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CARDEAL

OUTRA VEZ, O ABORTO

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

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

A luta pela legalização do 
aborto está novamente na ordem 
do dia. Na Irlanda, país de sólidas 
tradições católicas até há poucos 
anos, um referendo popular ava-
lizou a mudança da Constituição, 
permitindo o aborto até a 12ª se-
mana de gestação. Na Colômbia, 
da mesma forma, o aborto foi 
legalizado. Há poucos dias, a Câ-
mara dos Deputados da Argenti-
na deu o aval, com vantagem de 
votos, ao aborto até a 14ª semana 
de gestação, bastando a solicita-
ção da gestante. Em todo o caso, a 
aprovação definitiva da nova dis-
posição legal ainda depende do 
Senado argentino.

E aqui, no Brasil, numa ma-
nobra ardilosa da militância pró-
-aborto, a legalização do aborto 
passou da competência do Con-
gresso Nacional para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). O argu-
mento inaceitável é que o Con-
gresso não tem a coragem de to-
mar a decisão, bem sabendo que 
uma larga maioria da população 
brasileira é contrária à legalização 
do aborto. Estranhamente, nesse 
caso, o STF assumirá função le-
gislativa, em vez de guardião da 
Constituição, como é seu papel 
constitucional. O Congresso Na-
cional até parece sentir-se confor-

tável com essa “cessão de compe-
tências”...

Quem luta pela legalização do 
aborto usa a linguagem dissimu-
lada de “interrupção voluntária da 
gravidez”, argumentando que se 
trata de uma afirmação da vontade 
individual, como valor supremo, 
a ser respeitado sempre, mesmo 
acima do direito à vida de outrem. 
Com essa expressão, esconde-se o 

efeito trágico da interrupção vo-
luntária da gravidez, que coloca 
fim a uma vida humana indefesa 
e inocente. E quem o pode negar?

Argumenta-se que muitas mu-
lheres, após um aborto inseguro, 
têm sequelas e até podem morrer, 
e isso pode ser verdade. No en-
tanto, a mulher não é obrigada a 
fazer o aborto. E não se fala das 
centenas de milhares, senão dos 
milhões de fetos e bebês, que são 
voluntariamente mortos a cada 
ano no ventre materno em con-
sequência de abortos “seguros” e 
inseguros. Por que motivo não se 
fazem campanhas contra o abor-
to, qualquer que seja a sua forma, 
para preservar a vida e a saúde de 
mães e filhos? Não seria o caso de 
fazer campanhas contra as clíni-
cas abortistas e a prática do abor-
to doméstico e inseguro, em vez 
de legalizar essa prática cruel?

O aborto clandestino é um 
problema de saúde pública? Pode 

De toda maneira é 
preciso evitar que 
a defesa da vida 

seja reduzida a um 
argumento religioso 
e de fé sobrenatural. 

A dignidade humana 
e o direito à vida não 
são necessariamente 
“assuntos religiosos” 
e interessam a todos. 
Certamente, também 
pessoas sem fé nem 
religião têm apreço 

à vida humana e não 
aceitam que se possa, 
simplesmente, tornar 

“legal” o ato de agredir 
ou matar uma pessoa 

adulta ou indefesa. Mais 
ainda quando se trata de 
crianças e de bebês ainda 

não nascidos.
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até ser. Mas é preciso entender 
bem, de saída, que a gravidez não 
é uma doença nem representa, 
normalmente, um risco para a 
saúde da mulher. Ao se falar em 
“problema de saúde pública”, ge-
ralmente, os números são super-
dimensionados. Além disso, seria 
necessário falar, antes de mais 
nada, que o aborto é um gravís-
simo problema de saúde pública e 
um grave desrespeito aos direitos 
humanos, porque ceifa sem ne-
nhuma chance de defesa a vida de 
milhões de nascituros, sobre cujo 
direito de nascer e viver a socie-
dade também deveria velar. E não 
se fala que o consumo de drogas 
e de álcool, o hábito de fumar e a 
violência no trânsito são proble-
mas de saúde pública muito gra-
ves. Nesses casos, muitas pessoas 
morrem e outras muitíssimas fi-
cam doentes ou têm sequelas para 
o resto da vida, devendo ser am-
paradas por toda a sociedade.

Argumenta-se ainda que o 
aborto deve ser tratado como um 
assunto político e democrático, 
não sendo aceitável a influência do 
discurso religioso ou moral. Fran-
camente, é difícil imaginar que o 
aborto não tenha a ver com a mo-
ral, sendo que está em jogo uma 
decisão sobre a vida e a morte de 
outro ser humano! Se isso não in-
teressa à moral, que outro assunto 
poderia ainda lhe interessar?! E por 
qual motivo as pessoas que têm fé 
religiosa não devem se manifestar 
em público e defender sua posição 
sobre o aborto? Seriam elas cida-
dãos de segunda classe numa socie-
dade pluralista e democrática, sem 
o mesmo direito à livre manifesta-
ção de seu pensamento e opinião?

De toda maneira é preciso evi-
tar que a defesa da vida seja re-
duzida a um argumento religioso 
e de fé sobrenatural. A dignidade 
humana e o direito à vida não são 
necessariamente “assuntos religio- 

sos” e interessam a todos. Certa-
mente, também pessoas sem fé 
nem religião têm apreço à vida 
humana e não aceitam que se pos-
sa, simplesmente, tornar “legal” o 
ato de agredir ou matar uma pes-
soa adulta ou indefesa. Mais ainda 
quando se trata de crianças e de 
bebês ainda não nascidos.

O argumento de que a mulher é 
dona de seu corpo e tem o direito 
de fazer com ele o que bem enten-
de é absolutamente falso. No caso 
do aborto, o bebê em gestação já é 
outro ser, diverso da mulher, e ou-
tro corpo, diverso do da mulher, 
embora estreitamente dependente 
dela. Isso não é afirmado pela re-
ligião, mas pela ciência. A mulher 
gestante é guardiã da vida frágil e 
da pessoa ainda em gestação. E, 
com ela, toda a sociedade deve de-
sempenhar esse papel.

05/ago: A Pessoa e o Impulso Sexual
Expositor: Pe. Vandro Pisaneschi

12/ago: Análise Geral do Amor
Expositores: Beatriz e Sergio Meira

19/ago: Análise Psicológica do Amor
Expositores: Claudia Palos e Marcelo Cogo

 
26/ago: Análise Ética do Amor
Expositor: Leandro Garambone

Você sabe o que 
é o amor?

Seminário de estudo sobre o livro 
"Amor e Responsabilidade", de Karol Wojtyla 

(São João Paulo II)

Evento exclusivo
para jovens de 

26 a 35 anos

PROGRAMAÇÃO

Realização: 
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Temos que nos envolver na po-
lítica, porque ela é uma das 
formas mais altas de carida-

de. E, antes mesmo de gritarmos que 
ela é suja, o Santo Padre já responde: 
“Está suja por quê? Por que os cristãos 
não se envolveram nela com espírito 
evangélico?”. E, conclui: “É fácil colo-
car a culpa nos outros, mas e eu, o que 
eu faço?”.

As eleições se aproximam e, em 
breve, deveremos decidir em quem 
votar para os cargos majoritários de 
governador do Estado e presidente 
da República, bem como para depu-
tados estaduais e federais e ainda para 
senador do Estado na República Fe-
derativa do Brasil. 

“Substituir o governo e cons-
truir uma nação”, eis o legado que 
os republicanos deixaram para nós 
desde a proclamação da República, 
em 1889. Obviamente, o objetivo 
de substituir o governo e construir 
uma nação poderia ser alcançado 
pela monarquia parlamentarista vi-
gente no Brasil Império, a exemplo 
da Inglaterra, Espanha ou Dinamar-
ca atuais, mas, devido ao objetivo e 
espaço para este artigo, não iremos 
entrar nessa questão. 

Iremos tratar, sim, do voto e, em 
particular, do voto que implica a 
consciência dos católicos que vivem 
no mundo, cujo valor e luz de sua fé 

devem orientar suas ações. Iremos 
tratar do voto na democracia e repú-
blica brasileira, conforme a Consti-
tuição de 1988. 

Mas, antes de entrarmos nos 
critérios para as escolhas dos can-
didatos, convém um pequeno escla-
recimento sobre república e demo-
cracia, a fim de termos claras nossas 
responsabilidades civis e, então, tirar 
critérios para, como cristãos, “res-
peitar nossos irmãos na fé que pro-
puserem – em matérias opináveis 
– soluções diferentes das nossas e, 
também, sermos suficientes católi-
cos, para não servir da nossa mãe, a 
Igreja, misturando-a com partidaris-
mo humanos”. 

O modelo republicano, em sínte-
se, permite, por um lado, a liberdade 
e o tempo para cuidarmos de nossos 
interesses pessoais e, de outro lado, 
implica nossa participação política 
baseada na representação indireta 
e não no envolvimento direto para a 
busca do bem comum da sociedade. 
Ou seja, enquanto cuidamos de nos-
sos negócios, elegemos no seio da 
sociedade quem cuida da coisa pú-
blica e do nosso bem comum. 

“República”, explica o historiador 
José Murilo de Carvalho, “é forma de 
governo, mas também valores e um 
modo de governar (...). O coração da 
república está na própria palavra, coi-

sa pública. Desde sua criação pelos 
romanos, ela significa igualdade civil 
e governo voltado para o interesse 
coletivo. A democracia, por seu lado, 
desde as origens gregas, sempre teve 
a ver com o governo da massa. Esse 
governo não precisa coincidir com 
bom governo. Daí que república não 
é o mesmo que democracia. Havia 
escravos nas repúblicas romana, nor-
te-americana e latino-americanas. A 
democracia, na verdade, foi vista até a 
metade do século XIX como fator de 
corrupção da república”.

Quando a democracia foi domes-
ticada pela representação, tornou-se 
compatível com a república. Esta pas-
sou, então, a poder ser democratiza-
da, seja politicamente, pela extensão 
da participação a todos os cidadãos, 
seja, mais tarde, socialmente, pela 
inclusão social de todos. Juntar bom 
governo e inclusão política e social 
passou a ser um ideal dos países oci-
dentais. Cada país perseguiu à sua 
maneira esse objetivo.

“A democracia avançou mais 
rápido do que a república. Pode-se 
argumentar que essa é nossa origi-
nalidade, construir uma democracia 
sem república”, como observa o his-
toriador José Murilo de Carvalho. 

No entanto, a república exige 
que os valores e práticas republi-
canas – o civismo, a valorização do 

O VOTO CATÓLICO

DOUTRINA
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interesse coletivo e do bom governo, 
sem os quais não se garante a eficácia 
e a respeitabilidade das instituições – 
sejam essenciais para a consolidação 
da democracia. Valores e práticas 
republicanos não são apenas meio, 
mas também fim. O equilíbrio en-
tre as duas está no coração de nosso 
problema político hoje.

Portanto, para a república de-
mocrática brasileira ser fortalecida 
será preciso, antes de mais nada, de 
homens e mulheres bem formados, 
com espírito de serviço na busca 
do bem comum, com respeito às li-
berdades individuais e à dignidade 
humana, guardiães da Constituição 
que dá origem ao Estado democrá-
tico brasileiro. 

Critérios para decidir o voto: o 
exemplo de Nicodemos e José de 
Arimateia

O evangelista São João nos narra 
um momento da vida de Nicodemos 
que pode nos servir para a decisão 
do voto:

“Havia, entre os fariseus, um 
homem chamado Nicodemos, um 
dos principais dos judeus. Veio ele 
ter com Jesus, de noite, e disse-lhe: 
‘Rabi, sabemos que vieste da parte de 
Deus, como mestre, pois ninguém 
pode fazer esses milagres que Tu fa-
zes, se Deus não estiver com ele’.

Respondeu-lhe Jesus: ‘Em ver-
dade, em verdade te digo: quem não 
nascer de novo não pode ver o Reino 
de Deus’.

Disse-lhe Nicodemos: ‘Como 
pode um homem nascer, sendo ve-
lho? Poderá entrar segunda vez no 
seio da sua mãe e renascer?’. 

Jesus retorquiu: ‘Em verdade, em 
verdade te digo: quem não nascer da 
água e do Espírito não pode entrar 
no Reino de Deus. Aquilo que nas-
ceu da carne é carne, e aquilo que 
nasceu do Espírito é espírito’. Não te 
admires de Eu te haver dito: ‘Vós ten-
des de nascer de novo’”.

Meditar sobre essa passagem 
do Evangelho e levar em oração 
Nicodemos, bem como o senador 
José de Arimateia, pode ser muito 
útil para a nossa escolha futura em 
quem votar.

Quiçá as circunstâncias vividas 
por esses membros do Sinédrio de 
Jerusalém no seu encontro pessoal 
com Cristo e no momento da cruz, 
quando não tiveram medo de se 
expor pelo Nosso Senhor, ajudem-
-nos a iluminar a cena e dela tirar 
proveito para nosso crescimento 
espiritual e também para nossas 
decisões temporais. 

Ora, por que pode ser útil para 
escolher nossos candidatos de 
outubro?

Teremos que escolher os candi-
datos e seria ótimo se o momento 
político brasileiro nos oferecesse 
partidos e políticos sem que os 
estatutos e os valores morais dos 
candidatos conflitassem. Que os 
candidatos pudessem dizer: “Eu, 
pessoalmente, e o meu partido 
compartilhamos dos mesmos valo-
res morais”. Mas, desgraçadamente, 
isso no Brasil não é uma realidade! 

Obviamente, já há soluções 
partidárias nesse sentido, graças a 
Deus, mas há também candidatos 
que, a exemplo de Nicodemos e 
José de Arimateia, estão em par-
tidos que nos deixam atônitos ou 
mesmo escandalizados, correndo 
riscos de serem criticados até mes-
mo por nós: os católicos!

O Papa Francisco nos exorta: 
“Temos que nos envolver na polí-
tica, porque ela é uma das formas 
mais altas de caridade”. E, antes 
mesmo de gritarmos que ela é suja, 
o Santo Padre já responde: “Está 
suja por quê? Por que os cristãos 
não se envolveram nela com espí-
rito evangélico?”. E conclui: “É fácil 
colocar a culpa nos outros, mas e 
eu, o que eu faço?”.

No entanto, há que se consi-
derar que podemos ter outros fa-
riseus, a exemplo de José de Ari-
mateia e Nicodemos, por aí e que 
nos momentos mais tensos da vida 
política, nos plenários brasileiros, 
sejam eles federais, estaduais ou 
municipais, não deixam de defen-
der com valentia heroica a vida, a 
família, a educação dos nossos fi-
lhos, a liberdade religiosa e tantas 
outras questões tão caras a nós, ca-
tólicos, como fizeram Nicodemos 
e José de Arimateia ao se exporem 
audazmente durante a Paixão de 
Nosso Senhor. 

As eleições já se avizinham e ar-
riscamos dizer que para a maioria 
avançam sem termos muita clareza 
sobre os candidatos e partidos aos 
cargos executivos e legislativos. 
Mas, vale estudar os candidatos, 
sua biografia, suas posições polí-
ticas declaradas e suas ações nas 
questões que não estão no campo 
opináveis, como, por exemplo, o 
direito à vida desde a concepção 
até a morte natural e, sobretudo, 
naquelas que são atemporais, por-
que nos foram reveladas. 

Nicodemos e José de Arima-
teia, que no momento de maior 
dor para a Santíssima Mãe de Jesus 
não fugiram e nem tiveram medo 
de se expor pelo Nosso Senhor Je-
sus Cristo, ensinam-nos a subir até 
a cruz de Cristo, com desagravos 
e mortificações, com todo o co-
ração, sem se importar pelos altos 
cargos que ocupamos, para que 
Cristo viva em nós pelo amor. 

Que eles possam servir de mo-
delos para nossas escolhas políti-
cas, que nos ajudem a escolher os 
candidatos, tendo sempre presente 
que os filhos de Deus são chama-
dos a ser sal e luz no meio do mun-
do. Isso inclui também os partidos 
políticos e a própria política, uma 
das formas mais altas de exerce-
mos a caridade cristã. 
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ATUALIDADE

A SEMENTE TOTALITÁRIA EM 
O CONTO DA AIA

Futuros distópicos são for-
mas exageradas da nossa 
sociedade. É o que os torna 

interessantes: ao capturar ten-
dências sociais e levá-las às últi-
mas consequências, seus autores 
nos convidam a pensar sobre o 
mundo em que vivemos. A série 
O conto da aia (The handmaid’s 
tale, no original – inspirada no 
livro homônimo da escritora 
canadense Margaret Atwood), 
atualmente no fim da segunda 
temporada, não é diferente.

Nela descobrimos, pelos olhos 
de Offred, a protagonista, como 
é a vida na República de Gilead, 
que ocupa o lugar dos Estados 
Unidos da América. No futuro 
descrito, a maioria das pessoas 
tornou-se infértil e as taxas de 
natalidade do mundo inteiro 
estão negativas. Os países estão 
morrendo. É então que o grupo 
chamado “Filhos de Jacob” dá 
um golpe armado, toma o poder 
e instaura o regime totalitário no 
qual toda mulher fértil é captu-
rada, torturada em campos de 
reeducação e entregue às famílias 
de cada um dos comandantes da 
revolução, a fim de que, parti-
cipando de cerimônias bizarras 
com ele e sua esposa, engravide. 
Essas mulheres são as “aias”, cas-
ta da qual Offred faz parte. 

As outras castas femininas 
também existem em função do 
ciclo reprodutivo imposto pelo 
regime: as mulheres dos co-
mandantes, que ficam com as 
crianças geradas pelas aias, são 
chamadas “esposas”; as pobres e 
inférteis servem como emprega-
das domésticas, e são chamadas 

“martas”. As mulheres inférteis, 
mas oriundas das classes altas da 
sociedade e apoiadoras do novo 
regime, são as “tias”, responsáveis 
por treinar, vigiar e punir as aias. 
As que não se enquadram nessas 
categorias são declaradas não 
mulheres e destinadas aos cam-
pos de trabalho para lidar com 
material radioativo.

Cabe aos homens o comando; 
mulheres não podem ter contas 
em banco, ler ou trabalhar. Até 
mesmo as que ajudaram a reali-
zar a revolução, como Serena, a 
esposa da família à qual Offred 
serve, foram extirpadas de seus 
direitos: ela, ex-autora de livros 
sobre “feminismo doméstico”, foi 
obrigada a abandonar as letras 
e assumir os papéis de dona de 
casa e troféu do marido.

Diante desse cenário – um fu-
turo terrível e sombrio em que 
certo grupo, sustentado por sua 
ideologia falsamente cristã, toma 
o poder pelas armas –, parcela da 
mídia não teve dúvidas: a série 
é um panfleto feminista que de-
nuncia os males do cristianismo 
e do patriarcado. 

Jornalistas brasileiros têm, in-
clusive, associado o futuro des-
crito pela série a uma suposta 
“onda fundamentalista cristã na 
política”. De minha parte, devo 
dizer que muito me agradaria 
uma verdadeira onda funda-
mentalista cristã, no sentido de 
um movimento que retomasse 
os fundamentos, não só morais, 
da fé. 

Mas, algum leitor sabe onde 
encontrar essa “onda fundamen-

talista cristã”? Pois o que vejo na 
televisão, nos jornais, nas redes 
sociais e por toda a parte é pre-
cisamente o contrário: ideólogos 
demonstrando com perfeição o 
que o analista político Thomas 
Sowell chama de “tirania da vi-
são”, ou seja, a tendência de jul-
gar o mundo não pela realidade 
concreta que o cerca, mas segun-
do visões ideológicas e respostas 
prontas. Eles adequam a reali-
dade às suas ideias, em vez de 
submeterem suas ideias ao que é 
real. Tais ideólogos baseiam suas 
noções de “bom” e “mau” no fato 
de algo ser pró ou contra a visão 
utópica que defendem. 

A própria Margaret Atwood 
sofreu ataques ao dizer que não 
considera sua obra feminista e 
julga perigosa a tendência femi-
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nista de tratar mulheres como 
“crianças incapazes de tomar 
decisões morais” ou “anjos que 
não erram”. No artigo “Sou uma 
má feminista?” (“Am I a bad fe-
minist?”, publicado no The Globe 
and Mail, em janeiro de 2018) 
ela se defende após argumentar 
que um colega, inocentado da 
acusação de assédio sexual, tal-
vez fosse de fato inocente e tivesse 
direito ao devido processo legal. 
Entretanto, Atwood não é ne-
nhum ícone do conservadorismo 
canadense – ela faz críticas fortes 
a Theresa May, atual primeira-mi-
nistra do Reino Unido e líder do 
Partido Conservador. O crime de 
Atwood não foi, portanto, discor-
dar do movimento em seu todo, 
mas divergir em alguns pontos – 
o que, para uma visão de mundo 
incapaz de lidar com nuances, é 
mais do que o suficiente.

A turba militante não se dei-
xa limitar por coisas vulgares 
como a realidade. Seus ataques 
ao cristianismo também não são 
diferentes: consideram o “fun-
damentalismo cristão” culpado 
por um futuro como o de Gilead, 
mas ignoram que foi no seio da 
Igreja Católica que se originou 
a ideia de separação entre reli-
gião e Estado, coisa impensável 
na época do paganismo. Ignora 
também que são igrejas católi-
cas que aparecem queimadas no 
seriado; que padres e freiras são 
enforcados, na mesma série, por 
se recusarem a endossar a viola-
ção da dignidade humana e do 
matrimônio. 

Ainda que os Filhos de Jacob 
se declarem cristãos, suas ações 
e o sistema que criaram não o 
são, em absoluto. A lógica pre-
sente em seus atos, de que tudo 
é lícito enquanto servir ao bem e 
à preservação da sociedade, seria 
rechaçada por qualquer comu-
nidade verdadeiramente cristã, 

pois, no cristianismo, não acre-
ditamos que os fins justificam 
os meios, precisamente por co-
nhecermos a tendência humana 
de encantamento com utopias e 
perseguição a visões distorcidas 
do bem.

Isso, entretanto, não quer di-
zer que O conto da aia seja ir-
realista – ao contrário. A história 
é bem construída e a autora to-
mou o cuidado de não inventar 
nenhuma das atrocidades que 
descreveu. De acordo com At-
wood, se teria de “descrever um 
jardim imaginário, fazia questão 
de que os sapos fossem reais”. 
Do programa de reprodução Le-
bensborn, na Alemanha nazista, 
aos “centros de reeducação” do 
Vietnã comunista, passando pe-
los campos de trabalho nos gu-
lags soviéticos, todos os horrores 
utilizados por Atwood em sua 
distopia ocorreram em regimes 
que não apenas se alinhavam à 
esquerda, mas eram defendidos 
pelos precursores dos grupos 
que, agora, usam a série para ata-
car o cristianismo.

Diferente do que pensam es-
ses ideólogos, O conto da aia não 
pede aos seus espectadores que 
tomem uma posição, que sejam 
contra ou a favor do seu enredo. 
Trata-se somente uma história, 
um convite à reflexão – e, para 
aceitá-lo, precisamos afastar a 
série de distorções ideológicas 
e trazê-la para a realidade con-
creta, onde encontraremos – ou 
não – os sintomas de um futuro 
similar. 

O seriado não dá detalhes so-
bre o que acontecia nos Estados 
Unidos antes do golpe, sobre 
quais eventos o tornaram pos-
sível. Ficamos sabendo somente 
da situação imediata, quando a 
revolução já está em curso: Of-
fred recorda-se de três grandes 
ataques, realizados ao Congres-

so, à Casa Branca e à Suprema 
Corte; lembra-se de que os Fi-
lhos de Jacob culparam os terro-
ristas islâmicos pelos atentados e 
utilizaram a situação para decre-
tar um estado “temporário” de 
lei marcial. Se buscamos pistas 
sólidas nas palavras de Margaret 
Atwood, somos frustrados: ela 
diz, de forma genérica, que a his-
tória é “um estudo do poder, de 
como ele opera, como deforma e 
forma as pessoas que vivem sob 
este tipo de regime”.

Poder. Essa é, de fato, a chave 
que nos faltava. Mas, não como 
Atwood o descreve, pois ela cai 
no erro comum de falar de um 
poder genérico, que opera e 
deforma, que parece agir sozi-
nho, desconectado de um agen-
te humano, uma pessoa real e 
inteligente que toma decisões 
concretas, com resultados palpá-
veis. O “poder” não age sozinho 
– alguém sempre o empunha, 
alguém sempre o exerce. E as 
piores consequências vêm, qua-
se sempre, das decisões tomadas 
com as melhores intenções.

Ideólogos bem intencionados 
são os fundadores das Gileads 
modernas. Confiantes na incor-
ruptibilidade de sua visão e na 
própria independência moral, 
acreditam conhecer todas as so-
luções. Creem que basta poder e 
coragem para salvar a todos, para 
iluminar os ignorantes e, assim, 
ser imortalizados pela história. O 
que eles não percebem, entretan-
to, é que sua bondade é apenas 
presunção e que, longe de ser vi-
sionários, são apenas os últimos 
na longa fila dos que caíram na 
velha mentira: “Não morrereis! 
Vossos olhos se abrirão, e vós se-
reis como deuses”.
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SANTO 
AGOSTINHO

Aprimeira parte da vida de 
Santo Agostinho, nascido 
em 354 na província roma-

na da Numídia, atual Argélia, de pai 
pagão e mãe cristã devota, não foi 
nada promissora quanto às grandes 
virtudes que viria a mostrar o futuro 
doutor da Igreja: aos primeiros pe-
cados tipicamente pueris para com 
seus pais e preceptores logo se subs-
tituíram os excessos e libertinagens 
dum jovem mancebo. O devasso 
Agostinho mostrava, por outro lado, 
grande aptidão para os estudos, pre-

parando-se para o ofício de mestre 
de retórica, então bastante reputado.

Foi, contudo, o mesmo entusias-
mo pela eloquência que, já na escola 
da metrópole Cartago, fez com que 
lesse Hortênsio, obra de seu ídolo 
Cícero, o “príncipe dos oradores”, em 
que, para a surpresa de Agostinho, 
a retórica era colocada em segundo 
plano diante do verdadeiro amor da 
sabedoria, a filosofia. Essa primeira 
denúncia da baixeza de sua vida e da 
vaidade das coisas que ele até então 
tinha por gloriosas plantou-lhe a se-

SANTOS

mente de um conflito interior sobre o 
qual durante anos viria a se debruçar. 

Consultada a Sagrada Escritura, 
que sua mãe Santa Mônica lhe con-
fiara como fonte de toda a sabedoria, 
o exigente Agostinho, acostumado à 
sofisticação estilística de um Virgílio, 
desprezou a tosca tradução latina de 
que dispunha da Bíblia, na chamada 
Versão ítala – texto que, por demais, 
com constantes apelos à humildade 
e à pureza, contradizia-lhe as ambi-
ções e a conduta.
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Aderiu, então, Agostinho aos 
ensinamentos dos maniqueus, seita 
que misturava elementos do cristia-
nismo com especulações gnósticas e 
regras de conduta budistas. Atraía-o, 
sobretudo, a doutrina maniqueísta 
da luta perene entre os poderes da 
luz e da treva, que justificava o con-
flito entre as subidas aspirações e as 
vis inclinações de sua alma como 
manifestações desse duelo – isen-
tando, assim, o indivíduo de toda 
responsabilidade por seus pecados.

Pouco tempo, porém, durou seu 
consolo: de volta à terra natal, a mor-
te de seu amigo favorito o lançou em 
profunda angústia e sofrimento, para 
o que não encontrava explicação na 
doutrina que professava. Essa suspei-
ta foi finalmente confirmada quando, 
aos 29 anos de idade e de volta a Car-
tago, Agostinho pôde conversar com 
um famoso bispo maniqueu de gran-
de talento retórico, de nome Fausto, e 
dele obter a confissão de que a doutri-
na de Manes não tinha resposta para 
suas perguntas.

Agostinho, todavia, continuou – 
exteriormente – adepto da seita ma-
niqueísta, por cuja influência veio a 
obter cargo de rhetor junto à corte 
imperial, então em Milão – onde 
conheceu o célebre bispo católico 
Santo Ambrósio, romano de estirpe 
e formação patrícia, por quem pas-
sou a nutrir grande admiração.

Em Milão foi Agostinho gra-
dualmente se persuadindo, pelas 
prédicas e convívio com Santo 
Ambrósio e pela continuação das 
próprias perquirições filosóficas, 
da verdade da fé cristã – persuasão 
intelectual essa que ultimou com a 
lição que fez das epístolas paulinas.

É, porém, digno de nota que essa 
“conversão do intelecto” veio desa-
companhada de uma mudança de 
vida. Agostinho permaneceu então 
suspenso numa excruciante luta 
entre seu desejo de converter-se e a 
“inércia de seu coração”. Seus velhos 
vícios provocavam-no: “Vais sepa-
rar-te de nós? E desde esse instante 
não estaremos mais contigo para 
sempre? E desde esse momento isso 
ou aquilo não mais será lícito, a teu 
ver, para sempre?”. 

O decisivo episódio em que 
colocou sua conversão em ato só 
ocorreu depois de testemunhar, em 
bons cristãos que o circundavam, a 
força da fé. Viu, primeiro, o heroi-
co Santo Ambrósio resistir com seu 
rebanho às investidas do poder im-
perial, recusando-se a conceder o 
espaço de uma igreja católica para 
o culto dos hereges arianos. O cerco 
de dois dias só terminou quando, ir-
rompendo pelas arrombadas portas 
do templo, os soldados imperiais, 
ouvindo os magníficos hinos com-
postos pelo prelado – precursores 
do canto gregoriano –, depuseram 
os gládios e caíram em louvor à di-
vindade do Verbo encarnado, nega-
da dos arianos. Na sequência desses 
eventos, Agostinho veio a saber da 
conversão pública de Vitoriano, 

celebradíssimo retórico da época e 
orgulho da filosofia contemporâ-
nea pagã. Um seu amigo cristão, en-
fim, deu-lhe a saber a vida de Santo 
Antão, fundador do monaquismo, 
informando-lhe ainda que dois 
outros altos dignatários da corte 
haviam recentemente abandonado 
suas vidas mundanas para emular o 
santo asceta.

Foi somente então que, profun-
damente abalado pela resolução 
desses homens e pela renitente inér-
cia própria, determinou-se Agosti-
nho, vigorosamente e em amargo 
pranto, à conversão. 

Essa separação, na vida de San-
to Agostinho, entre convencimento 
da verdade e adesão concreta a ela 
pode servir de admonição a nós, 
que hoje dispomos de tão abundan-
tes meios de instrução e persuasão 
acerca da autenticidade da fé cató-
lica. Quem tem acesso a um Padre 
Paulo Ricardo ou a um Scott Hahn 
– para ficar em dois exemplos – di-
ficilmente permanece desacredi-
tando no que ensina a Igreja. Mas, 
de acreditar no que diz o Catecismo 
a conformar a vida ao que ele nos 
pede vai um largo passo – que cor-
remos o sério risco de não dar.

Quanto a Santo Agostinho, ele, 
no resto de sua longeva vida ter-
restre, veio a ser, já como bispo da 
Igreja, o grande bastião de defesa 
da ortodoxia e da unidade da fé pe-
rante as múltiplas ameaças que se 
lhe então levantavam: os já antigos 
arianismo e paganismo e os nas-
centes pelagianismo e donatismo. A 
prolongada investigação que fizera 
sobre a questão do mal e da liberda-
de humana, seu talento retórico, sua 
profundidade filosófica, tudo veio a 
contribuir para cumprir o papel que 
Deus lhe reservara.

GIL PIERRE DE TOLEDO HERCK
Referências:
Os santos que abalaram o mundo, René Fülöp-
-Miller, José Olympio Editora, 8ª ed., 1976.
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CAPA

SAGRADA FAMÍLIA: DEVOÇÃO 
NECESSÁRIA PARA NOSSOS TEMPOS

Toda pessoa deve ser movi-
da por ideais. Um artista 
deve buscar o ideal do belo; 

um filósofo, o da verdade. Um 
esportista deve almejar o título; 
um juiz, a justiça. O ideal molda 
toda a ação humana e a organiza 
para um fim; sem ele, o homem 
torna-se apenas um escravo das 
circunstâncias, sem força e razão 
para contrariar a direção do vento 
das opiniões do mundo ou da pró-
pria preguiça e comodidade. 

Na vida cristã, não é diferente. 
Todos nós, cristãos, devemos ser 
movidos por um ideal: a santida-
de. Sem a ter em vista, a vida cris-
tã esmorece, esfria, e todo nosso 
relacionamento com Deus torna-
-se superficial e egoísta. Em vez de 
procurarmos a Deus somente por 
amor, passamos a buscá-Lo para 
que Ele resolva algum problema ou 
nos dê alguma consolação. Nada 
mais afastado do ideal cristão. 

Ocorre que o ideal cristão supe-
ra em complexidade e beleza todos 
os outros ideais, pois a santidade 
nada mais é do que imitar a Jesus 
Cristo e imitá-Lo é participar in-
timamente da vida divina. Como 
faremos isso, então, se somos li-
mitados e fracos? Como conse-
guiremos imitar a Cristo se Ele é 
a perfeição e se Ele, em Sua vida 
terrena, viveu uma grande gama 
de situações de vida e de estados? 
Ele viveu humildemente por 30 
anos no seio de uma família; viveu 
por 40 dias como um anacoreta 
no deserto; viveu outros três como 
profeta e missionário, ensinan-
do a Boa-Nova; sofreu como um 
penitente as piores dores em Sua 
paixão; e, no fim, ressuscitou e as-

cendeu aos céus. Será que nós, que 
buscamos o ideal cristão, devemos 
imitar a Cristo em tudo? Devemos 
ser, ao mesmo tempo, filhos, mon-
ges, penitentes e gloriosos? Será 
que esse ideal é tão longínquo e 
impraticável que estamos fadados 
à mediocridade na vida cristã? 

Não é isso que Nosso Senhor 
responde. Ao contrário, Ele exi-
ge de nós a perfeição: “Sede per-
feitos como vosso Pai do céu é 
perfeito” (Mt 5,48). A resposta a 
esse dilema deve ser encontrada 
na história da Igreja. No decorrer 
de sua história, a Igreja foi desen-
volvendo um ideal de vida cristã 
diferente a cada época, sem per-
der a coincidência de fundo en-
tre todos esses diferentes ideais: 
a imitação de Cristo. Atenta às 
solicitações de cada circunstân-
cia histórica, a Igreja exorta seus 
filhos a seguirem a Cristo num 
aspecto particular de Sua vida, 
naquele que pode ajudar mais os 
cristãos a atingirem a santidade. 

Aos primeiros cristãos, que so-
friam violenta perseguição do Im-
pério Romano, a Igreja propôs um 
ideal de santidade cujo foco era a 
ressurreição e a glória. No meio 
de tantos sofrimentos, era a espe-
rança da felicidade eterna que era 
capaz de manter os cristãos firmes. 
Portanto, nesse período, o ideal 
era a busca do Cristo Ressuscitado. 
Quando a Igreja tornou-se a reli-
gião oficial do Império Romano e 
os fiéis saíram das catacumbas para 
prestar culto a Deus nas grandes 
basílicas, nessa hora de triunfo, em 
que o orgulho podia enveredar-se 
na vida cristã, a Igreja propôs um 
novo ideal: a imitação de Cristo 

crucificado. Por meio desse ideal, 
o cristão lembrava-se que tinha de 
carregar a sua cruz para chegar ao 
Reino dos Céus e que a glória ter-
rena não era suficiente para com-
prar a glória eterna. 

E, assim, sucessivamente, a 
Igreja, como mãe, foi ensinando 
seus filhos, em cada época, a en-
frentar os males dominantes de 
cada circunstância a partir da imi-
tação predominante dum aspecto 
da vida de Cristo. 

Hoje, então, o que a Igreja nos 
propõe como ideal? 

O Concílio Vaticano II respon-
de a essa questão com a declaração 
do documento Lumen gentium, 
acerca da chamada universal à san-
tidade. A Igreja declarou solene-
mente que todas as pessoas, inde-
pendentemente do estado de vida, 
do nível intelectual ou social, são 
chamadas à vida de união íntima 
com Deus. Não que a Igreja não 
houvesse anteriormente desenvol-
vido essa doutrina, mas, com as 
necessidades do mundo moderno 
e com algumas incompreensões 
acerca do que é a santidade, a Igre-
ja decidiu relembrar solenemente 
que a vocação de todas as pessoas, 
indistintamente, é a santidade. 

Com isso, veio a necessidade 
de explicitar com mais detalhes 
um caminho de santificação que, 
muitas vezes, é negligenciado, mas 
que deve ser percorrido pela gran-
de maioria das pessoas: a família. 
Não apenas os monges ou padres 
devem ser santos, mas, também os 
casados, os filhos, os avós e todos 
os membro da família. As relações 
familiares, os pequenos atos de 
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amor do dia a dia, todos os sacri-
fícios exigidos dentro da família 
devem ser terreno fértil para exer-
citamos o amor a Deus. 

Nesse sentido, inúmeros do-
cumentos da Igreja trataram da 
família e a propuseram como ca-
minho de santificação: Familiaris 
consortio e Carta às famílias, de 
São João Paulo II; Humanae vitae, 
do Beato Paulo VI; Casti connu-
bii, do Venerável Pio XII; ou, mais 
recentemente, Amoris laetitia, do 
Papa Francisco; e tantos outros 
documentos.

A catástrofe de nosso tempo, 
o mal que nos assola, não se di-
rige aos indivíduos isolados; ao 
contrário, o mal de nosso tempo 
ataca uma instituição, um agru-
pamento de indivíduos, que é a 
família. A família definha. As ta-
xas de divórcios crescem a cada 
dia; os filhos abandonados abun-
dam. Há mães que procuram o 
direito de matar seus filhos no 
próprio ventre; há pais que aban-
donam mães e filhos para buscar 
o prazer. Filmes e novelas in-
centivam o prazer desenfreado 
e retratam a vida familiar como 
monótona. Propaga-se a ideia 
de que duas pessoas do mesmo 
sexo podem formar uma família 
e equiparam essas relações às de 
pessoas de sexos diferentes. É a 
dissolução da família. O que de-
veria ser a escola de amor, em 
que todos os indivíduos apren-
deriam o valor do sacrifício e da 
cruz, em que todos receberiam o 
carinho e o cuidado para bem se 
desenvolverem-se, tornou-se um 
lugar em que se busca a autossa-
tisfação egoísta. 

Qual é a saída dessa situação 
aparentemente catastrófica? Não 
há senão apenas uma: a devoção à 
Sagrada Família.

A Sagrada Família é a vida fa-
miliar com todos os seus encantos, 

consolações e atrativos, é o lugar 
onde reina a amabilidade, a ternu-
ra. É a união de corações entre os 
seus membros. Lá reinam a cari-
dade, a oração e a concórdia. Tudo 
o que é necessário para reerguer 
a família destruída e dilacerada 
pode ser encontrado na vida es-
condida da Sagrada Família. 

O que podemos aprender de 
concreto ao meditar acerca da Sa-
grada Família?

O mundo nos ensina que de-
vemos ter os filhos apenas quando 
queremos, que, se necessário, po-
demos concebê-los em laboratório 
ou descartá-los quando não queri-
dos. A Sagrada Família, por outro 
lado, ensina-nos que os filhos são 
um dom de Deus e que devem ser 
aceitos, que eles não pertencem 
aos pais, mas a Deus. Nossa Se-
nhora não pediu para ser mãe de 
Jesus, mas, quando o anjo anun-
ciou os planos de Deus, ela, obe-
dientemente, aceitou-os, apesar de 
todas as dificuldades e dores que 
adviriam de seu “sim”. 

O mundo nos ensina que 
formar uma família sem uma 
carreira construída ou em detri-
mento de uma ascensão profis-
sional, para garantir um confor-
to material, é irresponsabilidade. 
Devemos colocar nossa carreira 
acima de nossa família. “Uma 
mulher que casa com 20 anos! 
Que irresponsável! Vai lavar lou-
ça pelo resto da vida!” Quantas 
vezes não ouvimos isso? A Sa-
grada Família nos exorta a recor-
dar que o centro, o cerne de uma 
família, não deve ser a busca do 
conforto material, pois ela viveu 
na pobreza – ou Jesus não nasceu 
num estábulo? O centro deve ser 
o amor, Cristo. E, a partir des-
se centro, desse núcleo, deve-se 
buscar as outras coisas, não o 
contrário! De que adianta ganhar 
milhões para formar uma família 

se não sabemos amar? Primeiro 
o essencial e depois o acidental. 

O mundo nos ensina que para 
conhecer a pessoa com que casa-
remos devemos conhecer o seu 
“corpo”. A castidade pré-conju-
gal é impossível e dois estranhos 
estariam se casando, dizem. Que 
– perdoem-me o termo – é neces-
sário um test drive. Como vamos 
amar a pessoa sem isso? A Sagra-
da Família nos ensina que o amor 
entre Maria e José – ou se duvida 
que eles se amavam mais do que 
qualquer outro casal? – foi tão su-
blime, perfeito e pleno, que pres-
cindiu do encontro carnal. Que 
ele se conheciam tanto e eram 
tão concordes de coração e alma 
que o conhecimento do corpo era 
desnecessário. Num Matrimônio, 
a relação sexual é importante para 
fomentar o amor e a união entre 
o casal, como a Igreja nos ensina. 
Mas ela não é o centro nem o mais 
importante da vida a dois; ao con-
trário, o centro deve a concórdia 
e o amor que vai além da carne. 
A Sagrada Família é o exemplo 
maior dessa verdade. 

Quantos ensinamentos essa 
Família pode nos dar! Não apren-
demos a paciência na adversida-
de ao meditar a fuga ao Egito? As 
mães não aprendem a suportar 
sofrimentos por seus filhos com o 
exemplo de Nossa Senhora, uni-
da intimamente às dores de Cris-
to? Os filhos não aprendem a ser 
obedientes como Cristo, o pró-
prio Deus, que obedeceu a seus 
pais em tudo? O pai não aprende 
a proteger a sua família como São 
José protegeu Maria e Jesus? Sim! 
É nela que encontraremos todas 
as respostas para os males que 
afligem as nossas famílias. 

GUSTAVO CATANIA RAMOS
Referência: 
Os ensinamentos de Nazareth – Padre Julio M. 
Lombaerde
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DOUTRINA

MORTIFICAÇÕES

Não nos surpreende que 
muitas aspirações do ho-
mem comum requeiram 

de quem as persegue uma boa 
dose de sacrifício. Todos sabemos, 
e aceitamos com naturalidade, que 
o direito a ocupar um assento nas 
melhores universidades do país 
demanda do vestibulando incon-
táveis horas debruçadas sobre seus 
apontamentos e listas de exercícios. 
Que um corpo saudável e estetica-
mente atraente está condicionado 
a um cuidado por vezes obcecado 
com o que se ingere e a uma exigen-
te rotina de atividades físicas. Esti-
ma-se até a quantidade de tempo 
de prática deliberada e consistente 
que separa um aspirante a pianista 
ou enxadrista do domínio de suas 
respectivas técnicas – nada menos 
do que dez mil horas. São esses 
todos feitos que suscitam elevada 
admiração de nossa sociedade por 
quem os alcança e não haveria de 
ser de outro modo. Ainda assim, 
é cada dia mais inconcebível, para 
não dizer escandaloso, que alguém 
se prive de pequenos momentos de 
conforto por oferecimento a Deus; 
que se pratique o jejum na Quarta-
-feira de Cinzas para pedir perdão 
pelas faltas cometidas; ou ainda que 
se suporte pacientemente uma dor 
de cabeça por desagravo dos peca-

dos do mundo. Se esses sacrifícios 
são feitos em nome de finalidades 
puramente humanas, tangíveis e 
mensuráveis, estão plenamente jus-
tificados; se em nome de Deus, para 
muitos não passam de uma prática 
retrógrada ou até perniciosa, “es-
cândalo para os judeus e loucura 
para os pagãos” (1Cor 1,23). Bus-
quemos aqui compreender melhor 
essa inversão, a fim de tentar resta-
belecer sua ordem natural.

Primeiramente, há de se ter mui-
to claro que nenhuma mortificação, 
que não acidentalmente comparti-
lha sua origem com a palavra “mor-
te”, é um fim em si mesma, mas um 
meio para um fim que se deseja al-
cançar. Tal fim – nos exemplos mais 
prosaicos citados anteriormente os 
fins são todos bastante claros – dei-
xou de sê-lo no caso dos sacrifícios 
oferecidos a Deus. Isso decorre da 
perda da perspectiva de que a ver-
dadeira vida não é a que usufruímos 
nesta terra, mas sim a vida eterna, 
ao lado do Pai. Assim nos ensina o 
Catecismo da Igreja Católica já em 
seu primeiro ponto: “Deus, infini-
tamente perfeito e bem-aventura-
do em Si mesmo, num desígnio de 
pura bondade, criou livremente o 
homem para o tornar participante 
da Sua vida bem-aventurada” (CIC 

1)1. Da mesma forma como um 
soldado não se encaminha a uma 
guerra com a mínima intenção de 
desfrutá-la, e sim de a ela sobrevi-
ver após ter cumprido sua missão, 
o homem não entra neste mundo 
para fazer dele sua morada defi-
nitiva, mas para dele se salvar, ao 
mesmo tempo em que almeja um 
dia retornar para junto do Criador. 
Ainda, nas palavras de São Paulo, 
“estais mortos e a vossa vida está es-
condida com Cristo em Deus” (Cl 
3,3). Nesse sentido, a morte é senão 
o começo de uma vida sem fim, da 
qual as mortificações servem de 
preâmbulo ao nos preparar para a 
vida eterna já nesta vida que tem 
fim. Preparam-nos na medida em 
que nos conduzem ao desapego das 
coisas do mundo e nos auxiliam a 
morrer para as obras da carne, que, 
se continuamente nos mimarem os 
sentidos, inclinam-nos ao egoísmo 
e nos indispõem à caridade: “se 
viverdes segundo a carne, haveis 
de morrer; mas, se pelo Espírito 
mortificardes as obras da carne, vi-
vereis” (Rm 8,13). Constituem, por-
tanto, um caminho não de aflição, 
mas de imenso júbilo.

Ainda assim, pode parecer in-
compreensível que esse caminho 
demande sacrifício e penitência. Se 
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o “evangelho” do mundo moderno 
prega que se fuja da dor e busque-
-se o prazer tanto quanto for possí-
vel, por que o Evangelho do Cristo 
nos diria “Se alguém quiser vir após 
mim, renegue-se a si mesmo, tome 
cada dia a sua cruz e siga-me” (Lc 
9,23)? Haveria algum motivo para 
que Deus quisesse que soframos? 
A resposta a tal questão não é sem 
seu mistério, mas a Igreja, que é 
“sacramento universal da salvação” 
(LG 48)2, ajuda-nos a vislumbrá-lo. 
Em sua carta encíclica Salvifici do-
loris, sobre o sentido cristão do so-
frimento humano, São João Paulo 
II escreve: “Realizando a Redenção 
mediante o sofrimento, Cristo ele-
vou ao mesmo tempo o sofrimento 
humano ao nível de Redenção. Por 
isso, todos os homens, com o seu 
sofrimento, podem-se tornar tam-
bém participantes do sofrimento re-
dentor de Cristo”3. Assim, aquele se 
identifica em tudo com a natureza 
humana, a menos do pecado, ao se 
oferecer em sacrifício em nome dos 
homens, não apenas redimiu todo o 
sofrimento humano, como também 
elevou-o à plenitude. É, portanto, 
por meio do sacrifício pessoal que 
o homem canaliza a eficácia da gra-
ça que nos foi obtida pelo sacrifício 
cruento de Cristo e que se atualiza 
todos os dias no sacrifício do altar. 
Já nos alertara também o Evangelho 
de que “estreita, porém, é a porta e 
apertado o caminho da vida, e raros 
são os que o encontram” (Mt 7,14). 
Das promessas feitas por Jesus não 
constava que esse seria um caminho 
sem tribulações e sacrifícios, mas 
podemos ter a certeza de que a re-
compensa vale muito a pena.

Já se há aqui, portanto, dois mo-
tivos por que um cristão se morti-
ficar: (i) imitar a Cristo, que recon-
ciliou a humanidade com Deus ao 
preço do seu sangue; e (ii) participar 
do sacrifício redentor de Jesus, tor-
nando-se corredentor com Ele. Pelo 
primeiro, admitimos que o sacrifí-

cio deixou de ser uma contrarieda-
de da vida para se tornar um aspec-
to que nos identifica com Cristo e 
nos introduz à filiação divina. Pelo 
segundo, esperamos alcançar a efi-
cácia do Seu sangue, que é a fonte 
da eficácia de toda obra apostólica 
que somos chamados a desempe-
nhar. A essas duas razões podem-se 
acrescentar ainda muitas outras. A 
primeira de todas elas é a retribui-
ção do amor de Nosso Senhor, “que 
me amou e se entregou por mim” 
(Gl 2, 20). De que outra forma ta-
manha dívida de amor poderia ser 
retribuída, se tivéssemos como ex-
cessivo que isso demandasse de nós 
algum sacrifício? Nossa gratidão 
não passaria de mero arroubo de 
sentimentalismo, caso não estivés-
semos dispostos a suportar adversi-
dades em seu nome.

O amor é, pois, a maior razão 
de ser de toda mortificação, razão 
essa que nos inspira uma nova: a 
ânsia de reparação por nossas fal-
tas contra Deus. Se já é natural, nas 
relações humanas, que busquemos 
de algum modo compensar aqueles 
a quem fizemos mal, tal disposição 
urge no caso de nossos pecados, 
que repercutem diretamente sobre 
toda a Igreja. A essa compensação 
chamamos penitência – a renúncia 
deliberada a tudo o que desagrada 
a Deus, motivada pela dor de tê-Lo 
magoado. Esse também foi um pe-
dido recorrente de Nossa Senhora 
em suas aparições aos pastorinhos 
de Fátima: que fizessem penitência 
em desagravo pelas ofensas cometi-
das contra o Sagrado Coração de Je-
sus e o Imaculado Coração de Ma-
ria. Por fim, não menos importante 
entre as motivações de um cristão 
para mortificar-se é o crescimento 
nas virtudes, das quais dependemos 
para vencer nossas limitações in-
trínsecas e atingirmos a maturida-
de, sempre à imagem do Cristo.

É pertinente ressaltar aqui que 
a prática de tais obras de mortifi-

cação não nos sobrevirá sem maior 
ou menor grau de relutância e é es-
perado que assim o seja. Isso por-
que, devido à marca deixada pelo 
pecado original, vivem em cons-
tante embate dentro de cada um de 
nós o “homem velho” e o “homem 
novo” – enquanto este nos impe-
le em direção ao bem advindo das 
mortificações, aquele nos repele de 
toda forma de desconforto e dor. 
Contudo, não se pode tomar uma 
inerente resistência dos sentimen-
tos, que é natural, por um estado 
de rebelião interna, que seria noci-
vo. Esse hiato existente entre o en-
tendimento racional do valor das 
mortificações e a concretização do 
ato em si é preenchido pelo ofere-
cimento – todo sentido pessoal que 
atribuímos a sacrifícios suportados 
por Deus, em nome das intenções 
trazidas no coração. Ainda que em 
nada se modifique a natureza de tais 
dificuldades cotidianas, seu ofereci-
mento atribui-lhes um novo valor: 
o valor do sangue de Cristo.

Colocam-se diante de todo 
cristão, assim, dois caminhos: o da 
busca incessante da comodidade 
e satisfação efêmeras, dos praze-
res do corpo e do entorpecimento 
dos sentidos, e o da confiança na 
vontade divina, da aceitação das 
provações, do domínio do corpo 
e da continência dos sentidos. En-
quanto o primeiro só pode con-
duzir a uma vida longe de Deus e 
desprovida de significado, desper-
diçada no presente momento e até 
a eternidade, apenas o segundo 
pode levar ao Céu. O caminho do 
sacrifício é decerto o mais árduo, 
mas, aliviado pelo amor, é o que 
transpõe a porta estreita. 

JAN MARCEL IENTILE
Referência: 
1. Catecismo da Igreja Católica, Edição Típica 
Vaticana, 2002. Grifos nossos.
2. Constituição dogmática sobre a Igreja – Lu-
men gentium, Concílio Vaticano II, 1965.
3. João Paulo II, Papa. Carta Encíclia Salvifici 
doloris, nº 19. 11 de fevereiro de 1984.
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A ARMA DO MÉDICO É O AMOR!

Sentado numa mesa de café, 
leio o folheto do hospital que 
fala sobre “humanização” do 

atendimento médico-hospitalar. 

Vem-me à memória Patch 
Adams. Sem dúvida, os doutores 
da alegria nos mostraram que o 
sorriso é um grande remédio para 
o corpo. Aliás, teria algo mais pró-
prio do ser humano do que a capa-
cidade de sorrir?

Ao meu lado, há duas mulheres 
que imagino serem mãe e filha e 
uma bebezinha que desperta com 
o choro típico dos recém-nascidos. 
A mãe a pega no colo com olhar 
terno, doce, maternal, e a avó, ao 
olhar o bebê, diz à filha: “Pode ser 
uma ‘colicazinha’”.

Penso comigo, olhando aquele 
lindo bebê, que o que acontece é 
que o sistema digestivo é imaturo e, 
claro, alguns cuidados e, quem sabe, 
umas gotas de Luftal poderiam aju-
dar. Os médicos, às vezes, olham o 
mundo de forma diferente. 

E, então, ouço: “Obrigada, 
mãe, se não fosse a senhora, eu te-
ria abortado essa coisa tão linda, 
tão…”. E começa a chorar copiosa-
mente enquanto a mãe lhe abraça 
com carinho.

Tento não participar da cena, 
pois nesse caso o Luftal não vai 
ajudar.

Apressadamente, pego o jornal 
e concentro minha atenção nas no-
tícias do mundo dos homens que 
vivem fora da caverna do hospital.

Sim, entre uma página e outra, 
abaixo discretamente o jornal para 
vê-las. Já é possível ver que a filha 
está melhor. Ufa! Que situação!

Sigo lendo o jornal O Globo  –  
que por sinal nem mesmo é do dia 
–, viro a página e leio que querem 
dar melhores condições para as mu-
lheres abortarem.

Ouço novamente o choro da jo-
vem mãe… Foi, então, que me dei 
conta: o título da reportagem era de 

que o Estado do Rio de Janeiro teve 
mais de 67 mil abortos (1) e, como 
me “escondia” com o jornal, o títu-
lo estava visível antes de eu virar a 
folha. Nem preciso dizer que ela leu 
antes que eu virasse a página e creio 
ser essa a razão de ter começado a 
chorar novamente.

Resolvo voltar para o plantão. 
No caminho o número de 67 mil 
vidas cerceadas martela a minha 
cabeça e, somado à cena que vi-
venciei, isso me faz ir longe com 
os pensamentos…

Foram nove anos de formação 
entre faculdade e residência, sem 
contar os cursos extras; depois, anos 
de trabalho árduo até chegar ao ní-
vel de referência como ginecologis-
ta e obstetra. São anos de estudo de 
como a vida vem à existência de for-
ma única, singular, para transfor-
mar o mundo. Quantas noites sem 
dormir, renúncias pessoais, estudo, 
dedicação profissional! 

CRÔNICA
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Recordo-me de trecho do jura-
mento de Hipócrates que fiz junto 
ao Conselho de Medicina:

“A ninguém darei por compra-
zer, nem remédio mortal nem um 
conselho que induza a perda. Do 
mesmo modo não darei a nenhuma 
mulher uma substância abortiva. 
Conservarei imaculada minha vida 
e minha arte” (2).

Hipócrates morreu no ano 370 
antes da vinda de Cristo, Nosso 
Senhor! Ou seja, muitos, mas mui-
tos séculos antes dessa discussão 
chamada Estado laico e religião ou 
teoria do gênero ou direito de es-
colha. Afinal, por razões puramen-
te humanas, a vida é um direito in-
violável. Essa “concepção” sobre a 
vida é anterior ao surgimento dos 
Estados modernos. Somos filhos 
de Deus, antes de nos tornarmos 
filhos do Estado.

Santo Deus! Será que para dar 
vazão ao delírio ou loucura de al-
guns militantes que perderam de 
vez o respeito à vida o Estado irá 
me obrigar a matar uma criança? 
E minha objeção de consciência, 
como fica?

Sim, porque, vamos supor que 
isso vire lei  –  pensando aqui com 
meus botões  –,  quem irá fazer o 
aborto? Um médico, certo? As-
sim, os que querem esse “direito” 

geram a outros uma obrigação 
que imputa ao médico ir contra a 
sua consciência?

E, mais, caso isso venha aconte-
cer, torno-me, no mínimo, “meio” 
para assassinar um bebê inocente e 
que não tem nada a ver com os erros 
e acertos dos seus pais? Sou eu uma 
máquina à disposição do Estado?

Meu Deus! Qual será, então, a 
diferença entre eu – médico – e um 
revólver, já que ambos servem ao 
indivíduo como instrumento cujo 
único objetivo, ao fim e ao cabo, é 
tirar uma vida? A diferença é que 
não é um bandido puxando o gati-
lho, mas sim uma mãe!

Não! Não! A minha missão 
é tratar do corpo, mas por Deus 
e por Ele por amor ao próximo. 
Uma lei pode ser legal, mas não 
significa que ela é moralmente 
aceitável. Agora entendo por que 
o governo queria retirar de nossas 
atribuições a “objeção de cons-
ciência”, pois, assim, perdemos a 
capacidade de não fazer aquilo que 
vai contra a nossa consciência.

Enquanto caminho para reto-
mar ao plantão, o telefone toca. É 
uma emergência, uma mulher dá 
entrada ao hospital aflita com a 
sua amiga. Está nervosa! A equi-
pe de triagem agiu rápida e, por 
se tratar de uma grávida, o caso 
ganha prioridade.

A mulher estava em hiperême-
se gravídica, ou seja, estava tendo 
os vômitos dos primeiros meses da 
gravidez. Isso ocorre por conta das 
alterações hormonais. Podemos 
dizer que ocorre com frequência, 
mas, quando mulheres chegam ao 
hospital apresentando esse qua-
dro, somado a outros sintomas, 
preocupamo-nos.

Então, dirijo-me à mulher que a 
trouxe e digo que pode ir vê-la, pois 
já está melhor. Ficará em observa-
ção, fora de perigo e cuidada pela 
equipe plantonista. 

Pergunto se ela sabia que sua 
amiga estava grávida. Mas, mal ter-
minei de falar, ela correu em direção 
do quarto da amiga.

Vou em direção à sala dos mé-
dicos, eu e as minhas circunstân-
cias, como diria o filósofo Ortega y 
Gasset, e penso “O que será que essa 
mulher fez?”. Vou ter que esperar os 
resultados dos exames de sangue…

De repente, ganho um forte 
abraço –  que diferença isso faz 
em nossa vida, outra coisa muito 
humana. Era a mulher que trouxe 
a amiga.

– Obrigada! Não sei como agra-
decer, mas ela não é minha amiga. 
Apenas a vi passando mal na rua e 
resolvi ajudá-la.

Deixo escapar um sorriso, meio 
como quem não sabe o que dizer…

Ela me diz:

– Será que posso vir visitá-la? 
Você estará aqui?

O amor, sem dúvida, é o que 
nos torna humanos, capazes de 
proteger a vida da concepção até a 
morte natural. 

Temos uma alma sacerdotal e 
mentalidade laical. Somos chama-
dos a ser sal e luz no mundo. E exer-
cemos isso nos mais diferenciados 
ofícios lícitos no mundo. 

Cuidar e cultivar nosso trabalho, 
com respeito à liberdade de cons-
ciência, com a melhor competência 
humana possível e, acima de tudo, 
por Deus e por Ele para o próximo: 
eis a nosso vocação!

ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA
Referência: 
1. Jornal O Globo, dados de 2014. 
2. Fonte: http://www.cremesp.org.br/?siteA-
cao=Historia&esc=3

Temos uma alma 
sacerdotal e 

mentalidade laical. 
Somos chamados a ser 

sal e luz no mundo. 
E exercemos isso nos 

mais diferenciados 
ofícios lícitos no 

mundo.
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MENSAGEM DO SANTO PADRE ACERCA 
DO DOCUMENTO DAR O MELHOR DE SI, 

SOBRE A PERSPECTIVA CRISTÃ DO ESPORTE

Recebi com alegria a notícia da 
publicação do documento Dar 
o melhor de si, sobre a pers-

pectiva cristã do esporte e a pessoa, 
que o Dicastério para os Leigos, a Fa-
mília e a Vida preparou com o objetivo 
de salientar o papel da Igreja no mun-
do do esporte e de como este pode ser 
um meio de encontro, de formação, 
de missão e de santificação.

 O esporte é um lugar de encontro 
em que pessoas de todos os níveis e 
condições sociais se unem para alcan-
çar um objetivo comum. Numa cul-
tura dominada pelo individualismo e 
pelo descarte das gerações mais jovens 
e dos mais idosos, o esporte é um âm-
bito privilegiado em torno do qual as 
pessoas se encontram sem distinção 
de raça, sexo, religião ou ideologia e no 
qual podemos experimentar a alegria 
de competir para alcançar juntos uma 
meta, fazendo parte de uma equipe em 
que o êxito ou a derrota são partilha-
dos e superados; isso ajuda-nos a pôr 

de lado a ideia de conquistar sozinhos 
um objetivo, centrando-nos em nós 
mesmos. A necessidade do outro en-
volve não apenas os colegas de equipe, 
mas também o treinador, os adeptos, a 
família, em suma, todas as pessoas que 
com a sua entrega e dedicação tornam 
possível chegar a “dar o melhor de si”. 
Tudo isso torna o esporte num catali-
sador de experiências de comunidade, 
de família humana. Quando um pai 
brinca ou joga com o seu filho, quan-
do os jovens jogam juntos no parque 
ou na escola, quando o atleta ou o 
desportista celebra a vitória com os 
seus adeptos, em todas essas situações 
é possível ver o valor do esporte como 
lugar de união e encontro entre pes-
soas. Os grandes objetivos, tanto no 
esporte como na vida, conseguem-se 
juntos, como equipe! 

O esporte é também um veículo 
de formação. Hoje, talvez mais do que 
nunca, devemos fixar o olhar nos jo-
vens, pois, quanto mais cedo se inicia o 

processo de formação, tanto mais fácil 
se dará o desenvolvimento integral da 
pessoa por meio do esporte. Sabemos 
como as novas gerações olham e se 
inspiram nos atletas! Por isso é neces-
sária a participação de todos os atletas, 
de qualquer nível e idade, para que os 
que fazem parte do mundo do esporte 
sejam exemplos em virtudes como a 
generosidade, a humildade, o sacrifí-
cio, a constância e a alegria. Devem de 
igual modo contribuir no que diz res-
peito ao espírito de equipe, ao apreço, 
competição e solidariedade com os 
demais. É essencial que todos sejamos 
conscientes da importância que tem 
o exemplo na prática desportiva, ele é 
como o bom arado em terra fértil, que 
facilitará a colheita, sempre que se cui-
dar e trabalhar adequadamente. 

Por último, queria sublinhar o pa-
pel do esporte como meio de missão 
e santificação. A Igreja é chamada a 
ser um sinal de Jesus no meio do mun-
do, também por meio do esporte nos 

PAPA
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“oratórios”, nas paróquias, nas escolas, 
nas associações, etc. É sempre ocasião 
de levar a mensagem de Cristo, “em 
tempo propício e fora dele” (2Tm 4,2). 
É importante levar, comunicar essa 
alegria que transmite o esporte e que 
não é senão a descoberta das potencia-
lidades da pessoa, que nos chamam a 
desvelar a beleza da criação e do pró-
prio ser humano, pois é feito à imagem 
e semelhança de Deus. O esporte pode 
abrir o caminho a Cristo naqueles lu-
gares ou ambientes em que, por diver-
sos motivos, não é possível anunciá-lo 
diretamente. E as pessoas, com o seu 
testemunho de alegria, com a prática 
desportiva em comunidade, podem 
ser mensageiras da Boa-Nova. 

Dar o melhor de si no esporte é, 
também, um chamamento a aspirar 
à santidade. Durante o recente en-
contro com os jovens, na preparação 
do Sínodo dos Bispos, manifestei a 
convicção de que todos os jovens ali 
presentes, fisicamente ou por meio 

das redes sociais, tinham o desejo e a 
esperança de dar o melhor de si. Eu 
utilizei a mesma expressão na recen-
te exortação apostólica, recordando 
que o Senhor tem uma forma única 
e específica de chamamento à santi-
dade para todos nós: “Importante é 
que cada crente discirna o seu próprio 
caminho e traga à luz o melhor de si 
mesmo, quanto Deus colocou nele de 
muito pessoal” (Gaudete et exsultate 
[GE], 11). É preciso aprofundar a es-
treita relação que existe entre o esporte 
e a vida, para que possam iluminar-se 
reciprocamente, de maneira que o afã 
de superação numa disciplina atlética 
sirva também de inspiração para me-
lhorar sempre como pessoa em todos 
os aspetos da vida. Essa busca, com a 
ajuda da graça divina, encaminha-nos 
para aquela plenitude de vida a que 
chamamos santidade. O esporte é uma 
fonte riquíssima de valores e virtudes 
que nos ajudam a melhorar como pes-
soas. Como o atleta durante o treino, 

a prática desportiva ajuda-nos a dar o 
melhor de nós, a descobrir sem medo 
os nossos próprios limites e a lutar por 
melhorar cada dia. Dessa forma, “cada 
cristão, quanto mais se santifica, tanto 
mais fecundo se torna para o mundo” 
(GE, 33). Portanto, para o desportista 
cristão, a santidade será viver o esporte 
como um meio de encontro, de forma-
ção da personalidade, de testemunho 
e de anúncio da alegria de ser cristão, 
com os que o rodeiam.

Peço ao Senhor, por intercessão 
da Virgem Santíssima, que este do-
cumento produza frutos abundantes 
tanto no compromisso eclesial em prol 
da Pastoral do Esporte como além do 
âmbito da Igreja. A todos os desportis-
tas e agentes de pastoral, que se reco-
nhecem membros da grande “equipe” 
do Senhor Jesus, peço-lhes, por favor, 
que rezem por mim e envio cordial-
mente a minha bênção.

PAPA FRANCISCO

PROGRAMAÇÃO

06 de Agosto
“Cada um de nós” à santidade, 

cada um no seu caminho.

13 de Agosto
A santidade nos pequenos gestos, 

missão.

20 de Agosto
Sem medo da santidade e dos seus 

inimigos, confiemos em Deus.

27 de Agosto
As bem-aventuranças:

Recomendações de Jesus nos dias 
de hoje.

03 de Setembro
Cinco grandes de manifestações 

de amor a Deus e ao próximo.

10 de Setembro
Deus é sempre novidade

17 de Setembro
A luta contra o mal e o auxílio 

de Maria

22 de Setembro
Retiro espiritual

Com padre Michelino e Alessandro

24 de Setembro
Santa missa e encerramento 

do seminário com padre Vandro

SEMINÁRIO

Os desafios de ser santo no mundo atual. Como viver a 
santidade - um chamado que não é para poucos, mas um caminho 

para todos - em um mundo que apresenta tantos desafios à fé?

tema: Caridade & verdade

DE 6 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO
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O BRASIL QUE EU QUERO

Eis que estou à porta e bato. 
Se alguém ouvir a minha 
voz e abrir, entrarei e cea-

remos juntos. Mas se dizes ‘Não 
necessito de nada porque já tenho 
tudo’, não sabes quão miserável, 
infeliz, cego e nu és. Eu te digo: 
conheço tuas obras e sei quanto 
és morno. Oxalá fosses frio ou 
quente (...).” 

Meditando sobre essa passa-
gem de Apocalipse 3, percebemos 
a necessidade de fazermos um 
profundo exame de consciência 
sobre o nosso posicionamento na 
sociedade em que vivemos e no 
lugar onde fomos colocados por 
Deus. É fácil lermos as passagens 
duras da Bíblia e já identificarmos 
pessoas e situações, eximindo-
-nos de qualquer culpa. Pensa-
mos “Isso não é para mim, mas 
serve bem para fulano de tal” e o 
mesmo fazemos com as situações 
que nos rodeiam e que nos são 
trazidas pelos noticiários. É mui-
to frequente lavarmos as mãos 
como Pilatos e traçarmos longas 
teorias sobre o porquê de tanta 
decadência e corrupção.

Hoje queremos convidar cada 
um a se deixar incomodar pelo 
Espírito Santo, que perscruta 
nossos corações. Ele pode nos 
mostrar como assumir e atuar de 
maneira mais eficaz para uma so-
ciedade melhor e mais justa. Só 
a consciência bem formada pela 
Palavra de Deus pode discernir e 
tomar decisões acertadas. 

O mal do mundo cresce na 
medida da omissão dos bons. Os 
fiéis não podem fazer como Pila-
tos e lavar as mãos. Se a política 
está suja é porque os católicos 

ainda não se envolveram com to-
tal espírito cristão. 

E como o cristão deve agir no 
mundo de hoje? Simples assim: a 
cada manhã, ao se levantar, diga 
“Eu não pertenço a mim e nem ao 
mundo. Eu pertenço a Cristo. Sou 
Seu representante neste mundo e 
como tal devo agir, como Cristo 
agiria, onde eu estiver. Revisto-
-me dessa pertença e saio para a 
missão que me será apresentada 
durante aquele dia”. A cada si-
tuação faça a pergunta “Senhor, 
como agirias no meu lugar? Ins-
pira-me”. Lembre-se: “Tenho o 
Espírito de Deus em mim e por 
isso não posso agir como se fosse 
uma pessoa qualquer!”.

“Não pode haver na sua vida 
dois caminhos paralelos: de um 
lado a chamada vida espiritual, 
com seus valores e exigências, e 
do outro a chamada vida secular, 
ou seja, da família, do trabalho, 
das relações sociais, do empenho 
político e da cultura.” (Cardeal Jo-
seph Ratzinger, 2002)

Concordando com Bento XVI, 
Papa Francisco acrescenta: “Te-
mos que nos envolver na política, 
porque ela é uma das formas mais 
altas de caridade”. E o Catecismo 
nos ensina, no parágrafo 2.240, 
que os católicos têm a obrigação 
moral de promover o bem co-
mum ao exercer seu privilégio de 
voto. E ainda, em CIC 2.239, os 
cidadãos têm o dever de cumprir 
com sua responsabilidade na vida 
pública

A Congregação para a Dou-
trina da Fé 4 orienta-nos com fir-
meza: nenhuma lei contrária aos 

conteúdos fundamentais da fé e 
da moral cristã pode ter aprova-
ção do voto cristão.

Temer antes a Deus que aos 
homens! Para tanto a seguir vão 
os pontos inegociáveis para o ca-
tólico que devem ser cuidadosa-
mente estudados ao analisar os 
candidatos para as eleições.

São cinco os pontos inego-
ciáveis para o cristão: aborto, 
eutanásia (disfarçada de “morte 
misericordiosa”), pesquisa com 
células fetais (permitida com cé-
lulas adultas), clonagem huma-
na e “Matrimônio” homossexual 
(fontes: Evangelium Vitae 73, 
Pontifício Conselho para a Famí-
lia 4b, Congregação para a Dou-
trina da Fé 1, 6 e 10).

Se formos cidadãos conforme 
a vontade de Deus, Ele nos pro-
mete: “Retirai do caminho do 
meu povo todo obstáculo! Ve-
nho para reanimar os humildes 
e levantar os ânimos abatidos” (Is 
57,14.15c)

JUNTE-SE A NÓS 
NA ADORAÇÃO 
E INTERCESSÃO 

PELO BRASIL 

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, 

DAS 11 ÀS 12H, NA CAPELA 

DO SANTÍSSIMO. 

AGUARDAMOS SUA VISITA 

AO GRUPO DE ORAÇÃO 

ESPÍRITO SANTO, ÀS 

QUINTAS-FEIRAS, DAS 14H30 

ÀS 16H30

ESPÍRITO SANTO
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ACONTECEU

No primeiro semestre realizamos o bazar do Dia 
das Mães, a festa junina e, como destaque, o nosso 
tradicional jantar em prol da obras sociais e de 

C omunicamos, com grande pesar, que no dia 20 de julho faleceu o Pe. 
Nadir, o qual por mais de 20 anos conduziu como pároco a Paróquia 
Nossa Senhora do Brasil.

O velório aconteceu nos dias 20 e 21 na igreja e contou com a presença 
do Cardeal Dom Odilo na Missa de Corpo Presente. O sepultamento foi no 
Cemitério do Santíssimo Sacramento e a Missa de Sétimo Dia foi celebrada  
em 27/7 (sexta-feira), às 12h, também na Paróquia.

Pe. Nadir José Brum nasceu em 14 de agosto de 1928, iria completar 90 
anos. Foi ordenado sacerdote em 23 de dezembro de 1959. E faleceu no dia 20 
de julho de 2018, às 11h30. 

Damos graças a Deus pela vida deste pastor ardoroso, pelo seu testemunho 
de fé, de desprendimento, de amor à Igreja e de dedicação ao povo de Deus. 
Confiamos ao Senhor o Pe. Nadir, para que viva a alegria eterna, participando 
da nova vida em Cristo Ressuscitado. 

JANTAR BENEFICENTE 2018

NOTA DE FALECIMENTO

misericórdia da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Nessa 
edição, uma novidade: o Grupo Comolatti nos ofereceu sua 
estrutura no Terraço Itália! Um maravilhoso presente que 
recebemos neste ano!

Contamos com a presença de 120 pessoas e, além do 
jantar, que foi impecável, foram sorteadas joias doadas por 
Mauricio Monteiro e Veritha, viagem da L’Espace Tours 
Iberostar e a cantora Paula Gauss nos encantou com sua 
linda voz.

Renda obtida de R$ 126.000,00!

Obrigado a todos que fazem o sucesso dos nossos eventos!

CHAMADOS A VIVER

PARA LER

P or meio dos acontecimentos felizes ou difíceis, dos 
desejos que nascem no nosso coração, do eco que 
suscita em nós a Sagrada Escritura, Deus nunca 

cessa, de um modo discreto e misterioso, mas real, de nos 
convidar a sair das nossas reclusões, a escolher a vida, a 
desenvolver todas as nossas capacidades de crer, esperar 
e amar, para nos tornarmos assim plenamente homens 
ou mulheres.

Este livro propõe-se a ajudar-nos a escutar e a acolher 
essas múltiplas chamadas para darmos à nossa existência 
a intensidade e a fecundidade a que todos aspiramos.

ADQUIRA 
ESTE LIVRO NA 
LIVRARIA DA 
PARÓQUIA:

 (11) 3082-9786

Jacques Philippe, 
Editora Quadrante 
144 páginas

“Esperamos como Salvador o 
Senhor Jesus Cristo; ele transforma-
rá o nosso corpo mortal num corpo 
glorioso como o seu” (Fl 3,20-21)
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RECOLHIMENTO FEMININO
21 de agosto.
tema: “Justiça e Caridade”.

AGOSTO
4 - Fernando Henrique Prado Assolen e Mariana Dabus M. Ramos 
Marques / Rodrigo Junqueira A. Castilho e Berenice Siqueira da Silveira.
10 - André Manesco Barban e Ana Paula Neto Correia.
11 - Jorge Santos Pereira e Michelle F. Corrêa / Thiago Ramos Najm 
e Priscila Maria Paranhos / Rafael Rovai Sanazar e Daniela do N. 
Nogueira de França Santos / Gianpaulo Malagrino Soares e Ana Claudia 
Bazzo Ghiraldi / Eduardo Felipe Miguel Santos e Dayanne Nunes da 
Silva / Rodrigo de Almeida Manso Vieira e Gabriela Braz Aidar.
16 - Alexandre Flues Ivanoff e Luana Nunes Mahfuz.
17 - Solon Teixeira de Rezende Neto e Maria Paula Ribeiro A. de 
Almeida Castro / Claudio Vitor Tadeu Inácio Estevão e Nathalie Rente 
Bonomi.
18 - Gustavo Messias e Bruna do Forte Manarin / Luan Antunes Silva e 
Thaiza Cristina de Oliveira / Fernando Montanari Gomes Rodrigues e 
Gabielle Sthefany Teixeira / Alexandre Yunes Simões e Fernanda Ribeiro 
de Araújo Pereira.
25 - Philip Walker e Cinthia Amaral Rand / Lucas da Silva Oliveira e 
Isabele Dalle Molle / Danilo Nogueira Cimatti e Marina Ferrer Rui dos 
Santos / Vitor Armênio Scontre e Luanny Cunha Silva / Douglas Keiji 
Minaki e Larissa Sayuri Hirata.
31 - Renan Santos e Ana Paula Almeida.

SETEMBRO
1 - Guilherme Lara M. D’Angelo e Giovana Vieira Conde / Bruno Ferullo Rita 
e Andrea de Souza Aranha / Cristiano Cesar Ceolin e Lara Luani Della Colleta 
Darronqui / Thiago Tadeu Correa Ramos e Mariana do Carmo Silveira.
7 - Bruno Savassi Rigatieri e Iana Vidal Moraes Tibau.
8 - Luiz Fernando Lucas e Júlia Crepaldi da Paz Rosa / Edson de 
Almeida e Camila Bullara da Costa.
13 - Thiago de Oliveira Gomes e Cecília Maria Pinto de Camargo.
15 - 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.
20 - Antonio Carlos Mendonça Lima Junior e Camila Braga de Jesus.
21 - Marcio Palma Spinelli P. Sgobbi e Samara Machado Costa.
22 - Alessandro Domingos Vetoralli e Vivian Cunha Paes / Gustavo 
Afonso Rodrigues e Patricia Megumi Ito.
27 - 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.
29 - André Luiz Ferreira Lavand e Fernanda Marino Barbosa / Fabio 
Luiz Maciel Braçal e Natasha Barroso Dannenberg / Vagner Antônio 
Paschoalini e Kellen Santos Himuro / Gustavo Arruda Mandia e 
Nathalia Solla Cuevas Saus.

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 11h para jovens acima de 28 anos 
e às 18h para jovens entre 17 e 27 anos

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
16 de Agosto, às 12h.  
20 de Agosto, às 12h.

18 de Setembro 
tema: “Unidade de Vida.

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

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

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

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

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

DATAS DO CURSO DE BATISMO
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
2 de agosto às 19:30 horas
6 de Setembro às 19:30 horas


