso; é 
estar perto de Deus, que vive em nosso 
coração. É, também, conhecer a obra 
mais perfeita de Deus, Sua onipotên-
cia e bondade por nos ter dado uma 
mãe tão pronta a nos socorrer. 

O Coração de Maria é tão apaixo-
nante e sedutor que foi o único capaz 
de atrair Deus do mais alto dos céus 
para habitar dentro de uma simples 
criatura. É como se Deus encontrasse 
mais contentamento em habitar esse 
coração do que o mais alto dos céus, 
junto aos Seus anjos. Jesus, o Verbo 
Divino, na alegria do céu, decidiu atra-
vessar a infinita distância entre Ele e os 
homens para habitar dentro de uma 
jovem garota, em um lugar despovoa-
do e ermo, e nela encontrou uma ale-
gria semelhante a que tinha nos céus. 
Por quê? É contemplando esse coração 
que aprendemos a “seduzir” Deus, a 
fazer com que Ele habite dentro de nós 
e ache Sua alegria também em nós. A 
humildade do Coração Imaculado é o 
que apaixonou Deus e O trouxe à ter-
ra: é a humildade que abriu um vazio 
nesse coração que apenas o Criador 
poderia preencher. 

É essa “loucura” de Deus, que rea-
liza todos os artífices e deseja ardente-
mente habitar dentro de nós, Ele que 
tem a vida em Si e não depende de 
ninguém, que compreendemos um 
pouco melhor ao contemplar o Co-
ração Imaculado. 

Que nosso coração se assemelhe 
cada vez mais ao de Maria, para que 
Deus também venha habitar dentro 
de nós e desça do mais alto dos céus 
até nossas pobres almas.

seus desejos, seus sofrimentos e, prin-
cipalmente, seu amor. E exatamente 
tudo isso é o objeto formal da devoção. 

Se pudéssemos escolher o coração 
de nossa mãe faríamos dele grande, 
magnânimo, capaz de amar. Por mais 
que a amemos, todos sabemos que 
ela possui um defeito ou outro, um 
pequeno egoísmo aqui e outro ali. É 
a marca do pecado original. Mas, se 
estivesse em nossas mãos a oportu-
nidade de criar o coração de nossas 
mães certamente não deixaríamos 
que esses defeitos e falhas existissem. 
Faríamos nossas mães perfeitas, até 
porque herdamos delas muitas de suas 
características, boas ou más. 

Apenas um homem pôde criar o 
coração de Sua mãe e deu a ela um 
grande, capaz de amar não somente 
seu filho, mas todos os homens em 
particular. Capaz de sofrer com os que 
sofrem e de entregar-se e conformar-
-se inteiramente à vontade divina. Esse 
homem, Jesus Cristo, o próprio Deus, 
escolheu Sua mãe a dedo e a cumulou 
de todas as graças para que pudesse 
exercer sua vocação, de Mãe de Deus 
e de todos os cristãos.

E, até hoje, esse coração palpita a bate 
de amor a Deus e aos homens. Atingida a 
glória celeste, Maria no céu, perto de seu 
Filho, roga e intercede pelos pecadores e 
a nossa ingratidão a fere e a faz derramar 
lágrimas por nós. O seu coração ainda 
é transpassado por uma espada todas 
as vezes que machucamos, com nossos 
pecados, Jesus Cristo.

Em quantas aparições Nossa Se-
nhora se revela chorando e amargura-
da pelo destino dos pobres pecadores? 
Em La Salette, Nossa Senhora apresen-
tou-se triste e chorando. Em Fátima, 
Nossa Senhora mostra o inferno aos 
pastorzinhos e demonstra grande 
compaixão por todos os pecadores. 
Nada, a não ser um coração pulsante e 
de mãe, justifica a pressa e sofreguidão 
de Maria para nossa salvação. 

Chegando a esse ponto, passamos 
a entender a grande importância da 

Referências:

Ponto de meditação da vida e virtudes de Nossa 
Senhora, Dom Ildefonso Rodriguez Villar, Editora 
Livraria Figueirinhas, Porto.

GUSTAVO CATANIA RAMOS

“Maria conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração.” (Lc 2,19) 

Ao coração são atribuídos muitos 
sentimentos: ele palpita mais rápido 
numa situação de perigo ou quando se 
apaixona; mais devagar quando esta-
mos em paz; ou chega a parar quando 
levamos um susto. Os sentimentos 
da alma se refletem mais no coração 
do que em qualquer outro órgão ou 
parte do corpo. 

Reduzimos muitas vezes toda a 
pessoa ao seu coração. Dizemos que 
tal pessoa tem um coração de pedra – 
querendo dizer que ela é insensível – ou 
dizemos que aquela outra tem um co-
ração grande – querendo dizer que ela 
é prestativa e caridosa. O coração, por 
ser sede dos sentimentos mais íntimos 
do homem, é, nas Sagradas Escrituras, 
considerado o local de julgamento de 
Deus, que não julgará o exterior, mas os 
sentimentos mais recônditos do cora-
ção: “O Senhor não vê como o homem: 
o homem vê a aparência, mas Deus vê 
o coração” (1Sm 16,7).

Assim, quando veneramos o cora-
ção estamos venerando a pessoa inteira 
de Maria, todos os seus sentimentos, 

O Coração de Maria 
é tão apaixonante e 

sedutor que foi o único 
capaz de atrair Deus do 
mais alto dos céus para 
habitar dentro de uma 

simples criatura. É como 
se Deus encontrasse 

mais contentamento em 
habitar esse Coração do 

que o mais altos dos céus, 
junto aos Seus anjos.
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DOUTRINA

EDUCAÇÃO DOS FILHOS:
DE QUEM É A CULPA?

O Frei Benvindo Destéfani, 
OFM, em 1961, publi-
cou um livro chamado 

Coleção de exemplos para a dou-
trina cristã, pela Editora Vozes, 
de Petrópolis. Uma coleção de 
exemplos maravilhosos com base 
em histórias, autênticas e verídi-
cas, para auxiliar na elucidação e 
confirmação das verdades cristãs 
junto ao fiéis de sua época. 

Em seu prefácio, ou exórdio, 
como o próprio autor o intitu-
lou, registrou o desejo de que o 
“livrinho” por ele escrito pudesse 
seguir “o caminho que a adorável 
Providência lhe tiver traçado, sob 
os auspícios do exímio doutrina-
dor Santo Agostinho!”.

O “livrinho” com o imprima-
tur do bispo de Petrópolis, Dom 
Manoel Pedro da Cunha Cintra, 
depois de algumas décadas, foi 
encontrado num sebo no interior 
do Estado de São Paulo, cumprin-
do, assim, o caminho desejado 
pelo Frei Benvindo Destéfani, ou 
seja, nutrir as famílias cristãs com 
exemplos que sirvam de alimen-
tos para nossas almas. 

Interessante observar que em seu 
tempo o Frei Benvindo Destéfani 
também trazia às luzes da cons-
ciência dos fiéis a importância da 
educação de nossos filhos e filhas, 
o que desde já nos serve de alerta 
sobre o papel dos pais na formação 
dos filhos, independente da época 
ou circunstâncias que vivemos. 

Entre os exemplos citados por 
Frei Benvindo Destéfani encon-
tra-se a história do Padre Leo-
poldo Artofer, capelão de uma 
penitenciaria na Alemanha, que 
deparou com o seguinte fato: a 

dra. Erna G. estava escreven-
do um livro com o título Educai 
vossos filhos!. Nele tinha reunido 
tudo o que encontrou nos ini-
migos da religião, em Rousseau, 
Schopenhauer, etc. Enquanto 
escrevia, entrou um menino no 
aposento, seu filho: 

– Kurt, estou cansada de te 
proibir que andes com meninos 
beatos, como esse nosso vizinho 
Francisco, e ontem foste nova-
mente com ele à Missa. Não po-
nha mais os pés na Igreja! Nós 
não temos religião! Tu, meu filho 
único, deves ser como eu, para se-
res livre e feliz!

– Feliz, mãe? – perguntou o menino. 

– Sim, vai lendo os livros que te 
dou e verás! 

Passaram-se dez anos. O Padre 
Leopoldo, indo um dia à prisão, en-
controu um novo inquilino, Kurt, 
que tinha estrangulado a própria 
mãe, porque ela não quis ou não 
pôde mais fornecer-lhe dinheiro. 

O Padre lhe perguntou: 

– O senhor é católico? 

– Não tenho religião! 

– É formado? 

– Sim, fiz meus estudos. 

– E, contudo, cometeu tão gran-
de crime? Não está arrependido? 

– Não quero enganá-lo, não 
posso me arrepender. 

– Mas aquela que matou era 
sua mãe, a quem deve tudo. 

– Mãe?! Nunca tive mãe, a mu-
lher a quem o senhor se refere 
nada me deu para a alma. Apenas 
deu-me de comer. 

O capelão retirou-se horrorizado. 

O Frei Benvindo Destéfa-
ni escreveu esse texto em 1961, 
portanto, muito antes de muitas 
discussões que atualmente en-
frentamos na educação dos filhos, 
tais como o consumismo desen-
freado ou a ideologia do gênero, 
por exemplo

As famílias e, em especial, nós 
católicos devemos desde cedo 
educar os filhos para as verda-
des da fé que professamos, com 
o mesmo zelo com que cuidamos 
de sua formação acadêmica e 
profissional. Para tanto é impor-
tante, também, que recorramos 
à formação junto aos padres da 
paróquia por meio da direção es-
piritual, catequeses com adultos, 
aulas ou seminários promovidos, 
dentre outros meios de formação 
de que dispomos. 

Devemos, sobretudo, levar os 
nossos filhos, sobrinhos, afilhados, 
netos desde bebezinhos sempre à 
participação da Santa Missa, para 
que eles possam perceber com a 
pureza de seus olhares os benefícios 
do alimento que o próprio Cristo 
nos oferece no sacrifício do altar. 

“Educai vossos filhos a partici-
par da Santa Missa com devoção e 
piedade e, se houver barulhos, re-
zemos, pois da oração de poucos 
depende a salvação de muitos”, 
como dizia o Papa Pio XI. 

Que Nossa Senhora, mãe de Nos-
so Senhor Jesus Cristo e nossa mãe, 
interceda em todos os lares para 
que, ao entrar “o Menino”, saibamos 
alimentá-Lo para a vida eterna.

ALECSANDRO ARAUJO DE 
SOUZA
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A NOSSA ROUPA
DE DOMINGO

Sempre me comoveu participar 
de Missas e celebrações em pa-
róquias de pequenas cidades e 

vilarejos. É muito bonito ver como 
as pessoas têm especial cuidado com 
sua arrumação pessoal e com seu 
modo de vestir para a Missa. O de-
coro e a elegância com que se apre-
sentam, aquela “roupa de domingo“, 
que não é luxuosa, mas que se vê que 
foi cuidadosamente escolhida, refle-
tem a piedade e a sensibilidade de 
sua alma. Essa atitude me faz pensar 
que a aparência exterior é uma ma-
neira de expressar o amor que temos 
dentro do coração. 

A preparação para a Santa Missa 
é, antes de tudo, uma atitude inte-
rior: a disposição de oferecer a Deus 
tudo o que somos e temos e também 
de perdoar nossos irmãos antes de 
apresentarmos nossa oferenda. No 
entanto, também a nossa atitude ex-
terior é importante para um digno 
culto a Deus e se manifesta, entre 
outros aspectos, por meio da nossa 
postura e do nosso modo de vestir. 

A vestimenta é uma forma de nos 
comunicarmos. Quando vamos visi-
tar uma pessoa muito importante ou 
por quem temos um grande apreço, 
gastamos tempo para nos preparar, 
pois estar bem é uma forma de pres-
tigiá-la. A ninguém ocorre pensar 
em ir para um casamento ou para 
uma festa com trajes esportivos. Na 
Missa, nosso anfitrião é o próprio 
Deus, o que faz dela o acontecimen-
to mais importante da nossa semana.

Por isso, muito me entristece ver as 
pessoas chegando para a Missa direto 

do parque, do churrasco ou da praia, 
vestidas como se a celebração euca-
rística fosse apenas uma parte a mais 
de sua rotina de domingo, um com-

promisso pouco importante. A Missa 
torna presente o mesmo sacrifício da 

NOSSA SENHORA

Referências:

Jornal O SÃO PAULO, 23/05/2018

ISABELLA FIORENTINO

Modelo e apresentadora do programa 
Esquadrão da Moda

Por isso, muito me 
entristece ver as 

pessoas chegando 
para a Missa direto do 
parque, do churrasco 
ou da praia, vestidas 
como se a celebração 

eucarística fosse 
apenas uma parte a 
mais de sua rotina 
de domingo, um 

compromisso pouco 
importante. A Missa 

torna presente o 
mesmo sacrifício da 

cruz e cada um de 
nós está ali como a 
Virgem Maria e as 
santas mulheres, 

acompanhando Jesus 
no Calvário.

cruz e cada um de nós está ali como 
a Virgem Maria e as santas mulheres, 
acompanhando Jesus no Calvário. 

No Evangelho de São Marcos (cf. 
Mc 14,3-9) lemos que Jesus não cen-
surou Maria por derramar a seus pés 
um perfume de grande preço. Pelo 
contrário, demonstrou gratidão pelo 
gesto de amor que aquela mulher 
teve para com Ele. Imagino como 
alegra o coração de Deus quando 
damos generosamente a Ele o que te-
mos de melhor, não o que nos sobra. 
Por isso, fazer da Missa o centro do 
nosso domingo, preparando a nossa 
alma e o nosso corpo adequadamen-
te para esse momento tão sublime, é 
a melhor forma de demonstrar nos-
so amor a Deus.

Mesmo sendo profissional da 
área, não pretendo dar aqui exem-
plos concretos, pois não se trata de 
um editorial de moda. Cada um a 
seu modo e sem abrir mão do estilo 
pessoal pode pensar como se apre-
sentar de maneira mais especial para 
a Missa. Como cristã, gostaria ape-
nas de propor uma reflexão: como 
podemos demonstrar externamente 
mais reverência a Jesus Eucarístico, 
retribuindo o amor com que Ele Se 
entrega a cada um de nós todos os 
domingos na Santa Missa?
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO 

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

DEUS NÃO USA WHATSAPP

Constantemente bombar-
deados pela mídia, somos 
uma geração viciada em 

informações rápidas e tomadas 
imediatas de decisões. Sem muito 
questionamento tendemos a acei-
tar tudo passivamente e quase não 
questionamos as fake news. O ba-
rulho faz parte da nossa rotina a 
ponto de alguns não conseguirem 
trabalhar e nem sequer relaxar a 
mente sem um ruído ao ouvido. 
Hoje o barulho, além de sonoro, é 
também psicológico e, graças aos 
celulares, tablets e outros gadgets, 
nossa mente nunca se aquieta.

Fazer silêncio é entregar a 
Deus o que está fora do meu al-
cance e capacidades. Fazer silên-
cio é reconhecer que as minhas 
inquietações não têm poder. É 
entrar no deserto, sem pavores, 
sabendo que é aí que o Senhor se 
manifesta. Não seria essa uma das 
grandes riquezas que podemos 
aprender dos padres do deserto?

É no silêncio que a Palavra de 
Deus atinge o fundo do nosso co-
ração. Se entendermos que Deus 
é de fato muito maior do que po-
demos exprimir em palavras e 
pensamentos, buscaríamos mais 
momentos de quietude interior. 
Palavras ditas com voz forte e as-
sertiva impressionam, mas não 
tocam o coração. 

“A tempestade do Monte Sinai 
abria fendas nos rochedos, mas a 
palavra silenciosa de Deus é que é 
capaz de quebrar os corações de 
pedra.” (Comunidade Taizé)

Deus só pode Se manifestar 
quando, reconhecendo o nosso 

nada, silenciamos para ser pleni-
ficados por Sua infinita grandeza. 

O silêncio não é o vazio, mas a 
plenitude de Deus, que nos espe-
ra para penetrar e completar Sua 
obra em nós. A ausência de ruídos 
internos e externos é que nos per-
mite descer ao fundo de nós mes-
mos e aí conhecermos o nosso ver-
dadeiro eu. Deus fala no silêncio!

Viver na superficialidade das 
coisas, neste mundo viciado pela 
mídia digital que nos avalia, julga 
e escraviza, criando dependência 
psíquica e estereótipos politica-
mente corretos, leva-nos a uma 
ilusão de felicidade que, quando 
percebemos, não nos preencheu, 
porque a imagem de nós mesmos 
está deformada. 

“Tenta encontrar o caminho 
do interior até o centro do cora-
ção, ali onde o homem despertan-
do para si, desperta para Deus.” 
(Henri Le Saux, OSB)

A falta de significado é causa 
de muita ruptura, pois deixa o 
homem frustrado e com sensação 
de exaustão e impotência. Fazer 
tudo rápido e pelo método mais 
fácil não produz o efeito deseja-
do, seria como alguém que para 
encontrar água cavasse seis poços 
de um metro em vez de um poço 
de seis metros. Assim é o homem 
do século XXI: pessoa frágil, com 
dificuldades de assumir compro-
missos consistentes e renúncias 
amadurecidas. O mundo pode até 
nos preencher de curtidas, de li-
kes, mas o vazio permanece e nos 
sentimos infelizes.

Mas, nem tudo é assim. Algu-
mas correntes filosóficas e espi-
rituais contestam esse modo de 
ser que deixa um grande vazio na 
alma. O conhecimento próprio e 
o olhar não ingênuo para a socie-
dade atual nos fazem descobrir 
outra dimensão da realidade com 
conteúdos e valores reais. Para 
responder à pergunta “quem sou 
eu?” muitas pessoas estão pro-
curando o preenchimento dessa 
lacuna. Cabe a nós, católicos, ir-
mos ao encontro de cada irmão 
e irmã, oferecendo Quem pode 
preenchê-lo(a). É preciso que es-
tejamos solidamente enraizados 
na doutrina para podermos dar 
as razões da nossa fé.

Perseguir o silêncio é o mesmo 
que perseguir a sabedoria: os sábios 
falam menos e escutam mais. É no 
silêncio que o homem se constrói, 
encontra-se e encontra Deus.

O silêncio, ao contrário do que 
muitos pensam, não é o vazio, mas 
a plenitude de Deus que nos espera.

“Fique em silêncio sempre que puder, pois quando estamos sozinhos Deus fala 
livremente com nossa alma, e a alma fica mais disposta a ouvir a voz de Deus.

(São Pio de Pietrelcina)
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PARA LER

ACONTECEU

Inúmeras graças emanam do uso da água benta. Com 
uma linguagem clara e convincente, o Padre Theiler 
(que escreveu este livro em 1909) expõe aos cristãos 

algumas verdades surpreendentes, mas às vezes esquecidas 
ou desconhecidas, sobre a água benta, e explica os atos e 
disposições interiores necessários para que esse sacramental 
tenha o efeito santificador que Nosso Senhor deseja.

O livro traz também outras curiosidades como: em que 
passagens da Bíblia Deus ordenou o uso da água benta; 
que graças podemos - ou não - esperar do seu uso; como 
é o rito da aspersão; e quais são as formas e orações para 
usá-la no dia a dia.

Graças ao apoio de toda a comunidade, o Bazar 
especial do Dia das Mães foi um sucesso!

Além da Claudetedeca Moda Feminina, tivemos 
a participação de mais 21 parceiras:

Alcachofra Caseira / Bruna Puoli Bags / By Nicol / Casa 
Roncador / Cau Etc / Coalhada Seca / Conceição Imaculada 
Terço / GenoVeva / Goiabada Artesanal / Home by Lu / 
Jeunesse / Jose Artesanato / Ludbi / Oficina Ns / Papeteria 
/ Pashiminas / Pijamania / Roma Rouge / Sweet Emma / 
Vivi home / Zestzing

A grande novidade deste ano foi o espaço “Casa Nossa 
Senhora do Brasil” aonde vendemos, aromas, panos de 
pratos, chocolates, com 100% da renda em prol das nossas 
obras sociais.

Além da nossa Adoção das crianças da creche que também 
teve uma ótima renda.

RECEITA TOTAL R$ 25.849,29

PARCEIRAS R$ 14.795,44

CNSB R$11.053,85

A ÁGUA BENTA E O SEU 
SIGNIFICADO PARA OS 

CATÓLICOS

BAZAR ESPECIAL DE DIA DAS MÃES

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA 

PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Henry Theiler,  
Editora    
Cultor de Livros    
64 páginas

E um agradecimento especial ao nosso voluntariado que 
sempre esta presente nos ajudando:

COMISSÃO ORGANIZADORA

Anna Maria Zacharias / Anita Gatti / Voluntárias / Ana 
Catarina / Clara Marcia / Suely / Carmenlu / Miriam / 
Wandinha / Walkiria / Wilma
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RECOLHIMENTO FEMININO
19 de Junho, ÀS 14H30.
tema: “Santidade na vida Cotidiana”.

JUNHO
1 - Vinícius Yassushi Kitahara e Carolina Costa Val de Brito Pereira / Luiz 
Fernando Berenguer Ribeiro da Silva e Aluê Rodrigues Cruz / Eduardo Ferreira 
Capelanez e Daniele Caldeira Rodrigues.
2 - Edgard Costa da Silva e Danielle Borgatto Ribeiro / Marcelo Sedano Crescente e 
Kyong Mazzaro / Vinícius Barros Duarte de Morais e Raquel Pinto Ferreira.
8 - Paulo Otávio Abud Luz e Victória Teixeira da Mota Caldas Martins Villas.
9 - Renato Vasconcelos de Arruda Filho e Júlia P. de Camargo Barros.
16 - Erick Felipe de Jesus Luz e Daniele Mantovani de Oliveira / Rafael Rolim 
Loureiro Militelli e Vanessa R. Matachana Gonzalez de Moura / Diego Guella 
Ferreira e Carla Bassan Coutinho / Paulo T. Nakano e Alinne Alves Inuy / 
Fabiano Heredia e Mayara da Silva Luglio.
23 - Alberto Albano Neto e Fabiana de Oliveira Assis / Oswaldo Gomes Baptista 
e Bruna da Silva Moreira / Marcio Zetone Grespan e Giselle B. Martins / Pedro 
Filipe Campos Lodetti e Natalia Aparecida Dragone.
29 - Caio Bueno Moraes e Ana Carolina Sampaio de Queiroz B. Lins.
30 - Luis Alfredo Harris Maranesi e Patricia Kuzmenko Furlan / José Eduardo de Sá 
Ribeiro e Carolina Pett Gabriel Gonçalves / Victor Scarpino e Larissa Aparecida de Santos 
Costa / Olivier de Abreu Sodré Tortomano e Suelen de Carvalho Leão.

JULHO
7 - Carlos Eduardo Meger Crestana e Maria Paula Barbosa Ramos / Jonas Luiz 
Botelho e Maria Jimena Peinado / Vinícius Saddi de Souza e Camila Fernandes 
Prates.
13 - Bruno Savassi Rigatieri e Iana Vidal Moraes Tibau.
14 - Luiz Fernando LUcas e Júlia Crepaldi da Paz Rosa / Edson de Almeida e 
Camila Bullara da Costa.
20 - Thiago de Oliveira Gomes e Cecília Maria Pinto de Camargo.
21 - Nicolai Vehman de Lima e Clarissa Lima de Melo / Marcello Biazolli Silva e 
Juliana Heloisa Pastore Rizo / Felipe Rezende Sulimam e Fernanda Coco / Guilherme 
Migliore Paolillo e Priscilla Fagundes de Albuquerque / Marco Antonio Fini e Juliana 
Barbosa da Sil.
23 - Antonio Carlos Mendonça Lima Junior e Camila Braga de Jesus.
26 - Marcio Palma Spinelli P. Sgobbi e Samara Machado Costa.
27 - Alessandro Domingos Vetoralli e Vivian Cunha Paes / Gustavo Afonso 
Rodrigues e Patricia Megumi Ito.
28 - Givanildo da Silva Santyos e Andrea Carril Carvalho Santos / Gustavo Piubelli 
Biluca e Anna Carolina de Castro Koller / Rafael Turco Garofallo e Barbara Renna 
Pavin / Edson Salomão Araújo da Silva e Juliana Azenha Teixeira.

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 junho, às 12h.

24 de Julho, ÀS 14H30.
tema: “Aspectos do amor cristão”.

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17H.
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SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h30 às 19h, aos 
sábados, das 9h às 14h e aos domingos, das 9h30 
às 19h.nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

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

MISSAS
Segundas-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 18h30. De terças 
a sextas: 8h, 9h, 12h05 e 17h30. Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. 
Domingos: 8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h. Para 
missas individuais, de sétimo dia ou outras intenções, 
verificar outros horários na secretaria paroquial.

BATISMO
Inscrições com antecedência na secretaria paroquial. 
Curso preparatório de Batismo para pais e padrinhos, 
comparecer munidos de uma lata de leite, para ser 
doada para instituições de caridade, e documentação. 
A lista de documentos para a inscrição está no site da 
Paróquia. Para mais informações ou esclarecimentos 
procurar pessoalmente a secretaria paroquial.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
24/6 e 5/8. Obs: O curso terá início às 9h.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Aos sábados às 10h, 11h e 13h (individuais), e 
domingos às 9h, 13h30 e 15h30 (individuais)
e 14h30 (coletivo). Os batizados devem ser marcados 
com antecedência.

MATRIMÔNIO
Informações sobre datas e horários disponíveis 
para casamento devem ser solicitadas somente na 
secretaria paroquial pessoalmente.

CURSO DE NOIVOS
O curso se inicia com três encontros às quartas-feiras 
à noite, no horário das 20h às 21h30, e termina no 
fim de semana, incluindo o sábado, das 14 às 19h, e o 
domingo, das 8h30 às 12h.

A seguir, a Santa Missa com especial intenção 
para os noivos às 12h30.

4º Curso:
1/8, 8/8, 15/8 - 18 e 19/8.

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

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

Terço
das Famílias
7 de Junho às 19:30 horas
5 de Julho às 19:30 horas
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