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DO CONFLITO À COMUNHÃO

E m 2017 transcorrerá o quinto centenário da 
Reforma promovida por Martinho Lutero, um frade 
da Ordem de Santo Agostinho que deu origem a 

um vasto movimento que modificou a Igreja no Ocidente e 
provocou a quebra da unidade na mesma Igreja. A Reforma, 
porém, foi bem além do âmbito religioso e envolveu boa parte 
da Europa num longo e doloroso conflito civil e político.

Em sentido mais amplo, a Reforma também se refere a outros 
movimentos que atingiram a Igreja na mesma época, como 
o de Calvino, na Suíça, que deu origem à Igreja Evangélica 
Reformada, e a ação de Henrique VIII, na Inglaterra, da 
qual surgiu a Igreja Anglicana. A própria Igreja Católica, 
no mesmo contexto, iniciou uma grande reforma no seu 
interior, com o Concílio de Trento (1544-1563). Neste artigo, 
refiro-me especificamente à Reforma de Lutero, para acenar, 
sobretudo, àquilo que acontece 500 anos depois do início 
desse acontecimento marcante para a História.

A Igreja Católica, na passagem da Renascença para a Idade 
Moderna, carecia muito de reformas profundas; várias 
tentativas haviam sido feitas, mas foram insuficientes. 
Finalmente, por circunstâncias várias, as reformas acabaram 
ocorrendo de maneira traumática. O que aconteceu de 
1517 em diante pertence à História e já recebeu inúmeras 
interpretações e reinterpretações.

Há mais tempo, em preparação para a comemoração do 
quinto centenário da Reforma luterana, estiveram trabalhando 
lado a lado os membros da Comissão Luterana-Católico 
Romana para a Unidade, ligada ao Pontifício Conselho para a 
Promoção da Unidade dos Cristãos, da Santa Sé, e à Federação 
Luterana Mundial. Desses esforços resultou um informe 
consistente e equilibrado, com o título Do conflito à comunhão. 
Comemoração conjunta católico-luterana da Reforma, em 2017.

Caberia ainda alguma leitura nova e compreensão diversa dos 
fatos ligados à Reforma de Lutero e às suas consequências? 
Pois é justamente esse um dos principais propósitos da citada 
comissão e da comemoração. Já é novo que se olhe para os 
fatos de maneira conjunta e se reflita com serena objetividade 
sobre o que aconteceu; que se reconheçam, sem o propósito 
de pronunciar sentenças, erros e acertos de ambas as partes.

É novo que se reconheça o peso de ingerências políticas 
na Reforma, estranhas ao foro religioso e doutrinal, com 
suas consequências trágicas; que se apontem os moventes e 
interesses de uma longa guerra fratricida, só aparentemente 
religiosa. As duras lições da manipulação ideológica e política 
da fé religiosa, em função da afirmação de interesses políticos 
e econômicos, precisam sempre ser recordadas e aprendidas, 
mais ainda em épocas como a nossa, diante do ressurgir de 
fanatismos e extremismos religiosos e antirreligiosos, que 
explodem facilmente na intolerância e ganham viés político.

A novidade boa, porém, consiste, sobretudo, no fato de se 
comemorar não a vitória de uns sobre outros, mas a busca 

sincera e humilde de caminhos para a união e para a superação 
das feridas dolorosas, deixadas por cinco séculos de conflitos. 
De fato, esse esforço ecumênico das Igrejas Luterana e Católica 
já está em andamento há mais tempo; da parte católica, o 
Concílio Vaticano II (1962-1965) teve no ecumenismo um de 
seus principais propósitos e produziu diretrizes importantes 
nesse sentido; o mesmo já vinha ocorrendo da parte luterana.

Nesse sentido, foi muito significativa a recente participação 
do Papa Francisco, na catedral luterana de Lund, na Suécia, 
no início das comemorações do quinto centenário da 
Reforma luterana. Espíritos menos ecumênicos talvez tenham 
ficado perplexos ao ver o Papa participando da comemoração 
de um fato doloroso para a própria Igreja Católica. O gesto 
do Pontífice, porém, fala de modo eloquente desse esforço 
de diálogo e superação dos ressentimentos e acusações 
recíprocas, para passar “do conflito à comunhão”.

Os termos da Declaração Conjunta de Lund, de Francisco e dos 
representantes da Igreja Luterana, destacam que “graças ao diálogo 
e ao testemunho compartilhado, já não somos estranhos; antes 
aprendemos que aquilo que nos une é maior do que aquilo que 
nos separa”. Não se negam as dificuldades e responsabilidades 
recíprocas: “Lamentamos, diante de Cristo, que luteranos e 
católicos tenham ferido a unidade visível da Igreja. Diferenças 
teológicas foram acompanhadas por preconceitos e conflitos e 
instrumentalizou-se a religião para fins políticos”.

A manifestação comum também fala da necessidade 
de superar os conflitos históricos, que ainda continuam 
a dificultar a reconciliação. Se o passado não pode ser 
modificado, “aquilo que se recorda e o modo como se recorda 
podem ser transformados. As feridas do passado precisam e 
podem ser curadas; e pode ser mudada a visão que se tem uns 
dos outros”. Ódios e violências do passado e do presente, levados 
a efeito em nome da religião, “devem ser rejeitados”. Portanto, 
assume-se o compromisso de continuar a trabalhar para a remoção 
das dificuldades “que nos impedem de alcançar a unidade plena 
desejada por Cristo”. Os obstáculos, além dos históricos e culturais 
já cristalizados, são também teológicos e doutrinais; mas também 
esses precisam ser superados: “Desejamos levar adiante, inclusive 
renovando, o nosso empenho no diálogo teológico”.

O ecumenismo e a reconstrução da unidade na Igreja também 
se fazem pelo esforço compartilhado para servir ao próximo. Por 
isso não falta o apelo para que católicos e luteranos trabalhem em 
conjunto para aliviar os sofrimentos de tantas pessoas e para cuidar 
do ambiente da vida, a nossa “casa comum”. A Declaração de Lund 
assinala um passo importante no esforço para passar 
“do conflito à comunhão” entre as Igrejas cristãs.

POR CARDEAL DOM ODILO 
PEDRO SCHERER 
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

FONTE: PUBLICADO NO JORNAL O ESTADO DE 
S. PAULO, EDIÇÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2016

MENSAGEM DO ARCEBISPO
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IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA

A história do homem sobre a terra é a história 
da misericórdia de Deus. Desde a eternidade, 
“Antes da criação do mundo, escolheu-nos 

para que fôssemos santos e sem mancha em sua presença, 
pelo amor” (Ef 1,4).

Entretanto, por instigação do demônio, Adão e Eva se 
rebelaram contra o plano divino: “Sereis como Deus, 
conhecedores do bem e do mal” (Gn 3,5), tinha-lhes 
sussurrado o príncipe da mentira. E lhe deram ouvidos. 
Não quiseram dar crédito ao amor de Deus. Trataram de 
conseguir, por suas próprias forças, a felicidade a que haviam 
sido chamados.

Mas Deus não voltou atrás. Desde a eternidade, em sua 
sabedoria e em seu amor infinitos, prevendo o mau uso da 
liberdade por parte dos homens, havia decidido fazer-Se um 
de nós, mediante a Encarnação do Verbo, segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade.

Por isso, dirigindo-se a Satanás, que, sob a figura da serpente 
havia tentado Adão e Eva, condenou-o: “Porei inimizade 
entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela” (Gn 3,15). 
É o primeiro anúncio da redenção, no qual já se entrevê a 
figura de uma mulher, descendente de Eva, que será a mãe do 
Redentor e, com Ele e sob Ele, esmagará a cabeça da serpente 
infernal. Uma luz de esperança se acende para o gênero 
humano, desde o próprio instante em que pecamos.

Começavam assim a cumprirem-se as palavras inspiradas – 
escritas muitos séculos antes do nascimento da Virgem – que 
a liturgia põe nos lábios de Maria de Nazaré: “O Senhor me 
possuiu no princípio de seus caminhos, antes que fizesse coisa 
alguma... desde a eternidade fui formada, desde o começo, 
antes da terra. Quando não existiam os oceanos, fui dada 
à luz, quando não havia fontes repletas de água. Antes que 
se assentassem os montes, antes das colinas, fui dada à luz. 
Ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o primeiro 
pó do mundo” (Pr 8, 22-26).

A redenção do mundo estava em marcha desde o primeiro 
momento. A seguir, pouco a pouco, inspirados pelo Espírito 
Santo, os profetas foram descobrindo os traços dessa filha 
de Adão, a qual Deus – em previsão dos méritos de Cristo, 
Redentor universal do gênero humano – preservaria do 
pecado original e de todos os pecados pessoais e encheria de 
graça, para fazer dela a digna mãe do Verbo encarnado.

Ela é a Virgem que conceberá e dará à luz um Filho, que 
se chamará Emanuel (Is 7,14); está prefigurada em Judite, 
a heroína do povo hebreu, que alcançou vitória contra 
um inimigo poderoso, a ponto de que a ela, mais do que a 
ninguém, se dirigem aqueles louvores: “Tu és a exaltação de 
Jerusalém, a grande glória de Israel, a grande honra de nossa 
gente... Bendita sejas tu da parte do Senhor onipotente para 
sempre” (Jt 15, 9-10).

Extasiados ante a beleza de Maria, os cristãos lhe têm dirigido 
sempre toda classe de louvores, que a Igreja recolhe na liturgia: 
horto cerrado, lírio entre espinhos, fonte selada, porta do céu, 
torre vitoriosa contra o dragão infernal, paraíso de delícias 
plantado por Deus, estrela guia dos náufragos, mãe puríssima...

POR J. A. LOARTE
FONTE: SITE DA PRELAZIA DO OPUS DEI, BRASIL

Oração à Nossa Senhora da Conceição 
Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o 
pecado original e por isto merecestes o título de 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por 
terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo 
Gabriel vos saudou com as belas palavras: “Ave 

Maria, cheia de graça”; nós vos pedimos que nos 
alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário 
para vencermos as tentações e evitarmos os pecados 

e já que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com 
carinho maternal esta graça: (fazer o pedido); para 

que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa 
Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém.

LITURGIA
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UMA CONTRADIÇÃO PARA NOSSO TEMPO
MEMÓRIA DE SANTO ANTÃO DO EGITO, 17 DE JANEIRO

S anto Antão nasceu por volta de 251, na aldeiazinha 
de Coma, hoje chamada Quemã-el-Arune, no Alto 
Egito. Filho de ricos coptas, senhores de terras 

às margens do Nilo, Antão auxiliava o pai nos trabalhos 
da plantação. Este possuía fé simples e firme e seguia 
rigorosamente a doutrina de Cristo. Por desconfiança dos 
gregos, considerados intrusos no Egito, não enviou Antão à 
escola para que não aprendesse o alfabeto grego. Julgava que 
isso seria porta de entrada para o saber mundano professado 
por seus filósofos, o que representava um risco à salvação 
da alma. Quando Antão possuía 20 anos, o pai e a mãe 
faleceram, deixando-lhe só, com exceção de uma irmã menor. 
Herdou as propriedades da família e passou a administrá-las.

“Um domingo de manhã, cerca de seis meses depois da morte 
de seus pais, estava Antão sentado no banco da família, na 
igreja da aldeia”1  quando escutou o Evangelho de São Mateus: 
“Alguém se aproximou dele e disse: ‘Mestre, que farei de bom 
para ter a vida eterna?’. Respondeu: “(...) se queres entrar para 
a Vida, guarda os mandamentos (...) disse-lhe então o moço: 
‘Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda?’. Jesus lhe 
respondeu: ‘Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá 
aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-
me’” (Mt 19,16-22). Tais palavras penetraram profundamente 
sua alma. Após escutá-las, Antão deixou a igreja, vendeu suas 
propriedades e deu todo seu dinheiro aos pobres da aldeia.

Entretanto, não parou por aí. No domingo seguinte, escutou 
um trecho do Sermão da Montanha: “Não vos preocupeis, 
portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se 
preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal” 
(Mt 6, 34). Outra vez, o jovem compreendeu que as palavras 
se dirigiam a ele. Entregou a irmã a um grupo de mulheres 
de confiança, para que a educassem – a irmã seguiria uma 
vida religiosa –, e foi à procura da perfeita solidão. Antes, 
porém, buscou os conselhos de quem o pudesse auxiliar em 
tal empreendimento. “Havia, todavia, naquela época certo 
número de cristãos piedosos, que viviam no Egito, verdadeiros 
‘homens retos’, forçados a fugir às perseguições do imperador 
romano Décio, e que agora viviam para sua fé numa reclusão 
sossegada. Um destes homens tinha uma choupanazinha não 
longe dos limites de Coma e foi a ele que Antão procurou”2. 
Esse homem, assim como outros eremitas que conheceu nessa 
época, ensinaram-no a orar. Ensinaram-no também a resistir às 
tentações mundanas pela oração, trabalho – aprendeu a tecer 
cestos de folhas de palmeira –, jejum e mortificação, de modo 
que, após algum tempo, Antão rumou só deserto adentro.

Por alguns meses, resistiu corajosamente às inúmeras 
tentações que lhe acometeram e que lhe recordavam de tudo 
quanto havia deixado para trás. Entretanto, o pior estava 
por vir. Não demorou muito até que o próprio demônio 

SANTO DO MÊS

aparecesse para lhe tentar – foram 16 anos de fortes ataques. 
De início, o demônio se lhe apresentou como uma bela moça 
que, desnudando-se, procurava seduzi-lo. O santo passou 
em seguida a ouvir gritos, que o ameaçavam, tentavam e 
ridicularizavam, com o objetivo de confundi-lo e distraí-
lo em suas orações. À medida que os ataques cresciam, 
tanto mais crescia o rigor ascético de Antão, que passava 
dias sem comer, beber e dormir. As tentações, após algum 
tempo, tornaram-se agressões, de modo que o ermitão fosse 
submetido a torturas e pancadas por parte do demônio. A 
essa altura, Antão havia estabelecido morada em uma tumba, 
dentro da qual permaneceu por muitos anos. Vez por outra 
um amigo lhe visitava para passar por uma fresta pão e água 
– esse mesmo amigo, a pedido de Antão, havia bloqueado a 
entrada da tumba –, sem os quais não poderia sobreviver.

Aos 36 anos de idade, em meio a uma tentação demoníaca, o 
próprio Cristo apareceu-lhe como uma forte luz, diante da qual 
Antão perguntou: “Onde estais Vós, Senhor meu Jesus? Por 
que não viestes mais cedo para ajudar-me?”. Ao que uma voz 
– a de Cristo – respondeu: “Antão, Eu estava junto de ti todo 
o tempo. Estava a teu lado e vi tua luta; e porque enfrentaste 
virilmente teu inimigo, sempre haverei de proteger-te”. Após 
esse acontecimento, o santo deixou o túmulo para adentrar 
outra vez o deserto (desta vez o Deserto da Arábia). Caminhou 
até o solitário Monte Pispir, onde passou a habitar em meio a 
ruínas dum forte abandonado. Continuaria a ser tentado, mas a 
força das tentações diminuiu, uma vez que o próprio demônio 
desistiu de enfrentá-lo pessoalmente, deixando em seu lugar 
alguns espíritos mais fracos.

Passaram-se alguns anos até chegar o dia em que a santidade 
desse eremita tornar-se-ia pública. Como relata Rene Füllöp-
Miller, “o homem que fora contratado para prover Antão de 
pão caiu doente e de certa vez mandou em seu lugar um rapaz. 
Depois de haver posto o pão na cisterna, começou a observar o 
forte do deserto. De repente, ouviu um barulho que provinha 
de alguma parte por baixo das ruínas, e quando caminhou 
naquela direção, seguiu-se uma explosão de vociferações 
injuriosas. Isso o afligiu, pois não podia deixar de pensar que o 
eremita talvez estivesse sendo atacado por bandidos. De modo 
que continuou a olhar e afinal descobriu uma abertura, através 
da qual podia avistar o interior do quarto sob as ruínas. Com 
grande espanto seu, o eremita ali estava, sozinho”. O rapaz 
voltou ao oásis onde morava para contar o que havia visto 
e, a partir daí, iniciou-se um crescente fluxo de pessoas de 
todos os tipos e lugares que iam até o deserto para encontrar 
o santo que vencera o demônio. Antão possuía 44 anos 
quando isso aconteceu. A santidade do homem era tamanha, 
e sua sabedoria tão atraente, que muitos deixavam suas 
vidas passadas para com ele aprender a arte da vida ascética. 
Após viver algum tempo entre um grupo de pessoas, Antão 
retirava-se para outro lugar com o objetivo de permanecer 
só. Entretanto, não passava muito tempo até que outros o 1 René Fülöp-Miller, Editora José Olympio, Os santos que abalaram o mundo.

2 Ibidem.
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encontrassem e se desse início a uma nova “comunidade”. 
Dessa forma, espalharam-se pela região cinco mil homens, 
todos os quais buscavam uma vida de entrega total às coisas 
do espírito. A influência do santo não parou de crescer e, 
por conta dele, espalhar-se-iam eremitas por diversas outras 
regiões, como Síria, Palestina, Pérsia e Babilônia.

Foram poucas, mas não pouco importantes, as ocasiões 
em que deixou o deserto. A pedido de um cristão, foi a 
Alexandria confortar os fiéis perseguidos por ordem de 
Maximino Daia, imperador romano. Recebeu, anos depois, 
viajantes enviados por Constantino, imperador responsável 
por promulgar o Edito de Milão – edito que livrou os cristãos 
das perseguições promovidas pelos romanos. Estes lhe 
pediram uma bênção e conselhos para um bom governo, ao 
que Antão respondeu: “Praticai a humildade e desprezai o 
mundo, e lembrai-vos de que no dia do juízo, tereis de prestar 
contas de todos os vossos atos”. Após outros 20 anos de total 
isolamento, foi encontrado e requisitado por enviados do 
então Bispo Atanásio – hoje santo e doutor da Igreja – para 
ajudá-lo a derrotar a heresia do arianismo.

Antão morreu aos 105 anos de idade e sua vida, repleta de 
frutos e acontecimentos extraordinários – a quantidade 
de milagres a ele atribuídos é assombrosa –, inspirou o 
movimento monástico dos séculos posteriores. Para isso, foi 
de especial importância a obra do próprio Atanásio sobre 
a vida do eremita, Vita St. Antonii (Vida de Santo Antão). 
Os ensinamentos de Antão, no entanto, não se restringem 
aos monges e eremitas e nem aos cristãos dos séculos 
passados. Pelo contrário, há muito que extrair neste tempo 
de ressaca dos diversos “ismos” (racionalismo, materialismo, 
marxismo, positivismo, etc.) que varreram os últimos séculos. 
A radicalidade de sua entrega nos encoraja a viver uma 
autêntica fé na presença concreta de Deus em nossas vidas, 
que nos impulsiona a buscá-lo até que o encontremos. Para 
isso, é preciso que caminhemos em contramão ao mundo, 
como fez Antão, pois, conforme expôs o Santo Padre, Papa 
Francisco, “Nossa cultura perdeu a noção desta presença 
concreta de Deus, da sua ação no mundo; pensamos que 
Deus se encontra só no além, noutro nível de realidade, 
separado das nossas relações concretas”3.

A sua vida é, também, um testemunho perene contra aqueles 
que negam a existência do demônio e divertem-se com a 
fantasia de que não existe inferno. Lembremo-nos do conselho 
do santo: “Lembrai-vos de que no dia do juízo tereis de prestar 
contas de todos os vossos atos”. Deus é misericordioso, no 
entanto, é também justo, e disto costumamos nos esquecer. 
Antão nos recorda ainda da importância da mortificação e 
da penitência: cada um é chamado a praticá-las segundo as 
possibilidades e necessidades do próprio estado.

O espírito deste tempo poderia nos levar a imaginar Antão 
como um senhor orgulhoso e duro, por conta de sua 
austeridade, incapaz de sorrir e compreender os comuns. 
Nada mais distante da realidade. Segundo relato do próprio 
Santo Atanásio, “Era paciente por disposição e humilde 

de coração. Sendo homem de tanta fama, mostrava, no 
entanto, o mais profundo respeito aos ministros da Igreja, e 
exigia que a todo clérigo se desse maior honra do que a ele. 
Não se envergonhava de inclinar a cabeça diante de bispos 
e de sacerdotes. Se algum diácono chegava a ele pedindo-
lhe ajuda, conversava com ele o que lhe fosse proveitoso, 
mas, chegando a oração, pedia-lhe que presidisse, não se 
envergonhando de aprender. De fato, muitas vezes propôs 
questões inquirindo os pontos de vista de seus companheiros, 
e se tirava proveito do que dizia o outro, mostrava-se grato”. 
O santo continua em sua descrição: “Seu rosto tinha grande 
e indescritível encanto. E o Salvador lhe tinha dado por 
acréscimo este dom: se se achava presente numa reunião 
de monges e algum a quem não conhecia desejava vê-lo, 
esse tal, ao chegar, passava por alto os demais, como que 
atraído por seus olhos. Não eram nem sua estatura nem sua 
figura que o destacavam entre os demais, mas seu caráter 
sossegado e a pureza de sua alma. Ela era imperturbável e 
assim sua aparência externa era tranquila. O gozo de sua alma 
transparecia na alegria de seu rosto, e pela forma de expressão 
de seu corpo se sabia e conhecia a estabilidade de sua alma”4.

Antão é uma contradição para o nosso tempo. É a prova 
de que a paz de espírito e a autêntica alegria não estão em 
prazeres do corpo ou em bens; de que a verdadeira felicidade 
brota do sacrifício, que é condição para o amor; e de que 
aquilo que buscamos está dentro de nós, e não fora.

Por fim, aprendamos com nosso santo a escutar os Evangelhos 
com a devida generosidade, dispondo-nos ao que Deus quer 
de nós. Quando Cristo proclama seus belos ensinamentos, 
não o faz para que nos regozijemos em Sua sabedoria, mas sim 
para que os acatemos. Se Deus nos pede que sejamos perfeitos, 
é porque de fato podemos sê-lo. Se nos pede que perdoemos 
até aos nossos inimigos, é porque de fato assim o deseja. É 
evidente que Deus não chama todos a ser como Santo Antão. 
Também não nos pede penitências terríveis quando sequer 
conseguimos respeitar nossos irmãos. Entretanto, é preciso 
começar por algum lugar. É preciso tratar de pôr em prática as 
recomendações evangélicas, com paciência e coragem, pois o 
Reino é como o grão de mostarda, a menor das sementes, da 
qual forma-se grande árvore.

Santo Antão, rogai por nós!

POR JOÃO FOUTO

Referências: 
Santo Atanásio, Vida de Santo Antão. Disponível em: www.ecclesia.com.
br/biblioteca/monaquismo/vida_de_santo_antao_indice.html 
René Fülöp-Miller, Os santos que abalaram o mundo, Editora José Olympio.

3 Lumen fidei, Carta Encíclica do Santo Padre, Papa Francisco.
4 Santo Atanásio, Vida de Santo Antão.

“Antão (...) é a prova de que a paz 
de espírito e a autêntica alegria 
não estão em prazeres do corpo 
ou em bens; de que a verdadeira 
felicidade brota do sacrifício, 
que é condição para o amor”
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1 Catecismo da Igreja Católica (CIC), n.488.
2 São Josemaria Escrivá, Amigos de Deus, n.274.
3 Concílio de Éfeso, cân. 1, Denzinger-Schön.
4 Santo Agostinho, In Evangelium Ioannis Tractatus, 8, 6-7.
5 CIC, n.488.

SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

A proxima-se o fim deste ano e a Igreja se 
prepara para alegres festas. Dia 1º de janeiro, 
pouco após o Natal, o Corpo Místico de 

Cristo iniciará o ano que há de vir com a celebração do mais 
importante título de Nossa Senhora. Trata-se da Solenidade de 
Santa Maria, Mãe de Deus. Assim afirmamos – a mais elevada 
honra atribuída à Maria –, pois é em virtude dessa vocação, 
para a qual foi escolhida por Deus “desde toda a eternidade”1, 
que o Senhor a preparou com os mais maravilhosos dons.

“Quando a Virgem respondeu livremente que ‘sim’ aos 
desígnios que o Criador lhe revelava, o Verbo Divino assumiu 
a natureza humana: a alma racional e o corpo formado no seio 
puríssimo de Maria. A natureza divina e a natureza humana 
uniam-se numa única Pessoa: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e, 
desde então, verdadeiro Homem”2. Nossa Senhora é, portanto, 
Mãe de Deus enquanto responsável por gerar a humanidade de 
Cristo, oferecendo-lhe o próprio seio para gerar-lhe um corpo. 
Uma vez que, em Cristo, uniram-se a natureza humana e divina, 
Maria é mãe Daquele que é Deus e, deste modo, é mãe de Deus.

A certeza de tão grande honra é patrimônio de nossa fé há 
muitos séculos. O Concílio de Éfeso (431) declarou que “se 
alguém não confessa que o Emanuel é verdadeiramente Deus, 

LITURGIA

e que por isso a Santíssima Virgem é mãe de Deus, já que 
engendrou segundo a carne o Verbo de Deus encarnado, seja 
anátema”3. Em realidade, a conclusão do Concílio reforçou, 
em primeiro lugar, a própria divindade de Cristo. Se, por um 
lado, dá-nos razão para exaltarmos nossa mãe, por outro, 
reafirma que Aquele que dela nasceu é verdadeiramente 
Deus. Recusar essa honra à Maria conduz, em passos lógicos, 
à negação de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois falsifica o 
Mistério da Encarnação. Como escreveu Santo Agostinho, “se 
a mãe fosse fictícia, seria fictícia também a carne... fictícias 
seriam as cicatrizes da ressurreição”4.

É importante ressaltarmos que a história da salvação, cuja 
plenitude – a “plenitude dos tempos”, como escreveu São Paulo 
(Gl 4,4) – inaugura-se mediante a Encarnação, ocorreu da 
forma como a conhecemos porque Deus assim o quis. Deus 
poderia realizar a redenção de modo diferente e, caso quisesse, 
Ele o teria feito. Compreender essa dimensão amorosa da 
onipotência divina é fundamental para esclarecer, em parte, o 
mistério da mãe de Deus, que é o mistério do próprio Cristo. 
Assim ensina o Catecismo da Igreja Católica: “Quis o Pai das 
Misericórdias que a Encarnação fosse precedida pela aceitação 
daquela que era predestinada a ser mãe de Seu Filho, para que, 
assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher 
também contribuísse para a vida”5.

Seguindo por esse raciocínio, as demais graças concedidas 
por Deus à nossa mãe – como a virgindade perpétua, a 
imaculada conceição, a assunção, etc. – revelam-se de enorme 
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coerência. Explica-o de forma claríssima 
São Josemaria Escrivá: “Como nos teríamos 
comportado se tivéssemos podido escolher 
a nossa mãe? Penso que teríamos escolhido 
a que temos, cumulando-a de todas as 
graças. Foi o que Cristo fez, pois, sendo 
Onipotente, Sapientíssimo e o próprio 
Amor, seu poder realizou todo o seu querer 
(...). Os teólogos têm formulado com 
frequência um argumento semelhante, 
destinado a captar de algum modo o 
sentido desse cúmulo de graças de que 
Maria se encontra revestida e que culmina 
com a sua Assunção aos céus. Dizem: 
‘Convinha; Deus podia fazê-lo; portanto, fê-
lo’. É a explicação mais clara da razão pela 
qual o Senhor concedeu à sua Mãe todos 
os privilégios, desde o primeiro instante 
da sua conceição imaculada. Ficou livre do 
poder de Satanás; é formosa – tota pulchra! 
–, limpa, pura na alma e no corpo”6.

Pelo exposto até aqui, evidencia-se em parte 
o porquê da importância conferida pela 
Igreja à nossa querida mãe. Como afirmou 
o Santo Padre, Papa Francisco, “Estavam 
juntos, como juntos estiveram no Calvário, 
porque Cristo e a Sua mãe são inseparáveis: 
há entre ambos uma relação estreitíssima, 
como aliás entre cada filho e sua mãe”. E 
conclui: “Não se pode compreender Jesus 
sem a Sua mãe”7.

A maternidade de Maria estende-se à 
humanidade inteira, pois Cristo, pregado por 
amor na cruz, ofereceu a nós – representados 
pela figura do discípulo amado – aquela que escolhera por mãe: 
“Mulher, eis o teu filho! Depois disse ao discípulo: ‘Eis a tua 
mãe!’ ” (Jo 19,26-27). Sendo mãe de todos os cristãos, Nossa 
Senhora torna-se também modelo da Igreja – nossa Santa Mãe 
Igreja! –, pois, assim como Jesus Cristo veio ao mundo por 
Maria, que o concebeu e presenteou os pastores com a alegria 
de adorá-lo, é pela Igreja que Cristo continua a oferecer-se 
ao mundo através dos tempos. “Onde podemos encontrá-
Lo? Encontramo-Lo na Igreja, na nossa Santa Mãe Igreja 
hierárquica. É a Igreja que diz hoje: ‘Eis o Cordeiro de Deus’; é 
a Igreja que O anuncia; é na Igreja que Jesus continua a realizar 
os seus gestos de graça que são os sacramentos. Esta ação e 
missão da Igreja exprimem a sua maternidade. Na verdade, 
ela é como uma mãe que guarda Jesus com ternura, e O dá a 
todos com alegria e generosidade”8. Dessa forma, assim como 
não é capaz de compreender o amor de Cristo quem recusa a 

maternidade de Maria, não o compreende 
quem não ama a Igreja e busca servi-la.

A maternidade de Maria Santíssima, 
ademais, não é mero simbolismo. Pelo 
contrário, concretiza-se de modo contínuo 
desde que a Senhora foi glorificada nos céus. 
Conforme exposto de forma magnífica no 
Tratado da verdadeira devoção à Santíssima 
Virgem, escrito por São Luís Maria G. de 
Montfort, Deus quer ainda hoje servir-Se de 
Maria para a santificação das almas. “Já que 
Deus quis começar e acabar Suas maiores 
obras por meio da Santíssima Virgem, 
depois que a formou, é de crer que não 
mudará de conduta nos séculos dos séculos, 
pois é Deus imutável em Sua conduta e em 
Seus sentimentos”9, de modo que é vontade 
do Criador que Maria, responsável por gerar 
o Cristo, cabeça do Corpo Místico, tenha 
participação especial em gerar os santos, 
membros deste Corpo.

“O Espírito Santo, que era estéril em Deus, 
isto é, não produzia outra pessoa divina, 
tornou-Se fecundo em Maria. É com ela, 
nela e dela que ele produziu Sua obra-
prima, um Deus feito homem, e que produz 
todos os dias, até ao fim do mundo, os 
predestinados e os membros do corpo deste 
chefe adorável. Eis porque, quanto mais, em 
uma alma, Ele encontra Maria, Sua querida 
e inseparável esposa, mais operante e 
poderoso Se torna para produzir Jesus Cristo 
nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo”10. 
Esse santo afirma, junto com muitos outros, 

que a devoção a Maria Santíssima, cujo fim é, evidentemente, 
o próprio Cristo, é necessária para nossa salvação – e o é 
por vontade de Deus. Sendo assim, não tenhamos medo de 
recorrer exaustivamente à nossa santa mãe.

Aproveitamos a ocasião para consagrar esta revista aos 
cuidados da mãe de Deus – Theotókos, em grego – e 
exortamos os leitores a ela recorrerem com confiança. Como 
afirmou um santo, “A Jesus sempre se vai e se ‘volta’ por 
Maria”11. Sejamos como o corajoso povo de Éfeso, que rogou 
com insistência pela confirmação da Theotókos durante o 
Concílio que lá ocorreu. A respeito disso nos escreveu São 
Cirilo, figura importante desse Concílio: “O povo inteiro da 
cidade de Éfeso permaneceu ansioso à espera da resolução, 
desde as primeiras horas da manhã até a noite. Quando se 
soube que o autor das blasfêmias fora deposto, todos a uma 
só voz começamos a glorificar a Deus e a aclamar o Sínodo, 
porque caíra o inimigo da fé. Logo que saímos da igreja, 
fomos acompanhados com tochas até nossas casas. Era noite: 
toda a cidade estava alegre e iluminada”12. Alegremo-nos pela 
mãe que Deus nos deu!

Rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo!

POR JOÃO FOUTO

AVE DO MAR ESTRELA,
BENDITA MÃE DE DEUS,

FECUNDA E SEMPRE VIRGEM,
PORTAL FELIZ DOS CÉUS.

OUVINDO AQUELE AVE
DO ANJO GABRIEL,

MUDANDO DE EVA O NOME,
TRAZEI-NOS PAZ DO CÉU.

AO CEGO ILUMINAI,
AO RÉU LIVRAI TAMBÉM,

DE TODO MAL GUARDAI-NOS
E DAI-NOS TODO O BEM.

MOSTRAI SER NOSSA MÃE,
LEVANDO A NOSSA VOZ

A QUEM, POR NÓS NASCIDO,
DIGNOU-SE A VIR DE VÓS.

SUAVE MAIS QUE TODAS,
Ó VIRGEM SEM IGUAL,

FAZEI-NOS MANSOS, PUROS,
GUARDAI-NOS CONTRA O MAL.

OH, DAI-NOS VIDA PURA,
GUIAI-NOS PARA A LUZ,

E UM DIA, AO VOSSO LADO,
POSSAMOS VER JESUS.

LOUVOR A DEUS, O PAI,
E AO FILHO, SUMO BEM,

COM SEU DIVINO ESPÍRITO
AGORA E SEMPRE. AMÉM.

6 São Josemaria Escrivá, É Cristo que passa, n. 171.
7 Homilia do Santo Padre, Papa Francisco, por ocasião da Solenidade de Maria 
Santíssima, mãe de Deus, em 1º de janeiro de 2015.
8 Ibidem.
9 São Luís Maria Grignion de Montfort, Tratado da verdadeira devoção à 
Santíssima Virgem, n. 15.
10 Ibidem, n. 20.
11 São Josemaria Escrivá, Caminho, n. 495.
12 São Cirilo de Alexandria, Epistolae, XXIV.
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PAPA SÃO JOÃO PAULO II: 
SOLENIDADE DE NATAL 

“A “Anuncio-vos uma grande alegria (...): nasceu-vos 
hoje (...) um Salvador, que é o Messias Senhor.” (Lc 
2,10-11)

Hoje! Este “hoje”, que ressoa na liturgia, não diz respeito apenas 
ao acontecimento que se verificou há quase dois mil anos e 
que mudou a história do mundo. Tem a ver também com 
esta noite santa, que nos reúne aqui, na Basílica de São Pedro, 
em comunhão espiritual com todos aqueles que celebram, 
nos diversos ângulos da terra, a solenidade do Natal. De fato, 
mesmo nos lugares mais distantes dos cinco continentes, 
ressoam, nesta noite, as palavras do anjo ouvidas pelos pastores 
de Belém: “Anuncio-vos uma grande alegria (...): nasceu-vos 
hoje (...) um Salvador, que é o Messias Senhor” (Lc 2,10-11).

Jesus nasceu num estábulo, como se diz no Evangelho de 
Lucas, “por não terem lugar na hospedaria” (Lc 2,7). Maria, 
sua mãe, e José não foram recebidos por nenhuma casa 
de Belém. Maria teve de colocar o Salvador do mundo 
numa manjedoura, único berço disponível para o Filho de 
Deus feito homem. Esta é a realidade do Natal do Senhor; 

NATAL

tornamos a ela cada ano: deste modo descobrimo-la de novo, 
assim podemos vivê-la sempre com o mesmo enlevo.

O nascimento do Messias! É o acontecimento central na 
história da humanidade. Todo o gênero humano O esperava 
num vago pressentimento; com consciência clara, esperava-O 
o povo eleito.

Testemunha privilegiada desta expectativa, ao longo de todo 
o período do Advento e também nesta solene vigília, é o 
profeta Isaías, que lá dos séculos distantes orienta, inspirado, 
o seu olhar para esta única, futura noite de Belém. Apesar 
de ter vivido muitos anos antes, fala deste acontecimento e 
do seu mistério como se fosse sua testemunha ocular: “Um 
menino nasceu para nós, um Filho nos foi concedido” (“Puer 
natus est nobis, Filius datus est nobis”) (Is 9,5).

Eis o acontecimento histórico impregnado de mistério: nasce 
um delicado menino plenamente humano, mas que ao mesmo 
tempo é o Filho unigênito do Pai. É o Filho não criado, mas 
eternamente gerado, o Filho consubstancial ao Pai. “Deus de 
Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro”. É o 
Verbo, por quem “todas as coisas foram feitas”.

Estas verdades proclamá-las-emos daqui a pouco no Credo, 
acrescentando: “Por nós, homens, e para nossa salvação desceu 
dos Céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e Se fez homem”. Ao professarmos com toda a Igreja 
a nossa fé, reconheceremos, também nesta noite, a graça 
surpreendente que a misericórdia do Senhor nos concede.

Israel, o povo de Deus da antiga Aliança, foi escolhido para 
levar ao mundo, como “rebento da estirpe de Davi”, o Messias, 
o Salvador e Redentor da humanidade inteira. Juntos com um 
insigne expoente daquele povo, o profeta Isaías, voltemo-nos, 
pois, para Belém com o olhar da expectativa messiânica. Na 
luz divina, podemos entrever como se está a cumprir a antiga 
Aliança e como, com o nascimento de Cristo, se revela uma 
Aliança nova e eterna.

Desta Aliança nova fala-nos São Paulo, na Carta a Tito, que, há 
pouco, escutamos: “Manifestou-se a graça de Deus, que traz a 
salvação para todos os homens” (Tt 2,11). É precisamente esta 
graça que permite à humanidade “aguardar a ditosa esperança 
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, 
Jesus Cristo”, que “Se entregou por nós, para nos resgatar 
de toda a iniquidade e purificar para Si mesmo um povo 
especialmente Seu, cheio de zelo pelas boas obras” (Tt 2,14).

A nós, caríssimos irmãos e irmãs, é-nos dirigida hoje esta boa 
nova da graça! Escutai-a! A todos aqueles “que Deus ama”, a 
quantos acolheram o convite para rezar e vigiar nesta noite 
santa de Natal, repito com alegria: revelou-se o amor de Deus 
por nós! O Seu amor é graça e fidelidade, misericórdia e 
verdade. É Ele que, tendo-nos libertado das trevas do pecado 
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e da morte, tornou-Se fundamento firme e inabalável da 
esperança de todo o ser humano.

Isto mesmo no-lo diz, com jubilosa insistência, o cântico 
litúrgico: “Vinde, adoremos! Vinde de todo o mundo 
contemplar o que sucedeu na gruta de Belém! Nasceu para 
nós o Redentor, fato este que hoje é, para nós e para todos, 
oferta de salvação”.

É insondável a profundidade do mistério da Encarnação! 
Imensamente rica de luz é a liturgia do Natal do Senhor: nas 
Missas da meia-noite, da aurora e do dia, diversos textos 
litúrgicos lançam continuamente feixes de luz sobre este grande 
acontecimento que o Senhor quer levar ao conhecimento de 
quantos O esperam e procuram (cf. Lc 2,15).

No mistério do Natal, manifesta-se em plenitude a verdade 
do Seu desígnio de salvação para o homem e o mundo. Não 
será salvo apenas o homem, mas toda a criação, pelo que esta é 
convidada a cantar ao Senhor um cântico novo, a alegrar-se e 
exultar juntamente com todas as nações da terra (cf. Sal 95/96).

Foi precisamente este cântico de louvor que ressoou, com 
solene magnificência, por cima do pobre estábulo de Belém. 

Lemos em São Lucas que a multidão do exército celeste 
louvava a Deus, dizendo “Glória a Deus nas alturas, e paz na 
terra aos homens que Ele ama” (Lc 2,14).

Em Deus está a plenitude da glória. Nesta noite, a glória 
de Deus torna-se patrimônio de toda a criação e, de modo 
particular, do homem. Na verdade, o Filho eterno, Aquele 
que goza da eterna complacência do Pai fez-Se homem, e o 
Seu nascimento terreno, na noite de Belém, testemunha de 
uma vez para sempre que, Nele, cada homem está incluído no 
mistério da predileção divina, que é fonte da paz definitiva.

“Paz aos homens que Ele ama”. Sim, paz à humanidade! São 
estes os meus votos de Natal. Caríssimos irmãos e irmãs, 
durante esta noite e por toda a oitava de Natal, imploramos 
do Senhor esta graça tão necessária. Rezamos para que a 
humanidade inteira saiba reconhecer no Filho de Maria, 
nascido em Belém, o Redentor do mundo, que traz o dom do 
amor e da paz.

Amém!
POR SÃO JOÃO PAULO II

FONTE: HOMILIAS. SANTO PADRE JOÃO PAULO II, 
1997. SITE DO VATICANO.

HAVERIA LUGAR PARA MARIA E JOSÉ EM SUA CASA?

O s paulistanos estão acostumados com os 
comentários de Joseval Peixoto no Jornal da 
Manhã pela rádio Jovem Pan. Sempre com 

uma voz serena, de quem carrega a sabedoria da vida, o 
jornalista, radialista e advogado Joseval Peixoto pontua as 
principais notícias e fatos que alteram a vida da cidade de 
São Paulo e do Brasil. 

É dele uma das “vinhetas” mais belas da rádio brasileira, que diz:

“O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio 
continua apresentando os fatos que alteram a vida e 
conduzem essa caminhada do homem. Este é mais um 
capítulo vivo da história”. 

A humanidade mudou com o nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Há, nas páginas da história, um 
antes e um depois, um fato que alterou e conduz essa 
caminhada do homem, que a Igreja Católica, a exemplo 
do que faz o rádio, segundo Joseval Peixoto, continua a 
apresentar ao mundo minuto a minuto: Nosso Senhor 
Jesus Cristo, capítulo vivo da nossa história. 

Eis o grande fato que a Igreja Católica continua a 
apresentar à humanidade inteira: Deus está entre nós! 

O evangelista São Lucas assim nos narra essa grande notícia: 

“Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em 
que devia dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e 
O enfaixou, e O reclinou numa manjedoura, porque não 
havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,6-7).

Apenas três linhas... 

São Lucas emprega três linhas para nos falar do episódio 
mais extraordinário da história do mundo. Um Deus 
que vem “plantar” a própria tenda no meio de nós. E o 
evangelista diz isso em três linhas. É bem provável que 
sua pena tenha lutado bastante para não ceder à tentação 
de dizer mais coisas. 

Em vez de borrar a página com palavras e mais palavras, 
alinhados com São Lucas, que precisou de apenas três 
linhas, cabe-nos tão somente perguntar: se Maria e José 
batessem em nossa porta, haveria lugar para eles?

Que ao contemplarmos o Menino Jesus, o Filho de 
Deus, contemos com a intercessão da Sagrada Família 
de Nazaré, para que possamos encher-nos de espanto e 
maravilha e, como com os pastores de Belém, diante Dele 
brote dos nossos corações a invocação e a certeza de que 
estamos diante de um capítulo vivo da história.

POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA 
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VIRTUDES, O VERDADEIRO CAMINHO 
PARA A FELICIDADE1

O fim último da vida cristã é dar glória a Deus2. 
Deixemos claro: a criação é o cume da generosidade, 
pois, não buscando sua própria utilidade, Deus 

quis tão somente comunicar sua bondade. Esse mesmo Deus, 
infinitamente feliz em Si mesmo, soube organizar de tal 
maneira as coisas que suas criaturas encontram a felicidade 
precisamente em glorificá-Lo. Não é a outra coisa que nos 
exorta o apóstolo: “Portanto, quer comais, quer bebais, quer 
façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus” 
(1Cor 10,31). Pois bem, tanto mais daremos glórias a Deus 
quanto mais santos formos. E a santidade consiste justamente 
na configuração com Cristo. Ora, como nos ensina São 
Gregório de Nissa, “o objetivo da vida virtuosa é tornar-se 
semelhante a Deus”. A conclusão impõe-se por si só: as virtudes 
consistem no verdadeiro caminho para a felicidade.

Primeiramente, devemos entender o que é virtude. Como 
nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, a virtude é “uma 
disposição habitual e firme para fazer o bem”. Continuemos: 
“com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa 
virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática”3.

Aprofundemo-nos um pouco mais. Podemos dividir as 
virtudes em dois grandes grupos: as virtudes teologais e as 
virtudes morais.

Das virtudes teologais nos fala São Paulo: “Agora – enquanto 
somos viadores –, portanto, permanecem fé, esperança, 
caridade, estas três coisas” (1Cor 13,13). São aquelas virtudes 
que dizem respeito diretamente a Deus. Seu papel é unir-nos 
a Deus, para nos fazer participantes da vida divina4.  A fé, um 
ato do nosso entendimento iluminado pela graça e movido 
pela vontade, dá-nos a conhecer a Deus como Ele Se revelou5. 
Pela esperança, temos a plena certeza de que, apoiados no 
auxílio onipotente de Deus, alcançaremos não apenas os meios 
necessários para chegarmos à vida eterna, como também a 
própria vida eterna. Por fim, a caridade, “a maior delas” (1Cor 
13,13), une-nos a Deus – ó, tamanho mistério! –, faz-nos 
amá-Lo como infinitamente bom e amável em Si mesmo, e 
estabelece entre Ele e nós uma santa amizade que nos concede 
viver já da Sua vida, porquanto começamos a amá-Lo como 

REFLEXÃO

Ele Se ama a Si mesmo. Completemos nosso breve comentário 
sobre as virtudes teologais com o ensinamento de Ricardo 
de São Vitor: “Sem a fé é impossível agradar a Deus – quão 
aplicados não devemos ser então em cultivá-la! Pois onde não 
há fé, não pode haver esperança. Onde não há esperança, não 
pode haver caridade. Pela fé somos promovidos à esperança, e 
pela esperança progredimos à caridade”6.

Por sua vez, as virtudes morais estão ramificadas em naturais 
e infusas. Cinjamo-nos às naturais7. Podemos defini-las como 
“atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da 
inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando 
nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e fé”8. Nunca é 
demais ressaltar o fato de que as virtudes são hábitos, ou seja, 
são adquiridas pela prática constante dos atos correspondentes. 
Aqui, é pertinente lembrarmo-nos do que disse um santo: “Não 
digas: ‘Eu sou assim..., são coisas do meu caráter’. São coisas da 
tua falta de caráter”9. Palavras firmes, que nos lembram de que 
também somos responsáveis por nossos defeitos.

Neste ponto, o leitor desejoso por ser melhor e fazer o 
bem poderá, com razão, pedir mais detalhes (quais são as 
virtudes morais?; com quais devo eu me preocupar?; etc.). 
Esforcemo-nos por atendê-lo. Segundo Santo Tomás de 
Aquino, para qualquer ato em que se encontre uma razão 
especial de bondade, o homem precisa ser disposto por uma 
virtude especial. Há, portanto, uma constelação de virtudes 
que precisam ser desenvolvidas no homem10! Mas não 
desanimemos: podemos classificá-las. 

Para tal, precisamos entender que o pecado original produziu 
em nós quatro feridas. Em nosso entendimento, produziu 
a ignorância. Em nossa vontade, a malícia. Já nosso apetite 
irascível – que nos impulsiona ao bem árduo – foi debilitado, 
enquanto em nossa concupiscência – nossa busca pelo prazer 
– foi produzida a desordem. É exatamente como cura a essas 
feridas que temos as quatro virtudes cardinais: a prudência 
cura a ignorância; a justiça, a malícia; a fortaleza, a debilidade; 
e a temperança, a desordem. A principalidade dessas quatro 
virtudes se mostra precisamente na influência que exercem 
sobre todas as suas anexas e subordinadas. Em palavras mais 

1 Este artigo é uma introdução à questão das virtudes. Julgamos ser útil iniciar a discussão com um quadro geral sobre o assunto, um mapa, mesmo que, a princípio, o 
texto pareça denso. Não só o leitor contará com uma base sólida para seu aprofundamento individual, como buscaremos explicar em detalhe o que foi apresentado em 
artigos subsequentes. Boa leitura!
2 Segundo Santo Tomás, glória é um claro conhecimento com louvor. Louvor, segundo Ricardo de São Vítor, é aprovar com entusiasmo. Portanto, dar glória a Deus é 
termos um claro conhecimento aprovado com entusiasmo.
3 CIC 1803.
4 Neste parágrafo seguimos a Tanquerey, Compêndio de teologia ascética e mística 1167.
5 Julgamos de grande importância prática saber que “A fé causa a pureza do coração porque as coisas que estão na inteligência são princípios das coisas que estão no 
afeto, na medida em que o bem do intelecto move o afeto” (Santo Tomás de Aquino, Suma teológica).
6 De Trinitate.
7 As virtudes infusas são as virtudes naturais elevadas ao estado sobrenatural pelo Espírito Santo na alma em estado de graça. Se conveniente para nossos leitores, 
podemos explorá-las com maior cuidado em um próximo artigo.
8 CIC 1804.
9 São Josemaría Escrivá, Caminho 4.
10 O Doutor Angélico, em sua magistral Suma teológica, estuda mais de 50 virtudes. Não obstante, em nenhum lugar afirma ter esgotado o tema.



11

QUE ROUPAS DEVE UM CATÓLICO ESCOLHER 
PARA IR À SANTA MISSA?

A ntes de responder a essa pergunta é 
importante que levemos em conta a 
finalidade com que nos vestimos. O teólogo 

e cardeal Caetano († 1534), conhecido comentador de Santo 
Tomás de Aquino, diz haver no vestuário quatro fins1:

1. O PRIMEIRO É FÍSICO, PELO QUE USAMOS 
DETERMINADAS ROUPAS PARA NOS PROTEGERMOS 
DO FRIO, POR EXEMPLO;

2. O SEGUNDO É MORAL, PELO QUE NOS VESTIMOS 
PARA COBRIRMOS A NOSSA NUDEZ;

3. O TERCEIRO É ESTÉTICO, PELO QUE NOS VESTIMOS 
PARA MANTER UMA BOA APARÊNCIA; E

4. O QUARTO, POR FIM, É SOCIAL, PELO QUE DEVEMOS 
CONSERVAR A DIGNIDADE E A DECÊNCIA DE NOSSO 
ESTADO, TRAJANDO ROUPAS APROPRIADAS.

Quando consideramos, antes de qualquer coisa, a nossa 
dignidade e alta vocação como cristãos, facilmente se 
entende por que devemos nos vestir dignamente sempre, 
independentemente da ocasião que se apresenta. Somos filhos de 
Deus chamados à santidade e, por isso, não deveríamos jamais 
usar uma roupa que atentasse contra essa identidade e missão.

Quanto às roupas que devemos escolher para ir à igreja, é 
preciso ter em conta que a celebração da Santa Missa não é 
um ato privado, mas um culto público prestado a Deus. Deve 

ser atendida, portanto, a finalidade social das vestes, pela qual 
não nos apresentamos só de acordo com a dignidade da nossa 
pessoa, mas também conforme a dignidade do lugar para o 
qual vamos e do ato de que tomaremos parte.

E o que é o altar de nossas igrejas senão o lugar onde o 
próprio Deus Se faz presente na hóstia consagrada? Que é a 
Santa Missa senão o mais elevado ato de culto que podemos 
oferecer a Deus? Que significa comungar senão entrar em 
comunhão com o próprio Deus encarnado, ainda nesta vida?

Por tudo isso, façamos um exame de consciência e um 
propósito. Nós, que nos vestimos com tanto zelo para as festas 
mundanas, tantas vezes nos esquecemos de nos preparar 
dignamente, com simplicidade e modéstia, para o banquete 
do Cordeiro! Na próxima vez que formos à Santa Missa, 
não nos esqueçamos de servir a Deus também com o nosso 
modo de vestir, trazendo nas roupas aquilo que já levamos no 
íntimo de nossos corações: o desejo profundo de amá-Lo e 
entrar em comunhão com Ele.

POR PADRE PAULO RICARDO 
FONTE: SITE PADREPAULORICARDO.ORG

Referência: 
ROYO MARÍN, Antonio. Teología moral para seglares. I, Moral 
fundamental y especial. 4. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1973, p. 380.

simples, são como que os “guarda-chuvas” sob os quais se 
encontram todas as outras virtudes. Ademais, é importante 
saber que elas não são necessariamente as virtudes mais 
“excelentes” (v. gr., a virtude da religião, subordinada à justiça, 
é mais excelente do que esta, por razão da maior excelência de 
seu objeto, o culto devido a Deus).

Muito bem, percorremos um bom caminho. Infelizmente um 
estudo mais detalhado não convém a este artigo. Resta-nos 
apontar alguns conselhos práticos e concluir. Um meio 
de formação insubstituível para ver e amar as virtudes 
é contemplá-las em sua perfeição, ou seja, no próprio 
Cristo. Meditar sobre a vida de Cristo e pedir as virtudes 
incessantemente na oração é indispensável para desenvolvê-
las. A vida de Nossa Senhora, nossa Mãe Admirável, e a dos 
santos fornecem também material magnífico para tal empresa. 
Certamente, não deveria ser necessário citar a frequente 
recepção dos sacramentos. Por fim, devemos fomentar o desejo 
de perfeição, ser fiéis à graça, ter um plano de vida cristã, 
cultivar amizades santas e buscar um bom diretor espiritual, 
que nos ajude a identificar nosso vício dominante e, portanto, a 
virtude na qual devemos concentrar nossos esforços.

Finalmente, poderíamos perguntar-nos: por acaso eu, pobre 
pecador, devo tentar praticar todas as virtudes, ser santo? 
Ainda mais: é possível que eu me torne santo? Com relação 

COMPORTAMENTO

à primeira pergunta, é o próprio Cristo, Nosso Senhor, que 
chama a todos nós a sermos perfeitos assim como nosso Pai 
celeste é perfeito (Mt 5,48)! É a este ideal que nos exorta o 
Concílio Vaticano II: “É, pois, bem claro que todos os fiéis, 
seja qual for seu estado ou classe, são chamados à plenitude 
da vida cristã e à perfeição da caridade”11. Com relação à 
segunda pergunta, a resposta é: sim, podemos – e devemos 
– ser santos! Mas não contando apenas com nossas forças. É 
por isso que, para enfrentar tamanha campanha, Deus lega 
um verdadeiro arsenal, no qual se incluem os sacramentos, 
as virtudes infusas e dons do Espírito Santo, uma multidão 
de graças e o exemplo dos santos. Não satisfeito – quanto 
amor! –, deixa-nos como Mãe a Rainha do Céu e da Terra a 
Virgem Imaculada, Maria Santíssima, a qual é o Refúgio dos 
Pecadores e o Auxílio dos Cristãos. Contudo, essa infinitude 
de graças não nos exime de nossa responsabilidade. Precisas 
são as palavras de Santo Agostinho: “Deus, que te criou sem 
ti, não te salvará sem ti”. Terminemos, pois, com Tomás de 
Kempis: “Se a cada ano extirpássemos um só vício, em breve 
seríamos perfeitos”12.

POR PEDRO PAULO P. FUNARI

11 Constituição Dogmática Lumen gentium 40.
12 A imitação de Cristo L.1, c.XI.
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O ABORTO E A 
MISERICÓRDIA DE DEUS

“A criança que nunca nasceu” - estátua apresentada ao Papa Francisco em 2015 esculpida pelo artista plástico eslovaco 
Martin Hudacek em homenagem aos bebês que foram mortos antes do parto.O s ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin 

e Rosa Weber, da 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF), no dia 29 de novembro de 2016 

entenderam que não é crime o aborto realizado durante o 
primeiro trimestre de gestação – independentemente do 
motivo que leve a mulher a interromper a gravidez.

Uma decisão que afronta a Constituição brasileira, que 
declara, no caput do artigo 5º, que o direito à vida é 
inviolável; o Código Civil, pelo qual os direitos do nascituro 
estão assegurados desde a concepção (artigo 2º); e o artigo 4º 
do Pacto de São José, de que a vida do ser humano deve ser 
preservada desde o zigoto. Uma afronta que jamais poderia 
ter sido tomada por eminentes membros da Suprema Corte 
brasileira, mas que, desgraçadamente, assim o fizeram ao 
arrepio das leis brasileiras.

O dia 29 de novembro, em que veio à tona a decisão da 1ª 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), não poderia ser 
mais triste para a nação brasileira. Enquanto chorávamos as 
vidas ceifadas abruptamente dos jogadores da Chapecó, de 
membros da diretoria do clube, da imprensa e da tripulação, 

BRASIL

os ministros da Suprema Corte, ainda que numa decisão 
particular, entenderam que não é crime matar um bebê 
no ventre materno com até três meses de vida! Ou seja, 
decretavam a pena de morte a inocentes sem que para isso 
se necessite de qualquer motivo! Como outrora, condenam à 
morte um inocente e soltam Barrabás! 

Os movimentos feministas contrários à vida, além de felicitar 
os ministros, não demoraram a bradar: “Se é contrário 
ao aborto, não aborte. Não queira impor seus valores a 
outros”. Ou “O aborto é uma questão de saúde pública, uma 
vez que as mulheres pobres recorrem a serviços precários 
para praticar o aborto, enquanto as mulheres de melhores 
condições sociais buscam os melhores hospitais”. Ou ainda 
“È melhor do que deixar que eles venham a sofrer privações 
econômicas ou emocionais”.

Obviamente, um pensamento raso, da profundidade de um 
pires, e falacioso, mas que, no entanto, encontra adesão, 
sobretudo nos mais jovens, mas também em muitas mulheres 
e homens dito modernos.

O direito de praticar o aborto assim expresso, ou melhor, o 
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direito de assassinar no ventre materno uma vida humana 
inocente implica uma obrigação a outros. Logo, se o Estado 
“laico” define uma obrigatoriedade dessa natureza, ela deve ter 
previsão na legislação do país. Já não se trata de uma decisão 
pessoal, mas coletiva. Portanto, passível de discussão pública, o 
que os movimentos abortistas tentam censurar a qualquer custo. 

Vivemos sob o regime do Estado Democrático de Direitos. 
Porém, sem princípios e valores norteadores, como o 
declarado no caput do artigo 5º da Constituição Brasileira – 
de que o direito à vida é inviolável –, acabamos por viver sob 
a ditadura da maioria ou das minorais, nas quais, em última 
análise, incorremos em atrocidades que a história humana 
registra com as cores de muito sangue inocente derramado.

Quando o Estado não defende a vida como valor absoluto, o 
que temos é a germinação da cultura da morte na sociedade. 
O que virá depois do aborto? A eutanásia? A eugenia?

Cabe observar que sempre por trás das argumentações 
aparece a questão de ser consciente, ter autonomia e 
independência. O filósofo espanhol Julián Marías (1914-
2005), fugindo dos argumentos de ordem religiosa ou 
científica, encaminhava a questão do aborto pela via 
antropológica “fundada na mera realidade do homem tal 
como se vê, se vive, se compreende a si mesmo”. O seu esforço 
era o de tentar retroceder ao mais elementar, que não tem 
pressupostos de nenhuma ciência ou doutrina, que apela 
unicamente à evidência e não pede mais que uma coisa: “abrir 
os olhos e não colocar-se de costas para a realidade”. 

Desta maneira, trata-se da distinção decisiva entre coisa e 
pessoa, ou seja, de distinguir entre “que” e “quem”, “algo” e 
“alguém”, “nada” e “ninguém”. Ora, se entro em uma casa onde 
não há nenhuma pessoa, direi: “Não há ninguém”, mas não 
me ocorrerá dizer “Não há nada”, porque pode estar cheia de 
móveis, livros, lustres, quadros. Se se ouve um grande ruído 
estranho, eu me alarmarei e perguntarei: “O que é isso?”. Mas, 
se ouço batidas na porta, nunca perguntarei “O que é?”, mas 
sim “Quem é?”, exemplificava o filósofo espanhol. 

Dizia Julián Marías que, no aborto, “desaparece” a 
paternidade, considera-se a mãe como alguém que sofre o 
crescimento de um “intruso”, transforma-se falaciosamente 
“alguém” em “algo” – para assim poder eliminá-lo. Trata-se, 
objetivamente, de uma monstruosidade.

Ao se eliminar o pai, a mãe, o filho, ao se desumanizar a 
relação do casal, o que resta de humano em tudo isso?

Nada, nada!

O católico tem consciência de que “A vida humana é sagrada 
porque, desde a sua origem, postula a ação criadora de Deus 
e mantém-se para sempre numa relação especial com o 
Criador, seu único fim. Só Deus é Senhor da vida, desde o seu 
começo até ao seu termo: ninguém, em circunstância alguma, 
pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um 
ser humano inocente”, conforme indica o Catecismo da Igreja 
Católica. 

O católico, ainda que desconheça o que prevê o Catecismo, 
sabe desde sua infância que o quinto mandamento diz 
claramente: “Não matarás” (Ex 20,13). 

Logo, o católico deve, a começar por sua família, iluminar 
a consciência sobre a monstruosidade do que vem a ser a 
prática do aborto e, a partir dela, ser luz para as consciências 
de seus amigos e pessoas de seu convívio social. 

MISERICÓRDIA DE DEUS
Por outro lado, o católico em comunhão com o Santo Padre, 
Papa Francisco, deve dedicar especial atenção às mulheres e 
a todos os envolvidos que recorreram ao aborto, pois trazem 
em seus corações a cicatriz causada por essa escolha sofrida e 
dolorosa. 

“O drama do aborto é vivido por alguns com uma consciência 
superficial, quase sem se dar conta do gravíssimo mal que 
um gesto semelhante comporta. Muitos outros, ao contrário, 
mesmo vivendo esse momento como uma derrota, julgam 
que não têm outro caminho a percorrer”, disse o Papa 
Francisco recentemente. 

O aborto é um pecado grave, hediondo. O que aconteceu é 
profundamente injusto – sublinhou ainda o Papa – “contudo 
somente a sua verdadeira compreensão pode impedir que se 
perca a esperança. O perdão de Deus não pode ser negado a 
quem quer que esteja arrependido, sobretudo quando com 
coração sincero se aproxima do sacramento da Confissão 
para obter a reconciliação com o Pai”.

ABSOLVIÇÃO DO PECADO DO ABORTO
Por este motivo – destacou o Pontífice – decidiu conceder 
a todos os sacerdotes para o Ano Jubilar da Misericórdia 
a faculdade de absolver do pecado de aborto quantos o 
cometeram e, arrependidos de coração, pedirem que lhes seja 
perdoado.

Ao estender a absolvição do aborto a todos os sacerdotes, o 
Papa recomendou:“Os sacerdotes devem se preparar para 
esta grande tarefa sabendo conjugar palavras de acolhimento 
genuíno com uma reflexão que ajude a compreender o pecado 
cometido, e indicar um percurso de conversão autêntica para 
conseguir entender o verdadeiro e generoso perdão do Pai, 
que tudo renova com a sua presença”.

A recomendação do Papa Francisco também se aplica de 
certa maneira a nós, leigos, pois devemos nos preparar para 
essa grande tarefa de acolhimento daqueles que sofrem por 
um ato diante do qual somente no confessionário, nesse 
“lugar santo”, no qual a misericórdia de Deus se encontra com 
a fragilidade humana, encontrarão a esperança para viver em 
paz e reconciliados com Deus. 

Eis uma missão a que nenhum cristão pode se furtar! 

Que Nossa Senhora, Maria Santíssima, prepare-nos um 
caminho seguro. Ela, que poderia ter sido repudiada, teve em 
São José o acolhimento genuíno que nos indica o percurso 
que cada cristão deve perseguir perante o direito inviolável à 
vida desde a concepção até a nossa morte natural.

POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA 
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PARÓQUIA EM AÇÃO

11/12 - Terceiro Domingo do Advento 
- Gaudete

Benção da Sagrada Família em todas as 
Missas.

 
24/12 - Missas solenes

às 18h (celebrada pelo Cardeal Dom 
Cláudio Hummes) e às 19h30.

 
25/12

Abertura da igreja às 9h.
Missas às 10h, 11h15, 12h30, 17h, 

18h30 e 20h.
 

31/12 - Missa solene às 19h30 com 
a participação do Coral Nossa Senhora 

do Brasil.
 

1/1/2017
Abertura da igreja às 9h. 

Fechamento das 13h30 às 16h30h. 
Missas às 10h, 11h15, 12h30, 17h, 

18h30 e 20h.

Acompanhe a cobertura de 
final de ano pelo site

www.nossasenhoradobrasil.com.br

PARTICIPE DA AÇÃO SOCIAL DO 
GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Convidamos a todos para participar da nossa próxima ação 
social, que será no dia 17 de dezembro (sábado)! Nesse dia, 
receberemos as crianças da Creche Nossa Senhora do Brasil 
(que é uma das obras sociais da nossa Paróquia).

A primeira maneira de ajudar nessa ação é “adotando” uma 
criança da creche. Como isso vai funcionar? Nós faremos a 
ficha de cada criança, contendo a cartinha/desenho do que 
ela gostaria de ganhar, sua foto, uma mensagem e material de 
higiene. Aí, é só contribuir com os itens contidos na ficha.

Também serão aceitas doações em dinheiro para fazer uma 
ótima festa para as crianças. Outra maneira de contribuir é 
ajudando na festa em si, pois organizaremos brincadeiras, 
entrega de presentes pelo Papai Noel e barraquinhas.

Para ajudar basta entrar em contato conosco pelo e-mail: 
divinocoracao@nossasenhoradobrasil.com.br.

Já estamos distribuindo as fichas!

Data: 17/12 (sábado), das 10 às 15h.

Contribuição: “adotando” uma criança e/ou ajudando na festa.

Local: Salão Paroquial – Igreja Nossa Senhora do Brasil.

CANTE COM O CORO DA PARÓQUIA 
NESTE NATAL
Para você que quer participar do Coro da Paróquia Nossa Senhora 
do Brasil, cantando conosco neste Natal, teremos quatro ensaios, 
sempre das 21 às 22h, às quartas-feiras (dias 7, 14 e 21/12).

No site da Paróquia disponibilizamos o material para download: 
www.nossasenhoradobrasil.com.br/cante-conosco-nesse-natal.html

Basta ouvir as gravações várias vezes e participar do ensaio. 
Se quiser imprimir as partituras, elas podem auxiliá-lo, com 
a letra das músicas. A partitura é a mesma para homens e 
mulheres, mas as gravações são diferentes: verifique o nome 
do arquivo. O maestro fará a junção das vozes nos ensaios e 
teremos lindas celebrações.

Será inesquecível! Deus abençoe a todos os que aceitaram o desafio!

Lembrando que os ensaios serão para as missas do dia 24/12 
(à noite) e/ou dia 25/12, às 18h30.

Dúvidas? Fale com o Felipe: (11) 99109-0263.
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Q uando o Natal se aproxima, vemo-nos rodeados de luzes: luzes de cores, 
luzes que piscam, luzes que giram formando mil desenhos... Luzes que 
convidam às compras, aos presentes, e às delícias da ceia de Natal...

Tudo isso é bom. Mas dá pena ver que quase nenhuma luz é um apelo para celebrar 
o verdadeiro Natal. O Natal significa que Jesus, o Filho Unigênito de Deus, nasceu, 
e que, com Ele, se revelou o infinito Amor de Deus pelos homens: Tanto amou 
Deus o mundo, que lhe deu seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3, 16).

Este livro que você tem nas mãos quer ser um apelo para que todos nos unamos aos 
pastores, e digamos com eles: Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu e que o 
Senhor nos manifestou (Lc 2, 15).

PARA LER

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA 
DA PARÓQUIA: (11) 3082 9786

Francisco Faus, Editora Quadrante – 96 páginas

CONTEMPLAR O NATAL

MISERICÓRDIA, NOSSA MISSÃO
F omos agraciados com o Ano Santo 

Extraordinário da Misericórdia e ainda 
podemos perceber seus frutos. Vidas 

transformadas, relacionamentos restaurados, perdão pedido 
e concedido, um olhar com mais misericórdia para o 
necessitado que muitas vezes víamos sem enxergar e também 
um novo olhar para dentro dos nossos corações, com nova 
disposição de mudar o rumo em direção à conversão.

Mudar o rumo é estar alerta e perceber as sutilezas, os enganos, 
as falsas verdades que tiram da meta os nossos corações. Aos 
desavisados, Herodes parecia ter a melhor das intenções quando 
disse aos reis magos “(...) quando O tiverdes encontrado, 
comunicai-me para que também vá adorá-Lo” (Mt 2,8b).

Que nenhum de nós se julgue imune ao mesmo erro de 
Herodes, pois todos nós temos segundas intenções muito 
bem dissimuladas nos nossos corações. Quantas vezes 
falamos uma coisa para atingirmos outro objetivo; “jogamos 
verde para colher maduro”; praticamos o mal com aparência 
de bem; fazemos caridade para sermos elogiados; agimos na 
igreja para agradar a este ou aquele sacerdote; e a lista poderia 
se estender para nossa vida social e familiar. Que o Espírito 
Santo nos ajude a corrigir o rumo, deixando-nos claro qual a 
nossa verdadeira intenção em cada pensamento e ação!

Neste Ano Extraordinário, a abundância da graça 
misericordiosa de Deus nos ensinou a buscar o caminho 
certo, perscrutando nossos corações e vendo quanto ainda 
precisamos de conversão. Agora somos chamados a “descer 
do monte” à planície, que é por onde caminharemos, com 

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

Jesus, entre a grande multidão que está sedenta de conhecer 
Sua Palavra que salva, que liberta e dá sentido à caminhada. 

Corremos o risco de nos exaurirmos nessa caminhada 
se gastamos energia com o que é supérfluo, se perdemos 
tempo com comunicações vazias de sentido, se o barulho 
do mundo e das redes sociais nos atordoa, se não confiamos 
na providência, se não temos tempo para rezar, se não 
conseguimos silenciar, se... 

“Elevai com força a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: 
‘Eis vosso Deus!’. Ele vem com poder estendendo os braços 
soberanamente e com Ele o preço de Sua vitória; faz-Se 
preceder pelos frutos de Sua conquista; como um pastor vai 
apascentar Seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar 
os cordeiros nas dobras de Seu manto, e conduzir lentamente 
as ovelhas que amamentam.” (cf. Is 40,9b-11)

Jesus Misericordioso é a meta de toda a criação. Proclamemos 
com nossas vidas que Jesus é o Rei, Sua lei é o amor e a vida só 
tem sentido quando assumida na fraternidade, na concórdia, na 
reconciliação e na misericórdia. A misericórdia é para sempre, 
pois o amor jamais acabará. E, como disse o nosso Papa ao 
encerrar o Ano Santo, a porta da misericórdia se fechou, mas o 
coração misericordioso de Deus permanece aberto!

POR GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO
O Grupo de Oração Espírito Santo estará de férias de 15/12 a 2/2/2017 e 

coloca à disposição as gravações das nove palestras do seminário “O amor 
misericordioso do Pai – orientações para uma vida feliz”. Os interessados 

podem entrar em contato com a secretaria da Paróquia.



16

PROCLAMAS

DEZEMBRO
3 Vinícius Resende dos Santos e Gabriela Alves Nogueira / Thiago Martinelli e Fernanda Brinati Cidrello / Marcelo Fuchs e 
Erika da Silva Leite / Ariel Valesi Ermini e Natália Tressino / Rafael Picchi Ferraz e Mariana Domingues Galvão.
10 Lucas Salomão de Faria e Silvia Izique de Carvalho / Thyago Nogueira Dantas e Vanessa Garbo Salomão / Carlos 
Rezende de Menezes Junior e Jackellyne Santana dos Santos / Henrique Simões Mazarin e Andréa Ghougassian Palma / 
Ricardo Cassimiro Rosa e Michele de Assis.
17 Gustavo Moreira Hirata e Elise Dessotti / Paulo Roberto Gomes Sobral e Ana Carolina Alves da Silva / Marco Aurélio de 
Oliveira e Erika Miyazaki / Rafael Guazelli Salim Olsen e Anna Carolina Martinez Campos / Gustavo Montanheiro Vieira 
e Karime Guida Didi.

JANEIRO
11 Bruno Araújo Nobre Stuckert e Fernanda de Abreu Rodrigues Nobre Stuckert.
14 Jesse Sol Levinson e Emanuelle Silva dos Santos / Eduardo Francisco da Silva e Pamela Thalita Rodrigues Costa / Danilo 
Petronovich e Cristiana Nicoli de Mattos / André Okamoto Untem e Beatriz Oliveira Amorim.
20 Murilo Gobetti e Renata de Andrade Prado / Pedro Henrique Destefani Toledo e Allyne Cassiano.
21 Willian Contre e Michelli Mayumi Mori / Rodrigo Gonzalez de Freitas e Amanda dos Anjos Silva.
27 Alex Hideki Miura e Mariana de Queiroz Omote / Fauze Mohamed Yunes e Evelin Cecília Avancine Moreira / Rafael 
Machado Leone e Milena Rupiani Bonetto.
28 Marcio Castelan e Gabriela Ramos Fernandes Camacho / André Cuce Duarte e Karen Ferreira Pawlik Bartels / Rodrigo 
Augusto Costa de Oliveira Santos e Nathália de Riccio / Fabio Correa Paiva Fonseca e Janaina Macedo Malateaux / Cesar 
Augusto Rovella de Araújo e Thauany Gabira Lima.
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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.

CONFISSÕES
Terças e quintas, das 8h às 12h; ou nos 
horários das missas antes ou após.

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.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Sábados, 10h, 11h e 13h.
Os batizados devem ser marcados com 
certa antecedência.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
11/12.

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.

EXPEDIENTE PAROQUIAL 

PASTORAIS E MOVIMENTOS

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

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
14 de dezembro, às 12h.

RECOLHIMENTO FEMININO
13 de dezembro, tema “lições do natal”.

17 de janeiro, tema ainda não definido.

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

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

ATENDIMENTO
DA SECRETARIA

em dias úteis, das 8h às 19h, 
e aos sábados, das 8h às 13h.

nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br

(11) 3082 9786


