
Informativo Nossa Senhora do Brasil | Dezembro/Janeiro - 2018/2019 • 1

IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 N
O

SS
A

 S
EN

H
O

R
A

 D
O

 B
R

A
SI

L 
An

o 
8 

• E
di

çã
o 

53
 • 

D
ez

em
br

o/
 Ja

ne
iro

 —
 2

01
8/

20
19

NESTA EDIÇÃO

SANTO: SÃO FRANCISCO DE SALES [2], CAPA: HAVERIA LUGA PARA MARIA E JOSÉ EM SUA CASA? [4], 
LITURGIA: MUITAS HISTÓRIAS DE NATAL [6], DOUTRINA: A ESPERANÇA DO NATAL [9], PAPA  BÊNÇÃO URBI ET ORBI [10],

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO: SERVIR ANTES A DEUS QUE AOS HOMENS [12], NOSSA SENHORA: MACULADA CORAÇÃO DE MARIA [13],
 PARA LER [14], ACONTECE [15],  ATIVIDADES DA PARÓQUIA [16] 



2 • Informativo Nossa Senhora do Brasil |  Dezembro/Janeiro - 2018/2019

SANTO

SÃO FRANCISCO DE SALES

São Francisco de Sales (1567-
1622) foi um dos maio-
res pregadores da história 

da Igreja. Nascido primogênito 
duma nobre família do ducado 
de Saboia, atual território francês, 
o jovem Francisco recebeu ele-
vada formação intelectual, com 
educação inicial nas artes liberais 
em Paris e posteriores estudos de 
Direito e Teologia em Pádua. For-
mado, en� m, e regresso à terra 
natal aos 24 anos de idade, obte-
ve ele a oferta de um posto como 
senador do Ducado e de um ca-
samento com uma rica herdeira 
de linhagem nobre – aos quais 
ambos recusou para dar efeito à 
decisão, por si já há alguns anos 
tomada, de entregar-se inteira-
mente ao serviço de Deus pela via 
do sacerdócio. Ao � m de sua vida, 
escrevia ele ao Papa sobre o êxito 
da missão de reevangelização de 
calvinistas que lhe fora con� ada: 
“Quando chegamos a esta região, 
não havia nem uma centena de 
católicos. Hoje há apenas uma 
centena de hereges”. A nós brasi-
leiros católicos, que hoje a cada 

censo diminuímos em participa-
ção demográ� ca, interessa a per-
gunta: qual o segredo desse gran-
de Santo para ganhar as almas à 
Igreja de Cristo?

Em primeiro lugar, São Fran-
cisco de Sales tornou-se famo-
so não só pelo conteúdo do que 
ensinava, mas pela forma branda 
com que o fazia e pela amabili-
dade no trato que demonstrava 
sempre para com cada um. Isso 
de modo algum signi� cava acei-
tar as ideias erradas (e não raro 
heréticas) dos com quem lidava: 
“É preciso” – dizia ele – “sentir 
indignação contra o mal e estar 
determinados a não transigir com 
ele; no entanto, é necessário con-
viver docilmente com o próximo”. 
Trata-se, na verdade, da virtude 
da amabilidade, manifesta na ur-
banidade da palavra, na simpatia 
para com o antipático, na indul-
gência perante o erro alheio, no 
oportuno elogio ao mérito... A luz 
da verdade, ensinava, não se dar-
deja aos olhos do adversário, com 
perigos de cegá-lo: faz-se-lhe al-
vorecer de mansinho. Tendo-lhe 

o Papa certa vez requisitado que 
visitasse um famoso calvinista já 
octogenário, começou a conversa 
perguntando com sincera cordia-
lidade: “Pode alguém salvar-se na 
Igreja Católica?”. Após uma pau-
sa introspectiva, respondeu-lhe o 
idoso a� rmativamente – abria-se 
assim a porta a um diálogo que 
parecia de� nitivamente fechado.

Essas qualidades só ganham 
em brilho quando descobrimos 
que, ao contrário de decorrerem 
espontaneamente de uma pre-
disposição natural, foram obtidas 
pelo originalmente irascível São 
Francisco de Sales à custa de mui-
ta abnegação ascética: sendo ele, 
com efeito, ainda menino, e rece-
bendo seus pais alguns hóspedes 
calvinistas no castelo da família, 
de tal modo indignou-se perante 
a heresia ádvena que, impedido 
de protestar-lhe à face, invadiu o 
galinheiro com um pedaço de pau 
aos gritos de “Fora com os here-
ges! Não queremos hereges!”.

A admirável superação dessa 
inata propensão à cólera vem con-

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

(São Pio de Pietrelcina)
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� rmar o segundo ponto marcante 
no apostolado e na espiritualida-
de de nosso santo: pregava ele que 
cada homem e cada mulher são 
chamados por Deus à perfeita con-
� guração a Cristo. Séculos antes de 
a Igreja proclamar solenemente que 
“Todos os � éis cristãos, de qualquer 
estado ou ordem, são chamados à 
plenitude da vida cristã e à perfei-
ção da caridade” (CIC, nº 2.013), 
ensinava-o também São Francisco 
de Sales, nos passos de Nosso Se-
nhor: “Deveis ser perfeitos como 
o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 
5,48). Sejam quais forem as imper-
feições e más inclinações de que 
padeça cada um de nós, Deus nos 
chama a sermos todos santos.

Mas, como se produz em nós 
essa santi� cação? Como “crescerá 
em frutos abundantes a santidade 
do Povo de Deus” (LG 40)? Aludin-
do à parábola do semeador (Lc 8,4-
15; Mt 13,1-9; Mc 4,3-9), São Fran-
cisco de Sales nota que a semente 
que produziu frutos cêntuplos “é a 
palavra de Deus” (Lc 8,11). E por 
que às vezes em nós não dá tantos 
frutos essa palavra?

Precisamente disso tratava o 
nosso Padre António Vieira, prega-
dor da Companhia de Jesus e maior 
orador da língua portuguesa, em 
seu célebre “Sermão de Sexagési-
ma”, príncipe e cabeça de todos os 
demais que em 16 volumes viria a 
publicar: “Se a palavra de Deus é 
tão e� caz, e tão poderosa; como ve-
mos tão pouco fruto da palavra de 
Deus? (...) Nunca na Igreja de Deus 
houve tantas pregações, nem tantos 
pregadores como hoje. Pois se tanto 
se semeia a palavra de Deus, como 
é tão pouco o fruto?”

Somos frequentemente tentados 
a atribuir a Deus alguma responsa-
bilidade por nossas fraquezas. A 
esse erro, porém, respondia o Padre 
Vieira: “Primeiramente, por parte 
de Deus não falta [a Graça], nem 

pode faltar. Esta proposição é de fé, 
de� nida no Concílio Tridentino, e 
no nosso Evangelho a temos. Do 
trigo que deitou à terra o semea-
dor, uma parte se logrou, e três se 
perderam. E por que se perderam 
essas três? A primeira perdeu-se 
porque a afogaram os espinhos; a 
segunda, porque a secaram as pe-
dras; a terceira, porque a pisaram 
os homens, e a comeram as aves. 
Isso é o que diz Cristo, mas notai o 
que não diz. Não diz que parte al-
guma daquele trigo se perdesse por 
causa do sol, ou da chuva. A causa 
por que ordinariamente se perdem 
as sementeiras é pela desigualdade 
e pela intemperança dos tempos: 
ou porque falta ou sobeja a chuva, 
ou porque falta ou sobeja o sol. Pois 
por que não introduz Cristo na pa-
rábola do Evangelho algum trigo 
que se perdesse por causa do sol ou 
da chuva? Porque o sol e a chuva 
são as in� uências da parte do céu, 
e deixar de fruti� car a semente da 
palavra de Deus nunca é por falta 
do céu, sempre é por culpa nossa”.

Para que a semente fruti� que 
em nós é preciso, em primeiro lu-
gar, que não estejamos “à beira do 
caminho” – isto é, que recebamos 
a Palavra de Deus e a verdadeira-
mente a sorvamos em meditação, 
fazendo atos de fé, para que não nos 
venham os passarinhos e levem-na 
embora. Depois, nossa meditação 
deve ser profunda e criar raízes 
sólidas – do contrário, a semente 
germinará no clima ameno, mas 
secará na adversidade. En� m, para 
receber a semente, nosso coração 
deve estar livre dos espinhos das 
preocupações mundanas, para que 
ela possa germinar desimpedida.

Conceda-nos, Deus, pela inter-
cessão do santo bispo São Francis-
co de Sales, que possamos acolher 
como terra fértil a palavra que ele 
deseja semear em nós, dando-lhe 
raízes vigorosas e afastando-lhe o 
sufoco dos espinhos mundanos.

Referências:

• Falar com Deus – Meditações para cada dia do 
ano, v. 6, Francisco Fernández-Carvajal, Ed. Qua-
drante, 2ª ed., 1996, pp. 57-61.
• Sermam da Sexagesima pregado na Cappela 
Real, in Sermoens do P. Antonio Vieira da Compa-
nhia de Jesu, v. I, 1679, fac-símile da ed. Anchieta, 
1943.
• “Alguns fatos interessantes na vida de São Fran-
cisco de Sales”, artigo do Prof. Felipe Aquino, 24 de 
janeiro de 2018, site da Ed. Cléofas.
• “Homilia diária 752 – Memória de São Francisco 
de Sales, Bispo e Doutor, de 24 de janeiro de 2018” 
– site do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior.
• Catecismo da Igreja Católica, nº 2.013.
• Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a 
Igreja, nº 40. 

GIL PIERRE DE TOLEDO HERCK

“Nascemos para buscar 
a felicidade. Por isso, 
nosso pobre coração, 

ao correr atrás das 
criaturas, corre 

ansioso, crendo poder 
satisfazer seus desejos; 
mas apenas os alcança, 
comprova sua vaidade 

e não se satisfaz. 
(…) Minh’alma, se 

tu podes conhecer e 
amar a Deus, por que 
buscas contentamento 

em coisas menores? 
Se podes alcançar a 
eternidade, por que 

paras no tempo? 
És capaz de Deus. 

Desgraçada és se te 
contentas com menos.” 

(São Francisco de 
Sales)
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CAPA

HAVERIA LUGAR PARA MARIA 
E JOSÉ EM SUA CASA?

Os paulistanos estão acos-
tumados com os comen-
tários de Joseval Peixoto 

no Jornal da Manhã pela rádio 
Jovem Pan. Sempre com uma voz 
serena, de quem carrega a sabe-
doria da vida, o jornalista, radia-
lista 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 modi� ca de mi-
nuto a minuto. O rádio continua 
apresentando os fatos que alteram 

a vida e conduzem essa caminha-
da do homem. Este é mais um ca-
pítulo vivo da história”. 

A humanidade mudou com o 
nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Cristo. Há, nas páginas da his-
tória, um antes e um depois, um 
fato que alterou e conduz essa ca-
minhada do homem, que a Igreja 
Católica, a exemplo do que faz o 
rádio, 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 

“Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação.” (Sl 85/84,8)

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 
� lho primogênito, e O enfaixou, 
e O reclinou numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles 
na hospedaria” (Lc 2,6-7).

O evangelista São Lucas em-
prega apenas três linhas para nos 
falar do episódio mais extraor-
dinário da história do mundo. 
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Um Deus que vem “construir” a 
própria tenda no meio de nós. E 
o evangelista diz isso, repito, em 
apenas três linhas! É bem prová-
vel que São Lucas tenha lutado 
bastante para não ceder à tenta-
ção de dizer mais coisas. 

ALECSANDRO ARAUJO DE 
SOUZA

“Porque não havia lugar para 
eles na hospedaria”. É preciso 
que tomemos conta da dimensão 
dessas palavras. Coloquemo-nos 
na cena: caso Maria e José bates-
sem à nossa porta haveria lugar 
para eles? Abriríamos a porta de 
nossa casa? 

“Na cidade de David, nasceu-
-vos um Salvador, que é o Cristo 
Senhor” (Lc 2,11): é preciso tomar 
conta desse acontecimento histó-
rico e, ao mesmo tempo, presente 
no exato momento que está lendo 
essas palavras!

O Papa Emérito Bento XVI, 
em sua mensagem Urbi et Orbi, 
de 25 de dezembro de 2006, de 
forma mais ampla, pergunta a 
nós: “Mas, tem ainda algum valor 
e signi� cado um ‘Salvador’ para o 
homem do terceiro milênio?”.

Com a precisão de raciocínio 
que lhe é peculiar, o Papa Eméri-
to Bento XVI, como se ainda não 
fosse su� ciente, diz a nós: “Será 
ainda necessário um ‘Salvador’ 
para o homem que alcançou a Lua 
e Marte e se dispõe a conquistar o 
universo; para o homem que in-
vestiga inde� nidamente os segre-
dos da natureza e chega até a de-
cifrar os códigos maravilhosos do 
genoma humano? Necessita de um 
Salvador o homem que inventou a 
comunicação interativa, que nave-
ga no oceano virtual da internet e, 
graças às mais modernas tecnolo-
gias dos meios de comunicação, já 
fez da Terra, esta grande casa co-
mum, uma pequena aldeia global? 
Salvator noster, Cristo é o Salvador, 
também do homem de hoje! Sim, 
eis o grande acontecimento que a 
Igreja Católica revela ao mundo! 
Cristo vem somente para destruir 
o mal: o pecado. O resto, todo o 
resto Ele eleva e aperfeiçoa. Cristo 
não nos salva da nossa humanida-
de, mas por meio dela; não nos sal-
va do mundo, mas veio ao mundo 

“Se nós celebramos 
assim tão solenemente 

o nascimento de 
Jesus, fazemo-lo para 
testemunhar que todo 
e qualquer homem é 
alguém, único e que 

não se pode repetir. Se 
as nossas estatísticas 

humanas, as catalogações 
humanas, os humanos 

sistemas políticos, 
econômicos e sociais, 
as simples humanas 
possibilidades não 

conseguem assegurar 
ao homem que este 
possa nascer, existir 
e operar como um 

único e singular, então 
assegura-lho Deus. 

Para Ele e perante Ele, o 
homem é sempre único 
e singular; alguém que 
foi eternamente ideado 
e designado com o seu 

próprio nome.” 
(São João Paulo II)

para que o mundo seja salvo por 
meio Dele” (cf. Jo 3,17).

Ele conta conosco como seus 
corredentores! Ele conta conosco 
para completarmos a obra da re-
denção do mundo. 

Santa Teresa de Ávila, numa 
oração belíssima, assim expressou 
essa estreita colaboração esperada 
por parte de Nosso Senhor: “Cris-
to agora não tem outro corpo se-
não o vosso, não tem outras mãos 
nem outros pés na terra senão os 
vossos. Vossos são os olhos com 
que Ele olha compassivamente 
para este mundo. Vossos são os 
pés com que Ele caminha para 
fazer o bem. Vossas são as mãos 
com que Ele abençoa o mundo 
inteiro”. 

“Porque não havia lugar para 
eles na hospedaria”. Assim narrou 
São Lucas no início do seu Evan-
gelho. E, São João, sempre atento 
aos detalhes não narrados nos 
evangelhos sinópticos, diz: “Rea-
nima, pois, o teu zelo e arrepen-
de-te. Eis que estou à porta e bato: 
se alguém ouvir a minha voz e me 
abrir a porta, entrarei em sua casa 
e cearemos, Eu com ele e ele co-
migo” (Ap 3,19-20).

Não fechemos mais uma vez a 
porta quando ouvirmos alguém a 
ela bater de forma inesperada no 
meio da noite. Estejamos atentos! 

Que ao contemplarmos o Me-
nino Jesus, o Filho de Deus, neste 
Natal contemos com a intercessão 
da Sagrada Família de Nazaré, 
para que possamos encher-nos de 
espanto e maravilhas e que como 
nos pastores de Belém diante Dele 
possa brotar, em nossos corações, 
a invocação e a certeza de que es-
tamos diante de mais um capítulo 
vivo da história, que se modi� ca 
minuto a minuto.
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LITURGIA

MUITAS HISTÓRIAS, UM NATAL

A COROA DO ADVENTO

A coroa do Advento com-
põe-se de quatro velas com 
quatro ramos de vegetais, 

que vão sendo acesas, uma a uma, 
nas quatro semanas que precedem o 
Natal.

A coroa do Advento encontra 
suas raízes nos costumes anteriores 
ao cristianismo dos povos do norte, 
entre os séculos IV e VI. Durante o 
inverno e a pouca luz de dezembro, 
colhiam coroas de ramos verdes e 
acendiam fogos como sinal de espe-
rança pela vinda da primavera.

No século XVI, católicos e pro-
testantes alemães começaram a utili-
zar esse símbolo durante o Advento. 
Aqueles costumes primitivos conti-

nham uma semente de verdade que 
agora podiam expressar a verdade 
suprema: Jesus é a luz que veio, que 
está conosco e que virá na glória. As 
velas antecipam a vinda da luz no 
Natal: Jesus Cristo.

A coroa está cheia de símbolos: a 
luz lembra a salvação; o verde, a vida; 
sua forma redonda, a eternidade; e 
por aí vai.

A DATA: O DIA 25 DE 
DEZEMBRO

Em um primeiro momento, 
durante os séculos I e II depois de 
Cristo, os cristãos não celebravam o 
nascimento de Jesus. Sabia-se quan-
do tinha morrido, na Páscoa judaica, 
mas não quando havia nascido. Po-

rém, no século III existem os primei-
ros testemunhos de que a festa do 
nascimento de Cristo era celebrada 
pela Igreja, ainda que de forma clan-
destina, no dia 25 de dezembro.

Como em outros casos, os pri-
meiros cristãos aproveitaram fes-
tividades pagãs para celebrar sua 
fé. No caso do Natal, em torno do 
dia 25 de dezembro, as civilizações 
pré-cristãs celebravam o solstício 
de inverno, no qual a luz voltava a 
aparecer e terminavam as trevas. 
Ainda que seja uma época de frio e 
de noites longas, sabe-se que a vida 
volta a se iniciar.

De seu lado, os romanos celebra-
vam, entre os dias 17 e 24 de dezem-
bro, as Saturnalia, festa dedicadas 
ao deus Saturno. Na época imperial, 

Qual é a origem de nossas tradições natalinas? Para recuperar o sentido cristão dessas festas, pode 
ser útil conhecer a origem dos costumes, como a árvore ou o presépio. Consideremos algumas.
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a partir dos séculos I e II, � xou-se o 
dia 25 de dezembro como o dia do 
nascimento do Sol Invicto, divin-
dade que era representada por um 
recém-nascido. Era um dia de festa, 
ninguém trabalhava, inclusive os 
escravos festejavam.

Logo, a já grande comunida-
de romana de cristãos – que ainda 
vivia na clandestinidade – apro-
veitou essa data, tão celebrada na 
sociedade romana, para celebrar o 
nascimento de Jesus, cuja data era 
desconhecida.

A difusão da celebração litúr-
gica do Natal foi rápida. Após as 
perseguições de Diocleciano, em 
354, foi � xada o� cialmente a data 
do nascimento de Cristo. É possível 
considerar que, no século V, o Natal 
era uma festa universal, já que na 
ocasião a Igreja não estava dividida.

Também os povos do norte da 
Europa celebravam uma série de 
festas ao redor do solstício, em hon-
ra a deuses como � or, Odin ou 
Yule, razão pela qual não custou aos 
evangelizadores adaptar as festas 
pagãs ao Natal.

MISSA DO GALO
No século V, o Papa Sixto III in-

troduziu em Roma o costume de ce-
lebrar no Natal uma vigília noturna, 
à meia-noite, “mox ut gallus can-
taverit” (“enquanto o galo canta”). 
A Missa tinha lugar num pequeno 
oratório, chamado ad praesepium 
(junto ao presépio), situado atrás 
do altar-mor da Basílica paleocristã 
de São Pedro.

A celebração eucarística dessa 
noite santa começa com um con-
vite insistente e urgente à alegria: 
“Alegremo-nos todos no Senhor”, 
dizem os textos da liturgia, “porque 
nosso Salvador nasceu no mundo”. 
O tempo litúrgico do Natal vai até 
o domingo do Batismo do Senhor, 
o domingo que se segue à Epifania.

OS PRESÉPIOS

O presépio é a representação do-
méstica do mistério do nascimento 
de Jesus. O costume surgiu quando, 
no Natal de 1223, na Itália, São Fran-
cisco de Assis o� ciou como diácono 
a Missa dentro de uma gruta na loca-
lidade de Greccio. Nela, após pedir 
permissão ao Papa Honório III, ti-
nha montado um presépio com uma 
imagem em pedra do Menino Jesus e 
um boi e um asno vivos.

Essa representação de Greccio foi 
o ponto de partida de um fenômeno 
extraordinário de difusão do culto 
do Natal. A partir do próprio século 
XIII, a elaboração de presépios di-
fundiu-se por toda a Itália. Os frades 
franciscanos imitaram seu fundador 
nas igrejas dos conventos abertos na 
Europa. Esse costume se propagou 
por toda a Europa durante os sécu-
los XIV e XV.

Atualmente, o movimento da re-
presentação do nascimento de Cristo 
tem um grande êxito, principalmen-
te na Itália, na Espanha e na América 
Latina. Na França, após a Revolução 
Francesa, em que foram proibidas as 
manifestações natalinas, nasceram 
com muita força na região da Pro-
vença. Até mesmo as comunidades 
protestantes, ainda que não montem 
presépios em suas casas, conservam, 
sim, a tradição de montar “presépios 
vivos” com crianças.

A ÁRVORE DE NATAL
É outra tradição pré-cristã que 

adquiriu um signi� cado profun-
damente cristão. Muitas tradições, 
todas de procedência nórdica, recla-

mam o costume da árvore de Natal, 
ainda que nenhuma seja con� ável, 
pelo que sua origem se perde na noi-
te dos tempos.

Os antigos povoadores da Eu-
ropa Central e Escandinávia consi-
deravam as árvores seres sagrados. 
Assim, na época do solstício de in-
verno, adornavam a árvore mais alta 
e poderosa do bosque com luzes e 
com frutos (maçãs, por exemplo), 
acreditando que suas raízes chega-
vam ao reino dos deuses, onde se 
encontravam � or e Odin.

Segundo a tradição, o cristianis-
mo atribuiu uma leitura mais pro-
funda a esse costume. Conta-se que 
São Bonifácio – um sacerdote inglês 
que evangelizou a Europa Central 
nos séculos VII e VIII – explicava 
o mistério da Trindade com a for-
ma triangular do abeto (pinheiro): 
os frutos seriam os dons do Espíri-
to Santo (os presentes de Deus aos 
homens); a estrela seria Cristo, a luz 
de Deus, a luz do mundo; e o tronco 
é facilmente assimilável à tradição 
cristã, que utiliza também muitas ár-
vores em sua catequese: a árvore do 
Paraíso, da ciência do bem e do mal, 
a árvore de Jessé, o santo madeiro do 
qual se fez a cruz...

A partir do século XV, os � éis 
começaram a montar as árvores em 
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DOUTOR EM HISTÓRIA
Referências: 
artigo escrito por M. Narbona, doutor em 
História. Extraído do site da Prelazia do Opus 
Dei, Brasil. 13 de dezembro de 2017.

suas casas. Com a Reforma Protes-
tante – que suprimiu as tradições do 
presépio e de São Nicolau –, a árvo-
re adquire maior protagonismo em 
muitos países do norte. A seus pés, 
as crianças encontram os presentes 
trazidos pelo Menino Jesus.

O enorme êxito da árvore no 
mundo anglo-saxão deve-se à rainha 
Vitória, que instalou uma no palácio 
real em 1830 e estendeu o costume a 
todo o reino. Em 1848, chegou até a 
felicitar as festividades natalinas com 
uma imagem da família real junto à 
árvore, o que contribuiu para sua di-
fusão também nos Estados Unidos 
da América.

A difusão da árvore no mundo 
protestante fez com que, nos países 
católicos, especialmente do sul da 
Europa, fosse dada menos impor-
tância a essa tradição. Mais recente-
mente, com dois pontí� ces centro-
-europeus, o costume da árvore de 
Natal recuperou sua importância.

Em 1982, a árvore foi instalada 
pela primeira vez na Praça de São 
Pedro: “Que signi� ca esta árvore?”, 
perguntava João Paulo II, que con-
tinuava: “Eu creio que é o símbolo 
da árvore da vida, aquela árvore 
mencionada no livro do Gênesis e 
que foi plantada na terra da huma-
nidade junto a Cristo (...). Depois, 
no momento em que Cristo veio ao 
mundo, a árvore da vida voltou a ser 
plantada por meio Dele e agora cres-
ce com Ele e amadurece na cruz (...). 
Devo dizer-lhes”, confessava, “que 
eu pessoalmente, apesar de ter uns 
quantos anos, espero impaciente-
mente a chegada do Natal, momento 
em que é trazido aos meus aposentos 
esta pequena árvore. Tudo isso tem 
um enorme signi� cado, que trans-
cende as idades”.

OS PRESENTES
A relação Natal-presente é muito 

antiga. Desde o início, um presen-
te nessa data tem sido um modo de 

transmitir de modo material às pes-
soas queridas a alegria própria pelo 
nascimento do Filho de Deus.

Até o século XIX, não se generali-
zou a ideia, fruto das classes médias, 
da burguesia. Reis Magos, Menino 
Jesus, São Nicolau ou Papai Noel, 
Befana, Olentzero, Caga Tió são per-
sonagens que, nas festas natalinas, 
trazem presentes às crianças. Mas, 
muitos desses personagens têm uma 
longa história. Contaremos duas.

REIS MAGOS
A importância dos Reis Magos 

é principalmente religiosa: eles são 
os protagonistas da Epifania, isto é, 
da manifestação de Deus a todos os 
homens, de todos os povos da terra.

Já tinham sido anunciados no 
Antigo Testamento (Livro dos Reis 
e Isaías) e São Mateus os descreve 
como “magos do Oriente”. Que fos-
sem três, e reis, é uma tradição que 
se consolidou rapidamente, como o 
demonstrou Orígenes, teólogo do 
século II. Provavelmente, tratava-se 
de sacerdotes da Babilônia, do culto 
de Zoroastro, dedicados à astrologia.

No século V, Leão Magno � xa em 
três o número de reis, representando 
assim as três raças humanas: a semí-
tica, representada pelo rei jovem; a 
camítica, representada pelo rei ne-
gro; a jafética, representada pelo rei 
mais velho. No século XV, com o 
descobrimento de novas terras, ad-
quirem seus traços de� nitivos.

Ao longo da história, têm rece-
bido nomes como Magalath, Galga-
lath e Serakin; Appellicon, Amerin 
e Damascón; ou Ator, Sater e Para-
toras. Os nomes Melchior, Gaspar e 
Baltasar aparecem pela primeira vez 
em um pergaminho do século VII.

Os restos dos reis magos, após se-
rem encontrados por Santa Helena, 
em Saba, viveram em agitadas viagens 
por toda a Europa, até que repousaram 
� nalmente na catedral de Colônia.

PAPAI NOEL
São Nicolau foi um bispo cristão 

que viveu na atual Turquia, no sécu-
lo IV. Ainda que tenha feito muitos 
milagres, o mais conhecido foi o que 
restituiu a vida a três meninos que 
haviam sido esquartejados por um 
carniceiro que havia colocado seus 
restos em sacos. Por isso, sua � gura 
esteve sempre unida às dos meninos. 
Sua devoção sempre existiu tanto na 
Igreja Católica como na Ortodoxa. 
Logo se associou o santo aos presen-
tes que as crianças recebiam no Natal.

A imagem atual é uma mistura do 
Sinterklaas holandês e de tradições 
escandinavas que haviam chegado 
aos Estados Unidos. Sua origem re-
monta a uma noite de 1822, quan-
do o pastor protestante Clement C. 
Moore criou o personagem Santa 
Claus. No dia 24 de dezembro, ao 
cair da tarde, sua esposa descobriu 
que faltavam algumas coisas para a 
ceia e pediu a seu marido que fosse 
comprá-las. Na volta, Clement se en-
treteve algum tempo com o guarda 
Jan Duychinck, um holandês gordo 
e efusivo, com vontade de contar as 
tradições natalinas de sua terra, em 
particular os costumes relacionados 
com Sinterklaas (São Claus).

Já em casa, enquanto a esposa 
preparava a ceia, redigiu um poema 
para suas três � lhas, contando a visi-
ta que lhe havia feito São Nicolau. A 
� gura que descreveu era a mesma de 
Duychinck: um indivíduo cordial, 
gordo, de olhos chispeantes, nariz 
vermelho e faces rosadas, que trazia 
consigo um cachimbo e dizia “Ho! 
Ho! Ho!”. Ainda que o personagem 
se chamasse São Nicolau, nada tinha 
a ver com o bispo.
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DOUTRINA

A Páscoa é a festa mais impor-
tante no calendário litúrgico 
da Igreja Católica. Nela, come-

mora-se a ressurreição de Jesus Cristo e 
pre� gura-se a nossa ressurreição. Ela é 
a coroação de toda a missão salví� ca e 
preenche de profundo sentido todos os 
atos do Deus Encarnado. Demonstra-
ção suprema do amor de Deus por nós, 
a ressurreição de Cristo e Sua posterior 
ascensão aos Céus nos ensinam que o 
Homem-Deus não se despiu de Sua 
natureza humana, como se Se livras-
se de uma roupa velha e surrada. Ao 
contrário, por um sublime mistério de 
amor, Deus uniu-Se à nossa natureza 
frágil permanentemente e, por toda 
a eternidade, continuará unida a ela. 
Nada poderá nos separar do amor de 
Deus – a não ser nós mesmos, pelo 
pecado.  

Se perguntássemos às pessoas, en-
tretanto, qual das festas litúrgicas é a sua 
favorita, decerto ouviríamos que não 
é Páscoa, mas o Natal. Quem nunca 
sentiu aquele friozinho na barriga pela 
proximidade do Natal? Quem nunca 
sentiu uma esperança nova surgir nas 
semanas que antecedem o nascimen-
to do Menino-Deus? Quantas vezes 
pessoas separadas pelo tempo, pelo 
espaço ou por rancores recuperaram 
a amizade numa ceia de Natal? A vida 
seria muito mais pobre sem o Natal.

Essa preferência pela festa do nasci-
mento de Cristo não é sem sentido: ela 
re� ete a espera de toda a humanidade 
pela sua redenção. Antes da vinda de 
Cristo, o homem perguntava-se se ha-
veria saída do mal que o a� ige. A vida 
seria apenas uma sucessão de fatos e 
acontecimentos sem sentido, que leva-
riam o homem a um � m inexorável – a 
morte –, como um trem que não pode 

desviar-se de sua linha? Deus existi-
ria? Se sim, Ele Se importa conosco, 
ou apenas é o Todo-Poderoso que nos 
ignora ou que gosta de assistir ao nosso 
sofrimento? Ao tentar responder a essas 
perguntas, o homem deparava com um 
muro intransponível, sem saber o que o 
aguardava no outro lado: se um paraíso 
ou um profundo abismo do nada. 

Apesar de desconhecer o que há no 
outro lado do muro, o homem, sôfrego 
de encontrar respostas, elaborou-as e 
criou sistemas – às vezes muito com-
plexos – para preencher o vazio dentro 
de si que é a ausência de certeza do que 
existe ao transpor esse muro. Outros 
procuraram encontrar na própria vida 
presente o sentido de tudo. Ânsia de 
poder, busca de prazer desenfreado, 
de dinheiro e de fama foram modos 
de procurar esconder da própria cons-
ciência a grave questão do que há atrás 
do muro que nos separa dos mortos, 
daqueles que já o ultrapassaram. Como 
o trem da vida não pode mudar de dire-
ção, vamos aproveitar a viagem, mesmo 
que ela nos leve a um abismo sem � m. 
Carpe diem. 

Nada, porém, satisfez o homem.

No entanto, Deus foi ensinando a 
um povo, aos poucos, a resposta a to-
das essas perguntas. O povo de Israel 
tornou-se depositário de uma espe-
rança comum a toda a humanidade 
e a todos os povos. A ele foi revelada 
a origem da humanidade em Adão e 
Eva e a promessa divina do Redentor 
logo após o pecado de nossos primeiros 
pais: “Porei ódio entre ti [a serpente] e 
a mulher, entre a tua descendência e 
a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar” (Gn 3,15). Ao povo 
judeu foram concedidos os profetas, 

que apontavam a vinda do Messias: 
“Porque um menino nos nasceu, um 
� lho nos foi dado; a soberania repou-
sa sobre seus ombros, e ele se chama: 
Conselheiro Admirável, Deus Forte, 
Pai Eterno, Príncipe da Paz” (Is 9,5). E 
o Messias deveria ser o Redentor não 
só de Israel, mas de todos os povos: “Os 
chefes das nações se reuniram com o 
povo do Deus santo de Abraão” (Sl 
46,10).

“Chegou o dia de Maria dar à luz, e 
teve o seu � lho primogênito. Envolveu-
-O em panos e recostou-O numa man-
jedoura, por não terem lugar na hos-
pedaria” (Lc 2,6-7). Esse versículo, logo 
no início do Evangelho de São Lucas, 
com uma singela expressão – “Chegou 
o dia” – revela a espera ansiosa de toda 
a humanidade pelo Messias. Chegou o 
dia, depois de séculos de espera. Che-
gou o dia, após multidões de pecados, 
de guerras, de assassinatos, de roubos, 
invejas, ódios, raivas, luxúrias, egoís-
mos, mortes, dores, misérias. Chegou o 
dia em que Deus Se revelaria a nós em 
Seu in� nito amor. Numa humildade e 
pobreza que curariam nossa soberba e 
riqueza. Num lugar escondido de todos 
os olhos humanos, revelando-nos que o 
essencial se esconde nas coisas peque-
nas, invisíveis àqueles cegos pela falsa 
luz da glória mundana. “Este é o dia que 
o Senhor fez para nós, alegremo-nos e 
nele exultemos!” (Sl 117,24)

Após tanta espera, seria de con-
jecturar que o homem receberia de 
coração aberto Aquele que viria nos 
salvar e nos dar a felicidade plena. En-
tretanto, não foi o que ocorreu: não 
havia lugar na hospedaria. “De algum 
modo a humanidade espera Deus, a 
Sua proximidade. Mas, quando chega 
o momento, não tem lugar para Ele. 

A ESPERANÇA DO NATAL
“Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos!” (Sl 117,24)
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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II 
PARA O NATAL DE 1978

BÊNÇÃO URBI ET ORBI

Esta mensagem, quero dirigi-la 
a todos os homens e a cada um; 
ao homem, na sua humanida-

de. Natal é a festa do homem. Nasce 
o Homem; um dos milhares de mi-
lhões de homens que nasceram, nas-
cem e nascerão sobre a terra. Um ho-
mem, um elemento componente da 
grande estatística. Não foi por acaso 
que Jesus veio ao mundo no período 
do recenseamento; quando um im-
perador romano quis saber quantos 

súditos tinha o seu país. O homem 
feito objeto do cálculo, considerado 
sob a categoria da quantidade, um 
entre os milhares de milhões. E, ao 
mesmo tempo, um, único e singular. 
Se nós celebramos assim tão solene-
mente o nascimento de Jesus, faze-
mo-lo para testemunhar que todo e 
qualquer homem é alguém, único e 
que não se pode repetir. Se as nossas 
estatísticas humanas, as catalogações 
humanas, os humanos sistemas polí-

PAPA

ticos, econômicos e sociais, as simples 
humanas possibilidades não conse-
guem assegurar ao homem que este 
possa nascer, existir e operar como 
um único e singular, então assegu-
ra-lho Deus. Para Ele e perante Ele, 
o homem é sempre único e singular; 
alguém que foi eternamente ideado e 
designado com o seu próprio nome. 

Assim como sucedeu com o pri-
meiro homem, Adão; e assim como 

casal, cuja mulher está grávida, e que 
precisa de uma simples acomodação, 
corremos o risco de não a abrir. Perde-
mos a chance de fazer de nosso coração 
o lugar de nascimento de Jesus Cristo. 

Imagino sempre o que seria daque-
la hospedaria se tivesse recepcionado 
Maria e José. Provavelmente, hoje seria 
um lugar de peregrinação. Certamente, 
o dono da hospedaria seria venerado 
como santo e teria recebido uma gran-
de recompensa de Deus pela pequena 
caridade feita. Da mesma forma que 
custaria tão pouco ao dono da hos-
pedaria abri-la para receber o próprio 
Menino-Deus, para nós é fácil abrir o 
nosso coração neste Natal para o rece-
bermos. Mas, será que aproveitaremos 
essa oportunidade?

Está tão ocupada consigo mesma, sente 
necessidade tão imperiosa de todo o 
espaço e de todo o tempo para as pró-
prias coisas, que não resta nada para o 
outro: para o pobre, para o próximo, 
para Deus. E quanto mais ricos se tor-
nam os homens, tanto mais preenchem 
tudo de si mesmos. Tanto menos pode 
entrar o outro”, escreveu o Papa Emérito 
Bento XVI.

Essa é contradição perene e pre-
sente em todo Natal: esperamos an-
siosamente o nascimento de Cristo, 
mas poucos de nós abrimos as portas 
da “hospedaria” interior para recepcio-
ná-Lo. Há sempre coisas para se preo-
cupar no mundo, há sempre alguma 
festa para ir, algum jogo para jogar, uma 
mensagem para ler, um � lme para assis-
tir, uma cama para dormir. Há sempre 
algo para ser feito. E, debaixo de tantas 
preocupações e necessidades, ao bater 
na porta de nosso coração um pobre 

Referências:

Bento XVI. Homilia na Basílica Vaticana em 25 de 
dezembro de 2007.

GUSTAVO CATANIA RAMOS

“Chegou o momento 
que Israel aguardava há 
muitos séculos, durante 
tantas horas sombrias 

– o momento de algum 
modo esperado por toda 

a humanidade, ainda 
que sob � guras confusas: 
que Deus viesse cuidar 

de nós, que saísse do seu 
esconderijo, que tudo 
fosse salvo e tudo se 

renovasse.” (Bento XVI)
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sucede com esse novo Adão, que 
nasce da Virgem Maria na gruta de 
Belém: “Dar-lhe-ás o nome de Jesus” 
(Lc 1,31).

Esta mensagem, pois, é dirigi-
da a todos os homens e a cada um, 
exatamente enquanto homem, à sua 
humanidade. É a humanidade, de 
fato, que é elevada com o nascimen-
to terreno de Deus. A humanidade, 
“a natureza” humana foi assumida na 
unidade da Divina Pessoa do Filho, 
na unidade do Eterno Verbo, em 
que Deus Se exprime eternamente 
a Si mesmo; essa divindade Deus a 
exprime em Deus: Deus verdadeiro; 
o Pai no Filho e de ambos o Espírito 
Santo.

Na solenidade do dia de hoje nós 
elevamo-nos também no sentido 
desse mistério inescrutável, desse 
nascimento divino.

Ao mesmo tempo, o nascimento 
de Jesus em Belém testemunha que 
Deus exprimiu essa Palavra eterna 
no tempo, na história. Dessa “ex-
pressão” Ele fez e continua a fazer a 
estrutura da história do homem. O 
nascimento do Verbo Encarnado é o 
início de uma nova força da mesma 
humanidade; a força que está ao al-
cance de todos os homens, segundo 
as palavras de São João: “Deu-lhes 
o poder de se tornarem � lhos de 
Deus” (Jo 1,12). É em nome desse 
singular valor de todos e cada um 
dos homens, em nome dessa força 
que é trazida para todos e cada um 
dos homens pelo Filho de Deus ao 
tornar-se homem, que eu me dirijo 
nesta mensagem sobretudo ao ho-
mem: a todos os homens e a cada 
um, onde quer que trabalhe, crie, so-
fra, lute, peque, ame, odeie e duvide; 
onde quer que viva e morra; a ele eu 
me dirijo, hoje, com toda a verdade 
do nascimento de Deus; com a Sua 
mensagem.

O homem vive, trabalha, cria 
sofre, luta, ama, odeia, duvida, cai 
e levanta-se em comunhão com os 

outros homens. Portanto, dirijo-me 
a todas as várias comunidades. Aos 
povos, às nações, aos regimes, aos sis-
temas políticos, econômicos, sociais e 
culturais e digo-lhes: 

– aceitai a grande verdade sobre o 
homem; 

– aceitai a verdade plena acerca do 
homem, que foi pronunciada na noi-
te de Natal;

– aceitai esta dimensão do ho-
mem, que se patenteou a todos os ho-
mens naquela santa noite;

– aceitai o mistério, no qual to-
dos os homens e cada um vive desde 
quando Cristo nasceu;

– permiti a esse mistério agir em 
todos e em cada um dos homens;

– permiti-lhe que ele se desenvol-
va nas condições exteriores do seu ser 
terreno.

Nesse mistério se encerra a força 
da humanidade. A força que irradia 
sobre tudo aquilo que é humano. Não 
torneis difícil tal irradiação. Não a 
destruais. Tudo aquilo que é humano 
cresce a partir dessa força; sem ela, 
debilita-se; sem ela, arruína-se.

E por isso agradeço-vos a todos 
vós – famílias, nações, estados, sis-
temas políticos, econômicos, sociais 
e culturais – por tudo aquilo que fa-
zeis para que a vida dos homens se 
possa tornar nos seus diversos as-
pectos cada vez mais humana, isto é, 
mais digna do homem. Auspicio de 
todo o coração e suplico-vos que não 
vos canseis nunca em tal esforço, em 
tal aplicação.

“Glória a Deus com mais alto dos 
céus!” (Lc 2,14)

Deus aproximou-Se, Deus está 
no meio de nós. É homem. Nasceu 
em Belém. Está deitado numa man-
jedoura porque não havia lugar para 
Ele na hospedaria (cf. Lc 2,7).

O Seu nome: Jesus! A Sua mis-
são: Cristo!

É Mensageiro de grande conselho, 
Conselheiro Admirável (cf. Is 9,5); e 
nós, com tanta frequência, � camos 
irresolutos, e os nossos conselhos não 
produzem os frutos desejados.

É Pai perpétuo (ibidem) – “Pa-
ter futuri saeculi, Princeps pacis”– 
e, apesar de nos separarem dois mil 
anos do Seu nascimento, Ele está 
sempre diante de nós e sempre nos 
precede. Devemos “correr atrás 
Dele” e procurar alcançá-lo.

É a nossa Paz! A Paz dos homens! 
A Paz dos homens que Ele ama (Lc 
2,14). Deus agradou-se do homem 
por Cristo. Assim, esse homem, não 
se pode destruí-lo; não se pode avil-
tá-lo; não é permitido odiá-lo!

Paz aos homens de boa vontade! 
A todos eu dirijo o convite instante 
a orarem, juntamente com o Papa, 
pela paz, em particular hoje e daqui a 
oito dias, data em que celebraremos 
o Dia da Paz.

Feliz Natal a todos os homens e a 
cada um dos homens!

O meu pensamento – com os 
meus votos cheios de afeto cordial 
e de sincero respeito – vai para vós, 
irmãs e irmãos, que vos encontrais 
presentes aqui nesta praça; vai para 
todos vós, os que, pelos meios de 
comunicação social, tendes a possi-
bilidade de vos pordes em sintonia 
com esta breve cerimônia; vai para 
vós todos, os que procurais sincera-
mente a verdade, os que tendes fome 
e sede de justiça, os que anelais pela 
bondade e pela alegria; vai para vós, 
pais e mães de família; para vós, tra-
balhadores e pro� ssionais; para vós, 
jovens; para vós, adolescentes; para 
vós, crianças; vai para vós, pobres; 
para vós, doentes; para vós, anciãos; 
para vós, encarcerados; e para todos 
vós, en� m, os que vos achais na im-
possibilidade de passar o santo Natal 
em família, na companhia dos vos-
sos entes queridos.

FELIZ NATAL!
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

SERVIR ANTES A DEUS QUE AOS HOMENS

Esse é o chamado e o grande 
desa� o que Deus nos pro-
põe, em caráter de urgência, 

HOJE.

“Povo Meu, povo Meu, em que 
te contristei, que mal te � z Eu?” é 
o lamento do Senhor que conti-
nua ressoando em nossos ouvidos 
como nos tempos do profeta Mi-
queias. 

Ao nos ver cansados, desani-
mados, abatidos, o Senhor nos 
olha com amor e envia Sua mãe 
e Seus profetas para serem canais 
da renovada graça do Seu Santo 
Espírito. Para isso, Ele pede a você 
que abra o coração e deseje arden-
temente fazer uma experiência do 
Seu amor redentor. Como somos 
livres é preciso dar o “sim” indivi-
dual e pleno a esse convite. Como 
fazê-lo? Reconhecer em primeiro 
lugar que apegos ou preocupações 
são dominantes em cada um de 
nós e pedir a graça de proclamar 
Jesus como único e verdadeiro Se-
nhor das nossas vidas e das nossas 
famílias. 

Agora é mergulhar no mistério 
da salvação e deixar que o Espíri-
to nos conduza livremente nesse 
tempo da graça!

Muitas coisas não podemos 
entender nesta vida, pois somos 
pecadores, limitados pela nossa 
condição humana. Ao ser reco-
nhecido, o mistério da salvação 
nos coloca na necessária condição 
de humildade de quem aceita o se-
nhorio Daquele que diz “sem Mim 
nada podeis fazer” (Jo 15,5c). 

O mistério não tem que ser en-
tendido, mas reconhecido e acei-
to como tal. Somos, cada um de 

nós, � lhos amados do Pai eterno 
e a criação divina continua acon-
tecendo por meio das nossas ati-
tudes bondosas, amorosas, como 
servos do Cristo sofredor.

Mas, o que é ser servo? “Que 
mais devo fazer, Senhor?” A esta 
indagação de seu coração respon-
de Dom Adair José Guimarães: é 
estar em constante atitude interna 
de silêncio e adoração, acolhendo 
o mistério do amor fecundo de 
Deus.

Em outros tempos, ser servo 
foi, historicamente, malvisto, pois 
remetia à forçada submissão da 
escravidão humana. Ainda hoje 
“servo, serviço, sofrimento, doa-
ção, sacrifício, obediência, humil-
dade...” são algumas das muitas 
palavras-chaves que vêm sendo 
desvirtuadas na sua verdadeira 
essência e, portanto, interpretadas 
de forma errônea e até evitadas. 

Mas São Lucas nos lembra que 
“Importa obedecer antes a Deus 
que aos homens” (At 5,29).

“O mundo está obscurecido 
por uma persistente rejeição de 
Deus” (Padre Gobbi), o que faz 
com que sejamos servos sofredo-
res de uma dominação injusta e 

autoritária que nos escraviza ao 
dominador do mundo.

Em contraponto, ser servo do 
Senhor nosso Deus é seguir a Cris-
to, numa entrega total, livre, deli-
berada, amorosa, carregando cada 
qual a sua cruz, na certeza da sal-
vação. Nós, servos neste mundo, 
devemos estar mergulhados no 
Servo dos servos, aceitando o mis-
tério do qual fazemos parte.

“Só no Amor há poder!” (Dom 
Cipriano): aceitar o senhorio de 
Jesus é aceitar o domínio do ver-
dadeiro amor nas nossas vidas, 
mesmo que isso às vezes implique 
renúncias e sofrimentos. Jesus não 
fez propaganda enganosa quando 
disse “No mundo havereis de ter 
a� ições, mas coragem! Eu venci o 
mundo” (Jo 16,33).

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO 
SANTO

O Grupo Espírito Santo 
estará de férias até 

7/2/19. Levaremos cada 
um de vocês em oração. 
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NOSSA SENHORA

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA 

Imaculada Conceição da San-
tíssima Virgem temos de en-
tender a grande verdade reve-

lada: que foi concebida no seio da 
sua mãe, Santa Ana, sem pecado 
original.

Desde a queda de Adão, a hu-
manidade e sua descendência são 
concebidas e nascem em pecado. 
No Salmo “Miserere”, o escritor ins-
pirado diz: “Eis que eu nasci na ini-
quidade, minha mãe concebeu-me 
no pecado” (Sl 50,7). Esse pecado, 
que nos alcança e que nos pertence 
desde o primeiro momento de nos-
sa existência, é o pecado da in� deli-
dade e da desobediência, pelo qual 
Adão perdeu o Paraíso. 

Nós, como � lhos de Adão, 
somos os herdeiros nas conse-
quências de seu pecado: em Adão 
perdemos a vestidura da graça e 
de santidade que lhe foi entregue 
pelo Criador no momento em que 
o formou. Nesse estado de indi-
gência e deserdados, todos fomos 
concebidos e nascemos; o meio 
habitual pelo qual somos tirados 
dessa situação é o Sacramento do 
Batismo. 

Maria não esteve nunca nessa si-
tuação; por decreto eterno de Deus, 
esteve isenta. Desde a eternidade, 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo 
decretou criar a raça humana e, em 
“previsão” do pecado de Adão, de-
cretou redimir a humanidade por 
meio da encarnação do Filho e de 
seu sofrimento na cruz. 

Nesse mesmo e incompreen-
sível e eterno instante, no qual o 
Filho de Deus foi gerado do Pai, 
foi também dado o decreto da re-
denção do homem por meio desse 
mesmo Filho. O que nasceu desde a 
eternidade nasceu por um decreto 
eterno para nos salvar no tempo e 
para redimir a humanidade inteira; 
foi decidido que a redenção de Ma-
ria se efetuasse dessa maneira espe-
cial a que chamamos de Imaculada 
Conceição. 

Foi decretado não que Maria se-
ria puri� cada do pecado e sim que 
fosse, desde o primeiro momento 
de sua existência, preservada do 
pecado, de maneira que o maligno 
não tivesse nenhum poder sobre 
ela. Assim, a � lha de Adão e Eva, 
como se esses nunca tivessem caí-
do, não compartilhou com eles o 
pecado, herdou os dons e as gra-
ças (em muito maior medida) que 
Adão e Eva possuíam no Paraíso. 

Maria é a Virgem Louvável, isto 
é, a Virgem que foi proclamada, 

anunciada; literalmente: tem de ser 
louvada. 

Estamos acostumados com que 
se louve abertamente tudo aquilo 
que é surpreendente, estranho, raro, 
novo, importante. Assim, quando 
Nosso Senhor iria chegar, São João 
Batista louvou sobre Ele; depois, os 
apóstolos correram o mundo intei-
ro e anunciaram Cristo. 

Qual é a mais excelsa, a mais 
rara, a mais excelente prerroga-
tiva de Maria? Não ter pecado. 
Quando uma mulher dentre a 
multidão, levantando a voz, diz a 
Nosso Senhor: “Felizes as entra-
nhas que te trouxeram!”, o Senhor 
respondeu: “Felizes, antes os que 
ouvem a palavra de Deus e a ob-
servam” (Lc 11,27-28). Essas pa-
lavras se cumpriram em Maria. 
Foi cheia de graça para ser mãe de 
Deus. Porém, ter tal grau de santi-
dade e de pureza é um dom maior 
do que sua maternidade. 

Na realidade, Nosso Senhor não 
seria seu � lho se antes não a tivesse 
santi� cado; ou seja, que sua maior 
glória consiste em ter recebido essa 
perfeita santi� cação. Por isso que 
se chama Virgem Louvável, mere-
ce ser louvada abertamente porque 
jamais cometeu nenhum pecado, 

“Ó, Maria, concebida sem pecado,  rogai por nós que recorremos a vós*.”

*Em 27 de novembro de 1830, Maria apareceu à jovem Catarina Labouré, uma noviça das Filhas da Caridade (as irmãs vicentinas). Maria apareceu com os raios que 
saíam de suas mãos e com o globo terrestre a seus pés. Ao redor da cabeça uma coroa de 12 estrelas, com uma inscrição oval, na qual se lia: “O Marie, conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons recours à vous” (“Ó, Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”).
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nem mesmo o menor que seja; 
porque o pecado não tem com ela 
parte alguma; porque, possuindo a 
plenitude da graça de Deus, nunca 
teve um pensamento, disse uma 
palavra, fez alguma obra que não 
fosse a mais agradável a Deus To-
do-Poderoso; porque nela resplan-
deceu o mais esmagador triunfo 
sobre o inimigo das almas. 

Por isso, quando tudo pare-
cia perdido, como o propósito de 
mostrar o que Cristo podia fazer 
morrendo por nós, de mostrar o 
que natureza humana, que é obra 
sua, era capaz de alcançar, para 
mostrar até que ponto podia des-
baratar os tremendos esforços, a 
mais formidável malícia do ini-
migo e revogar todas as conse-
quências da queda, Nosso Senhor 
começou, inclusive antes de Sua 

chegada, a levar a cabo o ato mais 
maravilhoso de Sua redenção na 
pessoa daquela que havia de ser 
Sua mãe. Em virtude dos méritos 
daquele sangue que ia ser derra-
mado, Jesus Se interpôs para im-
pedir que Maria incorresse no pe-
cado de Adão, antes de repará-lo 
na cruz. Por isso é que louvamos a 
Maria, predestinada por essa graça 
maravilhosa. 

Também é Virgem Louvável 
por outro motivo. Enaltecemos 
o que não é claro para que seja 
conhecido. Esse é o motivo pelo 
qual na Escritura o apóstolo diz: 
“anunciamos a Cristo” (1Cor 1,23). 
A quem? Não a quem a conhecia, 
mas, sim, a quem não a conhecia. 

A pregação procede por eta-
pas: primeiro uma lição e depois 

a outra. Dessa maneira, os pagãos 
foram introduzidos na Igreja gra-
dualmente. Dessa maneira, a pre-
gação de Maria aos � lhos da Igreja 
e a devoção que esses lhe têm fo-
ram crescendo com o transcurso 
dos séculos. Não foi louvada nos 
primeiros tempos como o é nos 
mais recentes. Primeiro foi pre-
gada como Virgem das virgens, 
depois como Mãe de Deus, depois 
como gloriosa em sua assunção, 
depois como advogada dos pe-
cadores, depois como Imaculada 
Conceição**. Essa última foi a pre-
gação peculiar do século XIX. 

Fonte:

Texto extraído e adaptado de Refl exões sobre a 
Virgem Maria, de John Henry Newman. Tradução: 
Rodrigo Matsuki. São Paulo: Factash Editora, 2006.

**Dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. Passados apenas alguns anos, no dia 11 de agosto de 1858, Nossa 
Senhora apareceu em Lourdes (França), por 15 dias seguidos à menina chamada Bernadete. No dia 25 de agosto de 1858, Bernadete suplicou-lhe que revelasse seu 
nome e, em resposta ouviu: “Eu sou a Imaculada Conceição”. 

CARDEAL JOHN HENRY 
NEWMAN, SACERDOTE INGLÊS 
(1801-1890)

PARA LER

UM CORAÇÃO DE CARNE

“Bom, eu já sou cristão, já 
vou à Missa, não pre-
judico ninguém. Essa 

história de conversão é para quem 
não tem fé, para os grandes peca-
dores.” Será mesmo?

Sempre que batemos no peito 
para reconhecer as nossas culpas, 
pedimos ao Senhor a graça da 
conversão. Pedimos-lhe para que-
brar o nosso coração de pedra para 
que possamos ser capazes de amar 
e ser amados. “Dar-vos-ei um co-
ração novo e em vós porei um es-
pírito novo; tirar-vos-ei do peito o 
coração de pedra e dar-vos-ei um 
coração de carne.” (Ez 36,26)

A conversão não se resume a 
um clarão momentâneo que trans-
forma a nossa existência como 
vemos nas clássicas imagens de 
São Paulo caindo do cavalo na 
estrada de Damasco. Sim, é isso, 
mas é também uma tarefa a que o 
Senhor nos chama todos os dias. 
Com urgência e paciência, com 
carinho e � rmeza, com justiça e 
misericórdia.

Repleto de exemplos tirados 
da vida dos santos, da experiência 
pastoral do autor e de obras literá-
rias, este livro nos ajuda a tomar 
consciência de que sempre é tem-
po de se converter.

Autor: Guillaume de Menthière.
Editora: Quadrante.

128 páginas. 
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RECOLHIMENTO DAS SENHORAS
11 de dezembro, ÀS 14h30.
tema: “lições de natal”.

DEZEMBRO
1 - Henrique Nascimento Mellão e Sara Assumpção Queiroz Mota / Diego 
Bortolozzi Bezerra Nunes e Larissa Arruda Pinto / André Zakaib Audi e 
Luciana Carvalho Giannetti
8 - Rodrigo Leandro Bustos e Cintia Matos M. Lima / André Carnevale e 
Samara Zuppardi Lacerda Sabino / Oscar Takeshi Oiyama e Érica Machado 
Luz / Jean Jacques Kassis e Valentina Yanyi Loze / Jean Carlo Batista Justino e 
Elisandra Costa Silva
15 - Tiago Cortez Baptistella e Mariana Daniel Saraiva / Carlos Felipe 
Ferreira e Livia Ribeiro / André Assis Strada e Vanessa Cristina do 
Nascimento Martins / Galid Osman Didi Junior e Paloma Gomes Nunes

Grupo Sementes do Espírito
Segundas-feiras, às 20h.

Grupo de Oração Espírito Santo
Quintas-feiras, às 14h30.

Plantão de Oração
Terças-feiras, às 15h.

Terço dos 
Homens
Terças-feiras,
às 20h30

Vicentinos
Terças-feiras, às 19h

PASTORAL DA MÚSICA – CORAL
Ensaios: Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Domingos, chegada às 11h para cantar às 12h30
e chegada às 17h para cantar às 18h30.

GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Domingos, às 18h.

Apostolado da Oração
Missa toda primeira sexta-feira 
do mês, às 8h.

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês, das 10 às 14h.

Missa de Natal de N. sra. de schoenstatt

12 de Dezembro, às 20h.

22 de Janeiro, ÀS 14h30.
tema: “humildade e caridade”.

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, veri� car 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.

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.

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

EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

Terço
das Famílias
Toda primeira quinta-feira 
do mês, às 19h30


