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PAPA

POLÍTICA A SERVIÇO DA PAZ

No dia 1º de janeiro pas-
sado, enquanto no Brasil 
tomavam posse o novo 

presidente da República e os go-
vernadores dos Estados, o Papa 
Francisco lembrava no Vaticano 
que “a boa política está a serviço 
da paz”. Não foi mensagem dirigi-
da especi� camente aos governan-
tes brasileiros, embora também 
eles estivessem incluídos entre os 
destinatários. Todos os anos, em 

1º de janeiro, o Pontí� ce envia 
uma mensagem em favor da paz a 
todos os governantes e altas auto-
ridades dos povos e das organiza-
ções internacionais.

O foco da mensagem deste 
ano é a “boa política”, verdadeiro 
desa� o para todos os governan-
tes. A mensagem leva a re� etir so-
bre os grandes objetivos da polí-
tica, que nem sempre apareceram 
claramente nos programas e nas 

prioridades dos que assumem um 
mandato. Será que os grandes ob-
jetivos da política são a vitória do 
partido, a a� rmação da ideologia 
e dos interesses dos vencedores 
e a repressão dos não alinhados 
com eles?

A boa política, à qual o Papa 
se refere, deve contribuir efetiva-
mente para manter e consolidar a 
paz em todos os sentidos, ou para 
restabelecê-la onde ela estiver 

Essa é a mensagem do Papa Francisco a todos os governantes e às altas autoridades mundiais
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faltando, ou em situação de ris-
co. Com o poeta Charles Péguy, 
Francisco lembra que a paz é como 
uma � or frágil, que procura desa-
brochar entre as pedras da violên-
cia... A paz, de fato, está ameaça-
da sempre que se busca o poder a 
todo custo, mesmo com meios in-
justos, violência e desonestidades.

O Papa Paulo VI exortava, em 
plena guerra fria, que é dever de 
cada pessoa levar a sério a políti-
ca nos seus diversos níveis – local, 
regional, nacional e mundial – em 
defesa da liberdade e do esforço 
comum para a realização do bem 
da cidade, da nação e da humani-
dade (Encíclica Octogesima Adve-
niens, 1971, 46).

Vícios na política podem tor-
ná-la odiosa e desacreditada, in-
capaz de promover a paz. A polí-
tica pode ser comprometida pela 
incapacidade e pelo despreparo 
do governante, pela falta de pru-
dência, de discernimento sereno e 
de equilíbrio sadio. Certos vícios 
na condução da vida política en-
fraquecem o convívio democráti-
co, envergonham a vida pública e 
põem em risco a paz social.

Entre esses vícios, o Papa men-
ciona as múltiplas formas de cor-
rupção e enriquecimento ilícito 
mediante a apropriação de bens 
públicos, a negação do direito, a 
falta de respeito às regras esta-
belecidas e o recurso arbitrário à 
força – “por razões de Estado” – 
para a a� rmação no poder. Mas, 
também são expressões de má po-
lítica o fomento da xenofobia e do 
racismo, a insensibilidade diante 
dos sofrimentos dos pobres e dos 
refugiados, a exploração irres-
ponsável dos recursos naturais 
para o lucro fácil. Entre as for-
mas de política viciada contam-se 
também as que se destinam a pe-
renizar privilégios questionáveis 
ou injustos, ou sustentam regimes 

na base do medo e da violência. 
O recurso à guerra, para impor as 
próprias razões a outros povos, é 
expressão abominável de política 
e agride diretamente a paz.

Políticas viciadas precisam 
ser superadas com políticas boas 
que têm no seu centro a pessoa 
humana e sua inalienável digni-
dade, promovem consensos para 
medidas sociais, econômicas e 
culturais em benefício de toda 
a população e têm uma atenção 
privilegiada para com as camadas 
sociais mais vulneráveis. O bem 
comum deve ser o grande obje-
tivo de políticas sábias, voltadas 
para as necessidades básicas do 
povo humilde e pobre, mais do 
que para a consolidação de van-
tagens de quem já vive em situa-
ção privilegiada. Não é sábia nem 
prudente e desencadeia con� itos 
sociais a política que se volta, 
sobretudo, para os interesses de 
quem já é forte e privilegiado.

Os eleitores votam esperando 
que o escolhido faça a coisa cer-
ta, uma vez chegando ao poder. 
É impensável que alguém vote 
intencionalmente para eleger 
um mau governante. Espera-se 
que os governantes sirvam ao 
seu povo, protejam a população 
e trabalhem de forma abnegada 
para proporcionar condições de 
convivência digna e um futuro 
bom para todos. A boa política é, 
pois, um dever inerente ao man-
dato, uma responsabilidade e um 
des� o permanente para quem 
governa.

Boa política é aquela que con-
segue conciliar o necessário de-
senvolvimento econômico com 
a demanda por justiça e solida-
riedade social. Os fechamentos 
nacionalistas podem ser uma 
tentação fácil para conquistar 
consensos e apoios, mas eles 
são prejudiciais à edi� cação da 

verdadeira fraternidade, tão ne-
cessária no mundo globalizado. 
Fechar-se aos migrantes e refu-
giados é privá-los da esperança e 
das forças necessárias para supe-
rar os sofrimentos que carregam.

A política não deve ser inspi-
rada em motivações mesquinhas 
e particularistas, mas em ideais e 
valores elevados, como a dignida-
de humana, a equidade, a justiça e 
a solidariedade social. Essas mo-
tivações e esses valores elevados 
oferecem base sólida para gover-
nantes e governados, para quem 
apoia o governo e para quem está 
na oposição. Sustentada e orien-
tada por esses ideais e propósitos, 
a boa política será, na prática, a 
arte do possível numa sociedade 
pluralista e complexa.

O Papa Francisco não deixou 
de incluir entre as boas políticas 
duas questões cruciais, indispen-
sáveis para a verdadeira paz: o 
cuidado do meio ambiente, para 
manter boa e habitável a “casa 
comum” de toda a comunidade 
humana, e a atenção especial às 
novas gerações. Crianças e jovens 
serão herdeiros do patrimônio 
social e cultural que hoje cons-
truímos. Que não sejam vítimas 
de nossas más políticas! Eles têm 
o direito de alimentar seu sonho e 
sua esperança.

 Só nos resta, pois, desejar ao 
novo presidente e aos demais po-
deres da República, como tam-
bém a todas as forças políticas, 
sociais, econômicas e culturais, 
um período de boa política para 
que o nosso país fortaleça as bases 
para a verdadeira paz.

Sonhar nunca é demais.

Fonte: 

Jornal O Estado de S. Paulo, edição de 12 de 
janeiro de 2019

DOM ODILO P. SCHERER, 
CARDEAL ARCEBISPO DE SÃO 
PAULO
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CAPA

SÃO JOSÉ
Aos 15 de agosto de 1989 

– festa da Assunção de 
Nossa Senhora –, o Papa 

São João Paulo II divulgava a to-
dos os � éis católicos a Exortação 
Apostólica Redemptoris Custos, 
“sobre a � gura e a missão de São 
José na vida de Cristo e da Igreja”, 
expressando “algumas re� exões 
sobre aquele a quem Deus ‘con-
� ou a guarda dos seus tesouros 
mais preciosos’”, no intuito pas-
toral de que “cresça em todos a 
devoção ao Patrono da Igreja uni-
versal” (RC 1).

Para mostrar como São José 
participou do mistério da Encar-
nação “como nenhuma outra pes-
soa humana, à exceção de Maria”, 
o Santo Padre nota que, quando 
da Anunciação, o Anjo Gabriel foi 

enviado “a uma virgem desposada 
com um homem que se chamava 
José” (Lc 1,27). É que o Matri-
mônio então de costume dentre 
o povo hebraico era celebrado 
em duas fases: primeiro se fazia 
uma cerimônia legal (verdadeiro 
Matrimônio) e somente passado 
algum interstício é que o esposo 
recebia a esposa em sua própria 
casa. São José era, pois, legalmen-
te o esposo de Maria, conquanto 
a não tivesse ainda recebido em 
sua casa, e posto tivessem esses 
esponsais natureza toda particu-
lar, como se colige da pergunta de 
Nossa Senhora ao anjo: “Como 
se fará isso, pois não conheço ho-
mem?” (Lc 1,34). 

Quando, portanto, Maria ace-
deu ao desígnio divino com seu 

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

Fiat e “concebeu do Espírito San-
to” (Mt 1,18), manifestando-se 
publicamente como grávida, José 
“não sabia como comportar-se 
perante [esta] ‘surpreenden-
te’ maternidade” (RC 3). Sendo, 
como era, um “homem justo” (Mt 
1,19) – o que, em linguagem bí-
blica, quer dizer “santo” –, José 
certamente já pudera discernir a 
excepcional santidade de Maria 
e, portanto, suspendera qualquer 
julgamento para com ela. Como, 
porém, nenhuma explicação or-
dinária se lhe a� gurava para essa 
situação, José percebeu haver aí 
um mistério para o qual – até en-
tão – não fora convidado e por 
isso “procurava, sobretudo, uma 
maneira airosa de sair daquela 
situação difícil” (RC 3). En� m, 
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“não a querendo expor à infâmia, 
resolveu desvincular-se dela se-
cretamente” (Mt 1,19). 

Essa passagem de modo algum 
signi� ca que José descon� asse de 
Maria, ou que a quisesse repudiar 
por aparecer-lhe grávida. Antes, 
e muito pelo contrário, José, qual 
Moisés diante da sarça ardente (Ex 
3), entrevia naquela jovem – que já 
em seu ventre gestava o Deus en-
carnado – uma santidade imensa, 
a cuja participação não tinha ele 
direito sem prévia convocação. 
Ocorre que, se viesse à tona não 
ter sido ele quem gerara o � lho de 
Maria, seria ela condenada como 
pecadora, na opinião pública. A 
única saída lhe parecia, então, to-
mar ele a iniciativa de rejeitar Ma-
ria, como que dando a entender 
aos afoitos em juízo alheio ser ele 
o pai da criança, a quem culpo-
samente decidira junto da mãe. 
Tomada já a decisão de assumir 
esse fardo, aparece-lhe en� m em 
sonho um anjo de Deus e diz-lhe 
“José, � lho de Davi, não temas re-
ceber contigo Maria, tua esposa” 
(Mt 1,20), con� rmando que esse 
Matrimônio era a vontade divina. 
“Muito embora decidido a afastar-
-se, para não ser obstáculo ao pla-
no de Deus que nela estava a reali-
zar-se, por ordem expressa do anjo 
ele manteve-a consigo e respeitou 
a sua condição de pertencer exclu-
sivamente a Deus” (RC 20).

Por este anúncio do anjo, foi São 
José intimamente introduzido no 
mistério da Encarnação. E, assim 
como Maria prontamente assen-
tira à mensagem da Anunciação, 
prestando a Deus “o obséquio ple-
no da inteligência e da vontade e 
dando voluntário assentimento 
à sua revelação” (RC 4), também 
José observou inteiramente a obe-
diência da fé, pois, despertando do 
sono, “fez como o anjo do Senhor 
lhe havia mandado e recebeu em 
sua casa sua esposa” (Mt 1,24).

GIL PIERRE DE TOLEDO HERCK

E, de fato, o Matrimônio de 
Maria e José não é uma vicissitu-
de fortuita, mas integra o único 
desígnio divino de redenção, pois 
esse vínculo conjugal é o fun-
damento da paternidade de São 
José, “� lho de Davi” (Mt 1,20), 
pela qual que se cumpriu a mile-
nar aliança davídica em que Deus 
prometera: “Suscitarei, depois de 
ti, um � lho teu, e con� rmarei a 
sua realeza. Será ele que construi-
rá uma casa para o Meu nome, 
e Eu � rmarei para sempre o seu 
trono real. Eu serei para ele um 
pai e ele será para Mim um � lho” 
(2Sm 7,12-14).

José recebeu, então, “os encar-
gos de um pai terreno em relação 
ao Filho de Maria” (RC 3) – foi ele 
quem impôs ao menino o nome 
de Jesus (Mt 1,21), inscreveu-o 
no recenseamento de César Au-
gusto como “Jesus de Nazaré, 
� lho de José” (Jo 1,45), fê-lo cir-
cuncidar (Lc 2,21) e apresentou-o 
ao templo para o resgate do pri-
mogênito, segundo a lei mosaica 
(Lc 2,22-24). Foi também a José, 
como guardião da Sagrada Fa-
mília, que Deus enviou Seu anjo 
para avisar-lhe que a levasse em 
fuga ao Egito e que depois de lá a 
trouxesse (Mt 2,13-23).

Quando instalados na Galileia, 
José incumbiu-se de criar Jesus, 
alimentando-o, vestindo-o e en-
sinando-lhe seu ofício de carpin-
teiro. O trabalho humano, por ter 
sido tão especialmente acolhido 
pelo Filho de Deus, “foi redimido 
de maneira particular. Graças ao 
seu banco de trabalho, junto do 
qual exercitava o próprio ofício 
juntamente com Jesus, José apro-
ximou o trabalho humano do 
mistério da Redenção” (RC 23). 
O Santo Padre alude aqui nomi-
nalmente, qual São Josemaria Es-
crivá, à “santi� cação da vida quo-
tidiana, no que cada pessoa deve 
empenhar-se, segundo o próprio 

estado, e que pode ser proposta 
apontando para um modelo aces-
sível a todos: São José é o modelo 
dos humildes, (...) é a prova de que 
para ser bons e autênticos segui-
dores de Cristo não se necessitam 
‘grandes coisas’, mas requerem-se 
somente virtudes comuns, huma-
nas, simples e autênticas” (RC 24).

En� m, ressalta o Papa que essa 
silenciosa laboriosidade de São 
José era exercida em profunda 
contemplação, na medida em 
que ele estava quotidianamen-
te em contato com o “mistério 
oculto desde a eternidade” (Ef 
3,8), que “habitou” (Jo 1,14) sob 
seu teto. 

Exatos cem anos antes de que 
São João Paulo II publicasse a 
citada Exortação Apostólica Re-
demptoris Custos, seu predeces-
sor Leão XIII dissera, na Encícli-
ca Quamquam Pluries, sobre “a 
proteção que deve ser implorada 
a São José e à virgem Mãe de Deus 
pela di� culdade dos tempos”, que 
“é certo que a dignidade da Mãe 
de Deus assenta tão alto que nada 
pode haver de mais sublime; mas, 
por isso mesmo que entre a San-
tíssima Virgem e José foi estrei-
tado o vínculo conjugal, não há 
dúvida de que ele se aproximou 
como ninguém dessa altíssima 
dignidade, em virtude da qual a 
Mãe de Deus ocupa lugar emi-
nente, a grande distância de todas 
as criaturas” (RC 20).

Roguemos, então, ao glorioso 
São José, que “fez como o anjo do 
Senhor lhe havia mandado” (Mt 
1,24), que obtenha-nos ele a gra-
ça de correspondermos, nós tam-
bém, ao chamado divino.

Referências: 
Exortação Apostólica Redemptoris Custos do 
Sumo Pontífi ce João Paulo II, dada a 15 de 
agosto de 1989, site do Vaticano.
“São José e a Redenção”, Programa ao Vivo com 
Pe. Paulo nº 208, 19 de março de 2018, site do 
Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior.
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REFLEXÃO

OS REMOS DO 
BARCO DA VIDA

“ASiga, pois, este livrinho 
o caminho que a adorá-
vel Providência lhe tiver 

traçado, sob os auspícios do exímio 
doutrinador Santo Agostinho!...” 
Assim escreve Frei Benvindo Des-
téfani, ofm, no exórdio (prefácio) de 
seu livro Coleção de exemplos para 
a doutrina cristã, publicado pela 
Editora Vozes em 1961, com o im-
primatur de Dom Manuel Pedro da 
Cunha Cintra, bispo de Petrópolis. 

Sempre que o retiro da estante, 
inevitável pensar por quais cami-
nhos passou esse pequeno livrinho 
já com as páginas amareladas pelo 
tempo até chegar a São Paulo. En-
contrei-o na cidade de Presidente 
Prudente, no interior do Estado de 
São Paulo num sebo, socado entre 
vários outros livros, digamos, dedi-
cados à categoria chamada religiosa. 
Sem dúvida, a Providência, ao tra-
çar o caminho desse livrinho, não o 

queria numa estante, condenado ao 
esquecimento. 

O livrinho da década de 1960, 
como diz o título, é uma coleção de 
pequenas histórias destinadas à elu-
cidação e à con� rmação das verda-
des cristãs, da qual extraí o texto que 
segue chamado: “Os remos do barco 
da vida”. 

O Frei Benvindo conta que um 
velho pescador, barqueiro e bom 
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cristão, gravara em um dos remos 
da sua canoa a palavra “trabalhar” 
e, no outro, a palavra “rezar”. Assim, 
em seu ofício, sempre tinha ante os 
olhos essa lição prática da vida. 

Certo dia, conduzia ele para ou-
tra margem do rio um jovem, des-
ses que tem a religião em conta da 
velharia inútil. O moço, ao ver em 
um dos remos a palavra “rezar”, dis-
se ao velho em tom de mofa: “Você 
é dos tempos atrasados. Para que 
rezar, quando o trabalho é o que 
basta?”.

O barqueiro nada disse e, como 
única resposta, parou de movimen-
tar o remo, que levava a senha “rezar”, 
continuando só a manejar o outro 
lado, onde estava escrito “trabalhar”. 

O resultado foi que a canoa co-
meçou a girar no mesmo lugar, sem 
progredir no rumo da margem de-
mandada. O jovem compreendeu a 
lição e concordou que, para chegar 
onde queria ir, era necessário mane-
jar também o remo de “rezar”. 

“Quanta gente há no mundo a gi-
rar e marcar passo porque não une a 
reza ao trabalho!”, conclui Frei Ben-
vindo.

Às vezes, pode ocorrer que esta-
mos na barca de Pedro com o mesmo 
pensamento do jovem citado acima: 
“Para que rezar, quando o trabalho é 
o que basta?” Ou, pior, sem entender 
as razões que nos levam a embarcar 
nessa velharia inútil, recheada de 
fórmulas repetitivas! 

Engana-se quem acredita que 
somente nos dias de hoje somos 
julgados impiedosamente como 
ultrapassados! Basta mergulhar na 
história para, sem muitos esforços, 
compreender por que somos cha-
mados de sinal de contradição. 

“Com que infame lucidez argui 
Santanás contra a nossa fé católica! 
Mas, digamos-lhe sempre, sem en-
trar em discussões: ‘Eu sou � lho da 
Igreja’”, ensina a nós São Josemaria 

Escrivá e também o barqueiro de 
nossa história que, sem discutir ou 
mesmo dizer uma só palavra, extir-
pou do coração do jovem tais infa-
mes e destrutivos pensamentos. 

“Pois, que aproveitará um ho-
mem ganhar todo o mundo, se vier 
a perder a sua alma? Ou o que dará 
um homem em troca da sua alma?” 
(Mt 16,26) É preciso converter o 
trabalho em oração. 

“Sempre que sentimos no co-
ração desejos de melhorar, de cor-
responder mais generosamente ao 
Senhor, e procuramos um roteiro, 
um norte claro para nossa existên-
cia cristã, o Espírito Santo traz-nos 
à memória as palavras do Evan-
gelho: ‘Importa orar sempre e não 
desfalecer’. A oração é o fundamen-
to de toda a atividade sobrenatural; 
com a oração somos onipotentes e, 
se prescindíssemos desse recurso, 
nada conseguiríamos”1. 

Recentemente, o Cardeal Pietro 
Parolin, secretário de Estado do Va-
ticano, comentou que todo o Evan-
gelho nada mais é que uma série 
de encontros de Jesus com aqueles 
que cruzam seus caminhos e a� r-
ma-nos: “O Senhor continua hoje 
encontrando os homens, porque 
ressuscitou e vive e caminha ao lado 
deles, e com os sentidos de coração 
é possível colher sua presença”. 

Partindo do trecho do Evange-
lho segundo São João (1,35-42), 
que fala do encontro do Batista 
com Jesus, “o Cordeiro de Deus”, 
o Cardeal Pietro Perolin repropôs 
uma frase de Bento XVI: “O cris-
tianismo, antecedentemente a uma 
moral ou uma ética, é um evento de 
amor, é acolher a pessoa de Jesus”. 
Daí a rea� rmação de que o centro 
da fé cristã não é um conjunto de 
pensamentos, nem uma moral, mas 
um encontro. Um encontro como 
também o foi entre o jovem e o bar-
queiro no exercício do seu ofício, 
do seu trabalho. 

Portanto, cabe perguntar: quan-
do se deu o seu primeiro encontro 
com Jesus Cristo, Nosso Senhor? 

Se não � zermos isso, corremos o 
risco “fazer muito”, mas, de perder-
mos o foco, a girar no mesmo lugar. 
O apóstolo Paulo expressa melhor 
o que quero transmitir, como cita-
do por Dom Murilo S.R. Krieger, 
scj: “Por isso, eu corro, mas não sem 
meta. Eu luto, não como quem gol-
peia o ar” (1Cor 9,26).

Não devemos ceder ao pessi-
mismo!

ALECSANDRO ARAUJO DE 
SOUZA
Referências: 
artigo escrito por M. Narbona, doutor em 
História. Extraído do site da Prelazia do Opus 
Dei, Brasil. 13 de dezembro de 2017.

1Por São Josemaria Escrivá. Homilia pronunciada em 4/4/1955 intitulada “Vida de oração”. 
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

ANO NOVO, PROPÓSITOS 
RENOVADOS

“Meu povo se perde por 
falta de conhecimen-
to” é o lamento do 

profeta Oseias, que ainda hoje se faz 
ouvir neste início de 2019. 

“Como invocarão Aquele em 
quem não tem fé? E como crerão 
Naquele de quem não ouviram falar? 
E como ouvirão falar se não houver 
quem pregue? E como pregarão se 
não forem enviados?” (Rm 10,14-
15).

Existe uma passagem impactante 
em Atos dos Apóstolos 8,26ss que 
narra a história de Filipe e o eunuco, 
ministro etíope, que voltava de Jeru-
salém. Movido pelo Espírito Santo, 
Filipe se aproxima do carro onde o 
ministro lia sem compreender uma 
passagem do profeta Isaías. Indaga-
do, responde: “Como posso enten-
der se não há quem me explique?” 
(At 26,31).

Como agiu Filipe? Ele foi dócil 
ao Espírito; deixou-se conduzir por 
um impulso interior; foi arrojado 
e con� ante, pois se aproximou do 
carro do eunuco e começou a con-
versar com uma pessoa importan-
te desprovida de qualquer respeito 
humano.

E o que aconteceu? Filipe come-
çou a explicar as escrituras e des-
pertou a sede de Deus no coração 
daquele estrangeiro que lhe pediu o 
Batismo. 

Você pode ser o protagonista de 
história semelhante. Neste mundo 
há muitos “ministros” sedentos do 
amor de Deus e ansiosos por quem 
lhes possa comunicar a fé. Você está 

disposto a ajudá-los sendo instru-
mento de Deus?

Olhe à sua volta e perceba quantas 
pessoas ainda estão ofuscadas pelas 
luzes do Natal e festas de � m de ano, 
sem perceber que nelas há uma escu-
ridão interna que grita por socorro. 

“Uma das missões da Igreja é 
despertar Deus nas pessoas” nos en-
sina Dom Odilo. Deus ama todos os 
seus � lhos e a conversão do eunuco 
é a prova de que ninguém, em ne-
nhuma condição, está excluído do 
amor de Deus. Mas, Deus precisa 
de “Filipes” hoje: cristãos que o se-
jam de fato, que amem a Igreja, que 
conheçam e sigam o evangelho, que 
saibam dar as razões de sua fé a to-
dos os que lhes pedem. Você está dis-
posto a isso? Desconhecimento, falta 
de capacidade, nada é empecilho à 
graça de Deus. A especialidade Dele 
é justamente capacitar os escolhidos! 
E você foi escolhido desde antes da 
criação do mundo para ser sinal de 
esperança e semeador da Palavra. 

Você sabe dar, com objetividade, 
as razões da sua fé a quem lhe per-
gunta? Para isso o Grupo de Oração 
Espírito Santo convida para o semi-
nário que acontecerá neste primeiro 
semestre (programação a ser divul-
gada em breve) no qual você desco-
brirá as riquezas do amor de Deus e 
receberá as ferramentas para ser um 
“Filipe” no meio em que vive.

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

Ocomeço de um relaciona-
mento sempre comporta 
uma série de condutas que 

têm como objetivo atrair e conquistar 
a pessoa querida. As mulheres colo-
cam suas melhores roupas, fazem as 
unhas, maquiam-se; os homens pro-
curam contar histórias interessantes, 
ser engraçados e demonstrar seguran-
ça. Ambos pretendem com isso des-
tacar uma determinada característica 
própria su� ciente para despertar a 
atenção do(a) outro(a) e conquistá-
-lo(a). Para saber o que atrai a outra 
pessoa, procuram informações suas 
no Facebook, perguntam para amigos 
e pessoas próximas, en� m, fazem de 
tudo para não fazer nada que possa 
afastar a pessoa pela qual se interessa. 

Aparentemente, o começo deste 
texto não tem nada a ver com o mis-
tério a ser meditado aqui: a anuncia-
ção do Anjo Gabriel a Maria. Mas, se 
nos lembrarmos de uma das invoca-
ções de Nossa Senhora, certamente 
a pertinência do primeiro parágrafo 
será esclarecida: Maria é Esposa do 
Espírito Santo. Maria é criatura de 
Deus, criada por Ele, portanto, Ela é 
Filha de Deus Pai; Maria, por outro 
lado, gerou em seu ventre o Verbo 
Encarnado, portanto, ela é Mãe de 
Deus Filho; mas, a fecundação do 
Verbo Encarnado não ocorreu como 
costumam ocorrer todas as outras fe-
cundações: Maria foi fecundada por 
obra do Espírito Santo e, portanto, é 
Esposa do Espírito Santo. 

A razão de muitos relacionamen-
tos e até casamentos não “darem certo” 
certamente é porque o casal, nesse 
processo de conquista, focou os atra-
tivos errados e esqueceu-se daquilo 

que é realmente importante para que 
um relacionamento perdure. Se um 
homem começou um namoro sim-
plesmente porque achou a mulher bo-
nita, certamente esse relacionamento 
não durará muita coisa. Como diria 
Nelson Rodrigues, “A beleza interessa 
nos primeiros 15 dias; e morre, em se-
guida, num insuportável tédio visual”. 
O homem deve procurar na mulher as 
virtudes e qualidades que podem sus-
tentar um relacionamento saudável. 

A mulher também. Se ela começou 
o namoro porque o sujeito é rico, bo-
nito ou boa pinta, ela começou pelos 
motivos errados e a chance de esse 
relacionamento terminar em pouco 
tempo é grande. Isso porque os sen-
tidos enganam. Um apego excessivo 
ao exterior faz com que nos esqueça-
mos do interior e tomemos decisões 
erradas. 

Esses erros normais cometidos por 
nós, criaturas manchadas pelo pecado 
original e com tendência a cair em 
erro atrás de erro, não poderiam ser 
cometidos por Deus. Se tivéssemos a 
onisciência e a onipotência divinas, 
certamente escolheríamos a melhor 
mulher para casar e não seríamos en-
ganados por nossos sentidos e incli-
nações. Seríamos atraídos apenas por 
aquelas coisas que realmente devem 
causar atração.

Deus, quando decidiu Se tornar 
homem, decidiu também que nasceria 
duma mulher. Para isso, era necessário 
que Ele Se cassasse com uma mulher, 
que escolhesse uma entre tantas as 
outras para ser fecundada por meio 
de Sua onipotência. Houve uma que 
o atraiu. Uma a que Deus não pôde 
resistir: a Virgem Maria. 

Mas, o que atraiu tanto Deus em 
uma criatura humana? Foi a beleza 
da Virgem? De certo, a Virgem Maria 
deveria ser a mais belas de todas as 
criaturas, mas, Deus, que é a beleza em 
Si, não Se sentiria atraído a ela apenas 
por isso. Seriam as virtudes de Nossa 
Senhora? Talvez. Maria, concebida 
sem pecado, era perfeita e possuía to-
das as virtudes. Era paciente, bondosa, 
casta, corajosa, temperante, etc. Mas é 
difícil acreditar que Deus, a perfeição 
em Si, sentir-Se-ia atraído por essas 
qualidades, já que Ele as tem todas 
em abundância.

Santa Teresinha vem ao nosso au-
xílio e nos ajuda a desvendar esse enig-
ma. Em um dos seus últimos poemas, 
ela se espanta com o grande mistério 
que fez Deus descer dos Céus para 
habitar o seio de uma Virgem, como 
se o próprio Deus preferisse habitar 
esse seio do que a alegria do Céu: 
“Compreendo que tua alma, Imacu-
lada Virgem/Seja mais cara a Deus 
que o próprio céu divino”. 

Qual seria a solução para esse enig-
ma? O que fez Deus preferir o seio 
da Virgem ao o próprio Céu? Santa 
Terezinha responde a nós: “Como te 
amo, Maria, ao declarar-te serva/Do 
Deus que conquistastes por tua hu-
mildade” (destaque nosso). Aí está a 
razão para que Deus se sentisse atraído 
e seduzido por uma simples mulher: a 
humildade da Virgem Maria. 

A humildade é a virtude que nos 
faz reconhecer nossa pequenez diante 
de Deus; é a virtude que nos esvazia 
de nós mesmos. Quem não é humilde 
está cheio de si, de suas opiniões, de 
seu modo de ver o mundo, de suas 
posses e de suas conquistas. O humil-

NOSSA SENHORA, ESPOSA DO ESPÍRITO SANTO 
– A ANUNCIAÇÃO DO ANJO
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CARNAVAL, LAZER E 
RETIROS ESPIRITUAIS 

Nos dias de carnaval, um clima de euforia apode-
ra-se da sociedade. No exercício de sua missão 
eminentemente religiosa, a Igreja deve fazer ou-

vir sua voz, relembrando os princípios cristãos que ani-
mam e dirigem uma festa saudável.

A mensagem evangélica não condena a alegria. Pelo 
contrário, ela pode ser – devidamente ordenada – ex-
pressão legítima do homem que encontra sua identidade 
profunda não apenas no trabalho, mas também do que 
nasce da sensibilidade, na emoção e no sadio prazer. Mais 

ESPIRITUALIDADE

vida se dissesse “sim”; como São José 
reagiria; se ela sofreria muito por ser 
Mãe de Deus. Mas, não; Maria não 
perguntou nada disso. Esvaziou-se 
completamente de si e con� ou intei-
ramente em Deus Onipotente. E essa 
é a virtude da humildade que seduziu 
o Todo-Poderoso para habitar no seio 
de uma pequena virgem.

Da mesma forma, nós devemos se-
duzir Deus para nossas almas, devemos 
atraí-Lo como a Virgem Santíssima. E 
fazemos isso da mesma forma que ela: 
pela virtude da humildade. Esvazian-

de esvazia-se completamente, pois 
sabe que não pode se igualar a Deus. 
Foi o que fez Maria na anunciação do 
Anjo Gabriel.

O anjo, quando anunciou que a Vir-
gem seria mãe de Deus, certamente 
causou certo incômodo em Maria. É 
o que o Evangelho de São Lucas diz: 
“Perturbou-se ela com estas palavras 
e pôs-se a pensar no que signi� caria 
semelhante saudação” (Lc 1,29). Cer-
tamente, Maria poderia opor questões 
em relação ao aviso do anjo. Poderia 
perguntar o que aconteceria com sua 

GUSTAVO CATANIA RAMOS
Referências: 
Pourquoi je t’aime, Ô Marie, Santa Teresinha do 
Menino Jesus e da Sagrada Face

do-nos de nossos conceitos, opiniões 
e posses para con� ar inteiramente em 
Deus. Reconhecendo-nos pequenos 
e pecadores, para que Deus tenha mi-
sericórdia de nós e Se digne a habitar 
nossos corações. 

Que Nossa Senhora da Visitação 
nos ensine a viver humildemente 
para que Deus venha morar em nós. 
Assim seja.
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ainda, é assim que a pessoa atinge a 
sua dimensão espiritual, elevando-a 
acima do plano meramente animal, 
onde inexiste o sentimento e tão so-
mente o instinto. O grande mestre 
São Tomás de Aquino a� rma que “o 
prazer que sentimos nos atos de di-
versão, ordena-se a certa recreação e 
ao descanso da alma” (Suma teoló-
gica, II-II, q. 168, a. 2, ad 3).

Requer-se, no entanto, para alcan-
çar essa meta que a diversão tenha 
certas características. A primeira é 
que ela não nos afaste da � nalida-
de última, Deus, que o antigo texto 
do Catecismo expressava tão bem 
na fórmula: “criado para dar glória a 
Deus”. A recreação mantida nesse ní-
vel se fundamenta nos valores da jus-
tiça, da fraternidade, do respeito de si 
e dos outros.

O segundo distintivo: o diverti-
mento, o lazer – como o labor físico 
e mental – encaminham o indivíduo 
ao seu amadurecimento, a aperfei-
çoar-se sempre mais como imagem 
do Criador e membro da família 
universal. Unido harmonicamente 
às ocupações, também o descan-
so deve nortear-se “para o bem da 
pessoa e da sociedade” (Gaudium 
et Spes, nº 67). Não pode ser, por 
conseguinte, uma atitude de fuga 
do real, de esquecimento puro e 
simples dos problemas. Conheciam 
muito bem os romanos a força alie-
nante dos folguedos, quando pro-
porcionavam à população faminta, 
ou por vezes revoltada e ameaçado-
ra, os grandiosos espetáculos de cir-
co, acompanhados de bastante pão: 
“panem et circenses”.

Ao perpassar as páginas da histó-
ria, a decadência dos costumes pos-
sui traços semelhantes nos diversos 
períodos da humanidade. Sempre 
ocorrem nefastos efeitos em todas as 
crises morais, sejam quais forem as 
suas aparências.

Um terceiro elemento deve ainda 
ser considerado. Quando desvirtua-

da, a diversão pode provocar graves 
distúrbios, gerar males, principal-
mente ao deixá-la sob o domínio 
dos instintos. Explosões de erotis-
mo, abuso do álcool, frenesi que 
chega ao paroxismo, eis algumas 
das características da violência in-
contida que vem à tona quando a 
consciência responsável é sacri� ca-
da no altar do prazer e o sadio en-
tretenimento se perverte.

O bem da sociedade pede hoje 
quem fale com coragem, mesmo 
sem alcançar resultados visíveis, so-
bre as verdadeiras e reais proporções 
de alegria e folguedos.

Qual o fator predominante? Nos-
so ambiente está por demais marca-
do com gestos de brutalidade que 
nascem das paixões desenfreadas; 
cenas degradantes no esporte, nas 
competições que deveriam levar à 
solidariedade. Os dias de carnaval 
costumam arrastar à exacerbação 
dos desregramentos morais, crimes 
e acidentes, consequência de exces-
sos alcoólicos e drogas que, inclusi-
ve, criam uma imagem desfavorável 
do Brasil no exterior. Grupos in-
fringem a lei de Deus e dos homens, 
exorbitando da liberdade e essa li-
bertinagem mancha não apenas seus 
autores, mas a nação brasileira.

Uma educação para o divertimen-
to começa na infância, no seio da pró-
pria família; prolonga-se no período 
escolar e continua ao longo de toda 
a existência. Nela se apresentam os 
grandes valores do homem, um ideal 
aberto não somente à própria realiza-
ção pessoal, mas também à sociedade 
e ao bem comum. Incluem-se aí as 
inúmeras iniciativas que visam a essa 
integração do ócio com atividades re-
pousantes, a prática de esportes e tra-
balhos também coletivos. As colônias 
de férias, quando retamente orienta-
das, podem contribuir muito para a 
criação de uma nova mentalidade, 
como ainda movimentos conjuntos 
promovidos pelas comunidades ecle-

siais de base ou as associações de bair-
ro. Nesses programas estará sempre 
presente a marca essencial, que a tudo 
deve presidir como fundamento, ins-
piração e força motriz: uma autêntica 
vivência cristã que valoriza o corpo 
e suas expressões, digni� cando-o e 
elevando-o à grandeza de “imagem e 
semelhança de Deus”.

Nestes dias de carnaval, muitos 
se afastam dos festejos ruidosos. Al-
guns, apenas porque não gostam de 
tais manifestações; outros, ainda, 
para não se envolver em problemas. 
Mas, há quem busque viver outra 
dimensão do seu lazer, aproveitando 
os dias livres para um encontro mais 
aprofundado e intenso com o Senhor. 
São os que fazem seu retiro espiritual. 
Não se trata de uma fuga, mas de um 
uso legítimo de lazer. Abrindo-se para 
a transcendência, dão testemunho da 
espiritualidade que deve caracterizar 
o ser humano e que indica o � m úl-
timo de sua existência. Tornam-se, 
ainda, sinais de Deus, como que a 
proclamar que a alegria não pode es-
gotar-se nas celebrações malsãs, pe-
caminosas ou simplesmente vazias 
de uma festa temporal, já que temos 
outro destino e uma fonte de júbilo 
que não passa nem deve acabar. To-
dos eles completam, dessa forma, o 
quadro geral de nossa metrópole. 
Embora nem sempre sejam notícia, 
ali estão pelo gosto de viver e não 
como desertores da vida.

Não identi� quemos o carioca 
com o carnaval, nem o Rio de Janei-
ro com as imagens que costumam 
ser mostradas pela televisão ou es-
tampadas em revistas e jornais. Por 
trás dessa triste e falsa aparência há 
uma cidade digna. Por mais que seja 
dilapidada, em seus valores morais e 
materiais, ela sobreviverá.

DOM EUGÊNIO SALES (1920-
2012), QUE FOI CARDEAL-
ARCEBISPO DO RIO DE 
JANEIRO (RJ)
Nota e Fonte: 
Texto com pequenas adaptações
https://domeugeniosales.webnode.com.br/
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DOGMA

SOBRE A VIRGINDADE DE MARIA: 
ESPIRITUAL E FÍSICA, SEM CONFUSÃO E 

SEM SEPARAÇÃO

Os ventos atuais não são 
propícios à a� rmação 
da virgindade física de 

Maria. Vários são os teólogos que 
até a� rmam a sua virgindade es-
piritual, mas vacilam quando se 
trata de a� rmar a virgindade física 
da Mãe de Deus. O que estará na 
base desta dicotômica separação? 
Em primeiro lugar, cabe dizer que, 
na cultura atual, em que a sexua-
lidade biológica é exaltada até a 
sua máxima potência, a virginda-
de humana não só não colhe boa 
imprensa, como até aparece como 
uma categoria própria de atrasa-
dos mentais, que acreditam em 
mitologias conotadas com a “idade 
das trevas”. Nessa cultura, portan-
to, parecerá pouco ilustrado, e até 

anticientí� co, defender a virginda-
de física de Maria, razão pela qual 
a quem pretenda a� rmar-se como 
detentor de um pensamento pro-
gressista não lhe restar outra alter-
nativa credível senão a de negar, 
velada ou explicitamente, essa vir-
gindade física, remetendo-a para o 
baú das velharias a descartar.

Apesar de a virgindade física, 
juntamente com a virgindade es-
piritual, de Maria constituir uma 
parte integrante da dogmática 
cristã, não é novidade exclusiva 
do nosso tempo a tentativa da sua 
negação, já que ela foi surgindo ao 
longo dos séculos e, na moderni-
dade, ganhou raízes na chamada 
teologia liberal do século XIX, a 

qual pretendia ajustar a teologia 
ao positivismo exacerbado des-
se tempo. Já no século passado, 
Eduard Norden e Matin Dibelius 
procuraram derivar a narração do 
nascimento virginal de Jesus a par-
tir das narrativas da história das 
religiões, nomeadamente do nas-
cimento dos faraós egípcios. Por 
outro lado, na senda do programa 
teológico de desmitologização de 
Rudolf Bultmann, algumas teolo-
gias feministas recentes puseram 
também em causa a virgindade fí-
sica de Maria.

Contudo, a Igreja ensina reite-
radamente a virgindade de Maria 
como sendo simultaneamente es-
piritual e física. E não poderia ser 

A virgindade de Maria, espiritual e física, não se opõe à racionalidade humana. Mas, sendo um 
“fenômeno” irrepetível, não entra no conjunto de fenômenos que podem ser estudados pelas ciências 

naturais.
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de outro modo. Na sua sabedoria 
milenar, a Igreja teceu várias fór-
mulas dogmáticas de grande ca-
libre racional, nomeadamente a 
equilibrada fórmula do Concílio 
de Calcedônia, do ano 451, que 
a� rma a completa unidade da du-
pla natureza de Cristo, humana e 
divina, “sem confusão e sem se-
paração”. A mesma fórmula pode 
perfeitamente ser utilizada para 
outros binômios em que a Igreja 
é confrontada com a possibilidade 
de escolha entre duas alternativas, 
optando ela, clara e decididamen-
te, pela manutenção da conjunção 
dessas duas alternativas e não pela 
sua disjunção, como, por exemplo, 
entre a fé e a razão, Deus e o ser hu-
mano, o natural e o sobrenatural, o 
espiritual e o carnal, a virgindade 
espiritual e a virgindade física, etc., 
embora mantendo também uma 
clara assimetria entre os dois polos 
de cada um desses binômios.

Dado que a virgindade de Ma-
ria é a� rmada claramente nos es-
critos evangélicos, não é de estra-
nhar que já os padres apostólicos, 
como Santo Inácio de Antioquia, 
os apologistas, como São Justino, o 
� lósofo, e os controversistas, como 
Santo Ireneu, tenham sublinhado 
que essa verdade pertence à fé da 
Igreja. Os documentos dogmáti-
cos do magistério da Igreja atestam 
também, desde muito cedo, essa 
mesma verdade de fé. No chama-
do Símbolo Apostólico, dos come-
ços do século III (215?), mas que 
depende de uma fonte anterior, já 
se distingue entre a concepção vir-
ginal de Jesus (com origem na obra 
do Espírito Santo), concepção essa 
a� rmada ser “sem sêmen masculi-
no”, e o parto virginal (o seu nasci-
mento da Virgem Maria). 

A explicitação do dogma da 
virgindade de Maria foi crescendo 
à medida que surgiram as contro-
vérsias. No século IV surge a ex-
pressão “sempre virgem”, adotada 

pelo II Concílio de Constantino-
pla (553), aparecendo também a 
fórmula ternária “antes do parto, 
no parto e depois do parto”, para 
responder a algumas heresias que 
negavam este último, fórmula que 
será vertida nas atas do III Con-
cílio de Constantinopla (680). Na 
Idade Média rea� rma-se a virgin-
dade perpétua de Maria, nomea-
damente com Agostinho e Tomás 
de Aquino, o mesmo fazendo os 
grandes teólogos do século XX, 
como o jesuíta Karl Rahner e o 
Papa Bento XVI.

Que pretende a Igreja a� r-
mar com o dogma da virginda-
de de Maria (e também com os 
outros três dogmas marianos: 
maternidade divina, imacula-
da conceição e assunção ao Céu 
de Maria)? Na verdade, trata-se 
de uma a� rmação sobre Cristo 
e sobre a Igreja, ligada à mater-
nidade divina. Ao a� rmar que a 
Mãe de Deus é sempre virgem, 
concebendo sem o concurso de 
varão, está a a� rmar a divindade 
de Cristo e que Deus é o seu Pai 
e, simultaneamente, que Cristo 
é verdadeiramente homem da 
nossa raça. Põe também de ma-
nifesto o dogma que a entrada de 
Deus no mundo não depende da 
vontade da carne, nem das forças 
humanas, mas da intervenção 
direta de Deus, sem concurso 
de varão, e com a colaboração 
da entrega total, livre e � el à 
vontade amorosa de Deus, que 
torna Maria virgem, isto é, ter-
reno plenamente disposto para a 
atuação plena da graça de Deus, 
que fecunda e gera Cristo encar-
nado. Põe ainda de manifesto o 
dogma “a disposição da Virgem 
a manter-se aberta, sem reser-
va, nem condição alguma, em 
tudo e sempre, à santa vontade 
de Deus… quando diz: ‘Eis a es-
crava do Senhor’” (Karl Rahner, 
Maria, Mãe do Senhor).

Por isso, Maria, virgem e mãe, 
é a nova era, por meio da qual 
Deus dá início a uma humani-
dade nova, nascida não da carne, 
mas da fé na vontade de Deus. 
Maria é, assim, também, � gura da 
Igreja (e de todos os crentes), que 
na fé em Cristo, Palavra eterna de 
Deus, gera os � lhos de Deus. Por 
outras palavras, na maternidade 
virginal de Maria ressoa a ma-
ternidade da Igreja, que também 
gera � lhos (Lumen Gentium, 64) 
em Cristo pelo poder do Espírito 
Santo. A a� rmação da virgindade 
perpétua de Maria inclui os senti-
dos teológico e biológico, que se 
devem, portanto, manter “unidos, 
sem confusão e sem separação”.

Agostinho lembra (em De 
sancta virginitate) que Maria é 
virgem porque concebeu primei-
ro no seu coração, pela fé, em 
total abertura e entrega à graça 
divina, concebendo só depois no 
seu seio. Ou seja, a virgindade 
em Maria é primariamente uma 
disposição livre e íntegra do seu 
coração imaculado, que, respon-
dendo na fé ao amor gratuito e 
misericordioso de Deus, não co-
locou a mais leve sombra de re-
sistência ao desígnio divino, para 
ser, derivadamente, uma adesão 
do corpo, o qual, receptivo tam-
bém à graça, acompanhou o co-
ração. É que em Maria, a “cheia 
de graça”, tudo, no seu ato de res-
posta livre à graça divina, aparece 
perfeitamente em estreita sintonia 
e unidade: espírito, alma e corpo, 
sem esquizofrenias de espécie al-
guma. Em Maria concretiza-se, 
pois, a resposta plena e total da 
humanidade à graça de Deus, que 
é recebido totalmente no coração 
e no seio da “cheia de graça”. A 
Virgem Maria tem, por isso, um 
lugar especial na história da hu-
manidade e da Igreja, pois ela é 
não só a resposta humana mais 
completa à iniciativa de Deus de 
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Nota e Fonte:

Texto adaptado da versão original publicado 
no jornal Observador, de Portugal, edição de 
28/12/2018. 

POR ÁLVARO BALSAS, SJ, 
PADRE JESUÍTA E PROFESSOR 
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA, BRAGA.

desposar a humanidade, inaugu-
rando o início de uma nova hu-
manidade redimida por Cristo, 
como é também o modelo daqui-
lo que a Igreja e toda a humani-
dade está chamada a ser e a viver, 
enquanto resposta a Deus pela 
livre adesão a Ele por meio da fé.

Não é difícil compreender, até 
humanamente, o alcance da en-
trega de Maria a Deus, isto é, da 
sua virgindade, simultaneamente 
espiritual e corporal. Na verdade, 
o exemplo do amor humano já 
exige que a entrega e o acolhimen-
to amoroso exclusivo, ou seja, vir-
ginal, entre, por exemplo, marido 
e esposa, sejam também uma en-
trega e acolhimento amoroso to-
tal, isto é, de “corpo e alma”, já que 
a entrega em espírito arrasta tam-
bém a entrega corporal; quando o 
espírito de um dos elementos do 
casal não se entrega totalmente 
ao outro, o corpo também não se 
entrega. Exemplo análogo pode-
ria ser retirado da vida sacerdotal 
e religiosa, pois, quando alguém 
decide livremente entregar-se re-
ligiosamente a Deus, essa entrega 
é também total, simultaneamente 

espiritual e corporal, sem esqui-
zofrenias entre o espírito, o corpo 
e a alma.

Dessa mesma forma argumen-
ta o jesuíta Karl Rahner, um dos 
maiores teólogos do século XX:

Como perfeita redimida, 
Maria é absoluta unidade – 
não identidade! – de espírito, 
corpo e alma. Nela, tudo é resu-
mido no ato da sua entrega pes-
soal a Deus. Nela, encontramos 
a perfeita integração de todo o 
momento da sua existência. O 
ato do amor de Deus é com-
pletamente bem-sucedido em 
Maria. Nela, eleição pela graça 
e abertura à graça são uma só 
unidade. 

(…)

Portanto, Maria é tanto a 
Mãe de Deus que concebeu a 
graça encarnada de Deus cor-
poralmente no seu seio como, 
simultaneamente – porque na 
sua concepção e ato pessoal, 
espírito e corpo, pertencem jun-
tos a uma inseparável unidade 
– é aquela que (…) respondeu 
a Deus com o seu � at (…). Ela 

concebe a Palavra (…) simul-
taneamente na fé, no coração e 
no seio (Karl Rahner, Spiritual 
exercises).

Compreendemos, assim, que 
a entrega de Maria a Deus tenha 
igualmente sido total e íntegra, 
em união total de espírito, corpo 
e alma, sem esquizofrenias nem 
egoísmos de espécie alguma. As-
sim, Maria concebe o Verbo En-
carnado simultaneamente na fé, 
no coração e no seio.

A virgindade de Maria, espiri-
tual e física, não se opõe à racio-
nalidade humana, mas faz parte 
da intervenção direta de Deus no 
cosmos e na história humana, pela 
sua encarnação. Sendo um “fenô-
meno” irrepetível, não entra no 
conjunto de fenômenos que po-
dem ser estudados pelas ciências 
naturais, esses, sim, repetíveis e 
quanti� cáveis.
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ACONTECE

PARA LER

ELE NOS AMOU PRIMEIRO

VEJA COMO FOI O BAZAR DE NATAL EM PROL 
DAS OBRAS SOCIAIS E DE MISERICÓRDIA DA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL

“Um sacerdote apaixo-
nado por seu sacer-
dócio, com dons ex-

traordinários, católico de corpo e 
alma”: esta de� nição, encontrada 
no texto de introdução à citada 
obra, resume muitíssimo bem o 
que cada linha desse volume revela 
sobre seu autor. Em suas páginas, 
que trazem uma série de medita-
ções do Monsenhor Johannes B. 
Torelló, vislumbramos a atuação 
desse sacerdote que não somente 
viveu uma fé inquebrantável na 
Redenção operada por Jesus Cris-
to, mas, também, teve plena cons-
ciência de seu papel em comuni-

car, com criatividade e � delidade à 
doutrina da Igreja, as riquezas da 
vocação de todo cristão à santida-
de. De fato, seu modo de apresen-
tar a ascética tradicional muitas 
vezes resulta, nas páginas do livro, 
um tanto surpreendente. Erudição 
e cultura se aliam à vivacidade de 
palavras que só podem nascer de 
uma vida interior intensa. Como 
resultado, sentimo-nos, todos nós, 
impelidos a almejar às coisas do 
alto e cumprir, na aparente mono-
tonia do cotidiano, as muitas exi-
gências da vida cristã - as únicas 
que podem nos levar à felicidade 
para a qual fomos criados.

Autor: Johannes B. Torelló.
Editora: Quadrante.

256 páginas. 

OBazar de Natal em prol das 
Obras Sociais e de Misericórdia 
da Paróquia Nossa Senhora do 

Brasil foi um sucesso graças ao público 
sempre � el e condolente!

Com 28 parceiros de todos os tipos de 
mercadorias, a nossa árvore do bem le-
vantou R$ 14.000,00 e de lucro do bazar, 
R$ 18.000,00! Totalizando, R$ 32.000,00 a 
ser empregados em nossas obras.

Agradecemos mais uma vez a todos 
que participaram dessa benevolência e 
lhes desejamos um ano novo repleto de 
bênçãos e alegrias!
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RECOLHIMENTO Feminino
19 de Fevereiro, ÀS 14h30.

tema: “Desprendimento Cristão”.

FEVEREIRO
2 - Rafael Rodrigo Bernardini Alvarenga e Tatiane Iadoccico de 
Camargo / João Pedro Fernandes Guerra e Janaína Aires Pereira 
Guimarães
9 - André Ziccardi Gomes Nogueira e Ana Luiza de Barros e Passador 
/ Rodrigo de San Juan Xavier e Luciana Villar Frangioni 
16 - Marcos Vinícius Cibim e Carla Giglioli Martins / Ricardo Antônio 
Roberti e Marina Fasanella Reggiani Lopes / Renato De Marchi Cano 
e Stefânia de Campos Bueno dos Anjos / Daniel Queiroga Duarte de 
Lima e Natalia Levy Cardozo Di Nardo 
23 - Leandro Peixoto Nunes Mazza e Caroline de Figueiredo Monteiro 
/ Leandro Soiti Miura e Eloá Rondi Bornea / � iago Jacob Aunhão e 

MARÇO
9 - André Franco Penteado Moraes e Fernanda Puschnick / Conrado 
Moralli Coca Gimenez e Camila Ribeiro Cappilli / Caio Considera 
Pelosi e Mariana Vasques Soares de Campos Matos
14 - Alexandre Passarelli e Maitê Garcia Leal Ferraz
16 - Rafael Barros Martins e Viviane Higuti / Bruno Stamm Biglia e 
Gabriela de Souza Castellari / Arnon Henrique Borenstein Ariza e 
Bianca Tomazi D’Angelo 
22 - Fabio José Salles Leal e Natasha Guimarães de Mesquita 
23 - Roberto Vautier Franco Neto e Renata Ribeiro da Silva / Armin 
Lohbauer e Moema Santos de Lima / Felipe Albertini Nani Viaro 
e Ana Carolina Miranda de Oliveira / Victor Luiz dos Reis Rubio e 
� atiana Mikail
Matheus Soares Kuhn e Cristiane Ladeira Cirelli / Henrique Gularte 
Sauerbronn e Maysa Carvalho Stella / Carlos Renato de Oliveira e 
� aís Fernanda Francisco 
25 - Guilherme Choh�  e Ana Athayde Kalim

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.

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

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8h30 ÀS 17h.
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Acesse a versão digital no site:
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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.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
10/2 e 17/3. Obs: O curso terá início às 9h.

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

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

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 
� m 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.

1º Curso:
6/2, 13/2, 20/2 - 23 e 24/2.

Missa de N. sra. de schoenstatt

21 de Março, às 12h.


