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Viver a espiritualidade do Sagrado Coração é deixar o coração bater como o Coração de Jesus

04/07/1987 - 04/07/2011
Deus abençoe a tua missão!
A Comunidade da Praça Seca
te abraça, com carinho.

Procissão do Divino. Com cantos e estandartes, a procissão
percorreu as ruas até a Comunidade do Divino Espírito Santo,
onde foi realizada a Missa e, depois, o almoço festivo

Festa Junina. Foram três dias de muita alegria. A
Comunidade Paroquial agradece a todos que colaboraram
para o sucesso do evento

Catequese com Adultos. A celebração da Crisma, no dia
11 de junho, na Matriz, foi presidida por Dom Paulo Cezar,
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro Corpus Christi. As comemorações começaram na

quarta-feira na Matriz, com a confecção dos tradicionais
tapetes. Entre orações e louvores, as pessoas trabalharam
por toda a madrugada para deixar tudo pronto para a
celebração da Eucaristia, na quinta-feira. Este ano, os
tapetes foram confeccionados desde a entrada do terreno
até diante do altar, dentro da igreja.
Bruno Lima - Comunidade de São José Operário

Comunidade de São Paulo Apóstolo
“Paulo, missionário do Amor”

Festa do Padroeiro
8h30: Concentração em frente ao CIEP do Mato Alto
8h45: Saída da Procissão em direção à Capela
10h: Celebração da Santa Missa
11h30: Almoço festivo - Angu à baiana: R$4,00

Dia 14 de julho - São Camilo
“Ver no rosto dos enfermos

o rosto de Jesus Cristo”
A Missa dos Enfermos será
celebrada, às 15h, na Matriz
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Há algo que
chama a nos-
sa atenção:
faltam cinco

minutos para começar a Missa e o
povo está chegando. A Missa come-
ça e a igreja ainda está com muitos
lugares vagos nos bancos. A Missa
segue em frente e lá pela segunda
leitura ou até mesmo no momento da
proclamação do Evangelho ainda tem
gente chegando à igreja.

Afinal de contas, alguém pode per-
guntar: “Até que momento a gente
pode chegar depois que a Missa já co-
meçou? Até a hora do Evangelho?”.
Antigamente se dizia que, se uma pes-
soa chegasse até o momento da pro-
clamação (leitura) do Evangelho, po-
dia “assistir” ao resto da missa valen-
do como cumprimento do preceito.

Penso que hoje já não existe nin-
guém que pense dessa maneira, pois
já caminhamos muito na direção de
perceber como a Missa é importante
no seu conjunto e não somente nos
seus momentos.

Assim sendo, o momento da Missa
chamado Liturgia da Palavra é quan-
do ouvimos a Palavra de Deus e pro-
curamos descobrir o que Deus quer
nos ensinar para nossa vida, hoje. Da
mesma maneira que comungamos do
Corpo de Cristo na comunhão e nos
alimentamos, renovando nossas for-
ças para a vida do dia a dia, assim
também a Palavra de Deus nos ali-
menta para vivermos de acordo com
a sua vontade. Deste modo, nos ali-
mentamos, na missa, do Pão da Pa-
lavra e do Pão Eucarístico. Assim nos
diz o Novo Testamento: “A Palavra
de Deus é viva e eficaz” (Hb 4,12),
“tem o poder de edificar e de vos dar a

herança entre todos os santificados”
(At 20,32/ 1 Ts 2,13).

Na Missa, ouvindo a Palavra e a
reflexão (sermão, homilia) do Padre
vamos olhando a nossa vida e ilumi-
nado-a com a Palavra de Deus. É a
Palavra de Deus saindo do livro e dos
nossos ouvidos e se tornando vida na
nossa vida.

A Palavra de Deus é como um fa-
cho de luz que ilumina nossa vida, es-
pecialmente, aqueles espaços da nos-
sa vida que estão meio sombrios.
Onde há pouca iluminação não se
enxerga direito. A Palavra de Deus
nos ajuda a ver a vida, os aconteci-
mentos, os fatos com mais clareza
para compreendê-los e interpretá-los,
segundo o Plano de Deus e seu pro-
jeto de vida plena para todos.

O 10º Plano de Pastoral de Con-
junto da nossa Arquidiocese do Rio
de Janeiro escolheu como uma das
prioridades para as Paróquias a fun-
dação de um Círculo Bíblico em cada
rua, vila, condomínio, enfim, em to-
dos os lugares. Podemos dizer que
isto é o nascimento de uma Igreja em
cada rua. Não a igreja feita de ci-
mento e tijolos, mas a Igreja que so-
mos nós, porque assim Jesus nos diz
no Evangelho: “E lhes digo ainda
mais: se dois de vocês na terra esti-
verem de acordo sobre qualquer coi-
sa que queiram pedir, isso lhes será
concedido por meu Pai que está no
céu. Pois onde dois ou três estive-
rem reunidos em meu nome, Eu es-
tou aí no meio deles”.

Creio que esta prioridade continu-
ará no 11º Plano de Pastoral de Con-
junto que está sendo preparado por
todas as Paróquias e Comunidades
da Arquidiocese.

Concluímos solenemente o Tempo
Pascal, mais uma vez, celebrando a fes-
ta do Divino Espírito Santo. É muito bo-
nito ver o movimento das comunidades
que acorrem a esta festa lá na comuni-
dade do Divino. Muitas cores, bandei-
ras, o vermelho da Liturgia, tudo isso
chama atenção do povo. A procissão
que fazemos pelas ruas, levando a ban-
deira do Divino, com cantos e orações
alegres, traz um brilhantismo especial
para esta festa.

Na segunda-feira, após a Festa de
Pentecostes, retomávamos o Tempo
Comum, já na sua décima primeira se-
mana. Retomamos a leitura do Evan-
gelho segundo Mateus no sexto capítu-
lo, na metade do sermão da montanha.
Durante a celebração, na hora da
homilia, uma senhora me perguntou:
Padre, este tempo comum quer dizer o
quê? Qual o seu significado?

De fato o calendário litúrgico dedica
trinta e quatro semanas ao Tempo Co-
mum. Nos cinquenta e dois domingos que
temos durante o ano, dois terços são de-
dicados ao Tempo Comum. Todos os tem-
pos trazem, com certeza, um objetivo
pastoral. Advento e Natal estão ligados
pela preparação e o nascimento de Je-
sus. Quaresma e Páscoa estão também

ligados pelo tempo penitencial e prepara-
ção para o Batismo e renovação das nos-
sas promessas batismais. O Tempo Co-
mum aparece como o grande espaço para
vivenciarmos o grande mistério de nossa
salvação, celebrado nos tempos solenes.

Eu diria que o Tempo Comum é o nos-
so ‘arroz com feijão’, o nosso dia a dia
da fé. Por isso é muito importante e
profundamente evangelizador.

Este ano, nós estamos lendo o Evan-
gelho de São Mateus. Os textos que
reiniciaram o Tempo Comum mostram
claramente o desejo de Jesus de formar
a consciência de seus discípulos. Se va-
mos viver o nosso Batismo, renovado no
Tempo Pascal, temos que tomar consci-
ência do que significa ser uma nova cria-
tura. É preciso aprender a ser novo no
agir com os nossos irmãos. É preciso ser
diferente e fazer a diferença em um mun-
do marcado pelo individualismo e indife-
rença. Vencer as tendências do homem-
mulher velho(a) e abraçar o homem-mu-
lher novo(a) que somos nós.

O Tempo Comum, como vemos, não é
um tempo menos importante do que os
outros tempos solenes. É a nossa vida
cristã que, sendo trabalhada neste tem-
po, vai alimentando a nossa espiritualidade
de discípulos missionários de Jesus.

Celebrações Litúrgicas como caminho de Evangelização
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COM A PALAVRA A COMUNIDADE ACONTECENDO NA PARÓQUIA
CONSELHO PASTORAL

Encontro no dia 02/07 (sábado), às 14h, no
Centro Pastoral.

FEIJOADA DO ECC
Os casais convidam a comunidade para uma de-
liciosa feijoada, no dia 3 de julho, a partir do meio-
dia. Haverá venda antecipada de convites.
FESTAS JULINAS NAS COMUNIDADES
09/07: Comunidade de São Francisco de Assis
17/07: Comunidade São José Operário e Comu-
nidade Imaculada Conceição

FEIJOADA MISSIONÁRIA IAM
Dia 10/07, domingo, às 12h. Valor R$ 10,00. Con-
vites antecipados, durante a Missa dominical das
9h, com a Claudia. Venha e traga sua família.

CURSO DE NOIVOS
A “Preparação ao Matrimônio” será no dia 17/
07, domingo, das 7h às 18h. Inscreva-se na Se-
cretaria Paroquial ou pelos telefones: 2452-5188,
2464-1947 ou 2454-7652.

RETIRO PARA LEIGOS
Dias 22, 23 e 24/07. Inscreva-se na Secretaria
Paroquial. Local: Seminário N. Sra. do Sagrado
Coração, em Juiz de Fora, MG. Valor: R$ 135,00.
Pregador: Pe. Ruaro mSC.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC)
Dias: 29, 30 e 31/07 (6ª feira, sábado e domingo).
Inscrições com a própria equipe dos casais, aos do-
mingos, na entrada da Matriz, nas Missas das 7h,
9h, 18h e 20h. Venha fazer parte dessa família!

ROMARIA A APARECIDA DO NORTE
Reserve já sua passagem para a Romaria promo-
vida pela nossa Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro. Dia 26 de agosto (sexta-feira),
saindo da Praça Seca, às 23h30, no valor de R$
65,00 (parcelado em 2x). Inscrições na Secreta-
ria Paroquial (2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira), das 8h30 às 12h
e das 13h30 às 17h30.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Na Capela da Matriz, no 1o domingo, de 16h30 às
17h30, com o Diácono José Caseira.

No momento em que nós, católicos, discutimos
“Fraternidade e a Vida no Planeta”, tema da Campanha
da Fraternidade, os políticos nos dão um grande golpe
rasgando nosso Código Florestal. Criado em 1934 e
atualizado em 1965, é considerado um dos trabalhos
mais importantes na área ambiental, elaborado em am-
biente de grandes lutas populares, época do Estatuto da
Terra, resultado das discussões da Reforma Agrária.

Assim, o documento teve um grande avanço social,
obrigando a produção no campo ser mais justa com o
ambiente. Podemos citar aqui alguns pontos importan-
tes desse Código:

A Reserva Legal (RL), percentual da propriedade ru-
ral, em que o proprietário pode explorar a mata existen-
te de maneira controlada, é o que nós chamamos de
manejo sustentável.

Área de Preservação Permanente (APP) são áreas
que dependem da vegetação, nas margens de rios, nas-
centes, encostas, etc.

A grande verdade é que o Código Florestal protege o
agricultor, ao contrário de grande parte do Agronegócio
que avança sobre a terra, desmatando-a até saturar o
solo, partindo para novas derrubadas. A área próxima
aos rios que no Código preserva 30 metros de suas
margens, na atual proposta aprovada pelos deputados,
diminui para 7,5 metros.

Conhecendo o Código Florestal
Carlos Silveira

Então o substitutivo desse Código Florestal, apresen-
tado pelo Deputado Aldo Rebelo, dá anistia aos propri-
etários de terras que cometeram irregularidades, prin-
cipalmente do Agronegócio, que soma uma quantia en-
torno de 10 bilhões de reais. Praticamente, na proposta
do político, não existe mais crime ambiental.

As áreas hoje desmatadas já são o suficiente para a
produção, não há mais necessidade de novos
desmatamentos.

Publicações recentes, nos jornais, apontam que 85%
da população é contrária ao substitutivo do Código apro-
vado, pois considera que, mesmo que prejudique o
Agronegócio, as florestas e rios devem ser preservados.
Fonte: Prof. Adilson Roque

O que é Catequese Especial?
Nete - Catequista

É uma Pastoral voltada às pessoas portadoras
de deficiência mental e/ou com dificuldade de
aprendizagem.

Estamos com as inscrições abertas para
Catequese, Crisma e Perseverança. Os encon-
tros acontecem todos os sábados, das 8h30 às
10h, na sala 14, no Centro Social.

 “Deus nos ama e nos chama à Comunhão”. Nossos amigos e amigas
especiais são intuitivo(a)s e entendem – com os olhos do coração – a lin-
guagem do amor.

Na missa das 20h do domingo passado, foram abençoados, na Matriz, os casais que contraíram
matrimônio em junho, dentre eles, Cândido e Sônia, do 26º Encontro de Casais com Cristo. Eles,
que  estavam celebrando as suas Bodas de Prata nesse dia, falaram o que pensam sobre a maior
dificuldade que as famílias encontram,  nos dias atuais.

Cândido e Sônia – Dirigentes de Círculo do ECC
A maior dificuldade que uma família tem, hoje, é educar os filhos

na responsabilidade e na fé. De um modo geral, o que está faltan-
do é o diálogo, a presença dos pais, o convívio. Temos uma filha
jovem e procuramos estar sempre junto a ela. Sentamos e conver-
samos muito, principalmente, às refeições.

Vemos a ausência dos pais como um fator importante para a
desagregação familiar. Que os pais sejam mais presentes  em to-
dos os momentos é o que desejamos a todas as famílias.
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A TV Globo volta e meia se refere, em
seus noticiários, a Dom Orani João
Tempesta como o Cardeal do Rio de Ja-
neiro. Isto não desrespeita e nem ofende
o nosso Pastor. Mas quem eleva um Bis-
po ao cardinalato é o Papa...

“Desde o Cardeal Arcoverde, que re-
cebeu o Chapéu Vermelho, em 1905, to-
dos os Arcebispos do Rio de Janeiro têm
sido Cardeais, embora não por nomea-
ção imediata”, diz a Nova Enciclopédia
Católica, no volume 6, que trata da Or-
ganização da Igreja (Editora Renes).

Nós temos, aqui no Rio, dois Cardeais
Eméritos (esse título corresponde à apo-
sentadoria para os leigos): Dom Eugênio
de Araújo Sales e Dom Eusébio Oscar
Scheid. Os Cardeais, na ativa ou eméritos,
são considerados príncipes da Igreja.

Como a Globo, em 1999, ficou anunci-
ando que o século XX iria acabar no dia
31 de dezembro daquele ano (na verdade
seria no último dia de 2000), ficou anos a
fio chamando a novela das 9 de novela das
8 (agora mudou), no dia da última eleição
Papal informou de Roma que o eleito iria
se chamar Benedito XVI (na verdade, para
os italianos  Bento é Benedito); recente-
mente, disse  no Jornal Nacional que a nu-
vem de fumaça do vulcão chileno foi para
a Austrália pelo Oceano Pacífico. Dias de-
pois disse que órgãos de imprensa do mun-
do todo erraram, e ela também: o caminho
foi o Oceano Atlântico.

Mas, a ideia é ótima. Vamos aguardar,
e que seja para breve, que o Papa Bento
XVI nomeie nosso Dom Orani para o
Colégio de Cardeais; ele merece.

A palavra “Cardeal” tem em sua origem
uma raiz latina que significa dobradiça,
gonzo. Nas línguas modernas seu signifi-

A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA - I
Paulo Amaro

cado está
mais para
h o m e n s -
chave.

O Papa
Nicolau II,
em 1050,
colocou nas
mãos dos
Cardeais o direito permanente de eleger
um novo Papa.

Os Cardeais também sempre agiram
como legados para representar o Papa
em importantes funções e diferentes lu-
gares, ou lidar com situações especiais
no governo da Igreja como membros e
dirigentes de uma ou mais das Congre-
gações, Tribunais ou Comissões que fun-
cionam no Vaticano.

O que é um Arcebispo?
O Bispo é o titular,  o chefe, o governante

de uma Diocese, que é o território (uma
cidade, ou duas, ou mais) onde funciona a
Igreja local, ou Igreja  doméstica, ligada
ao governo central da Igreja, que está no
Vaticano, ou seja, subordinada ao Papa.
Esse nome Diocese vem de uma antiga
divisão do Império Romano.

Nas grandes cidades, ou cidades de
grande importância para a Igreja (como
Aparecida) o “Território” passa a ser uma
Arquidiocese (o que significa grande
Diocese) e é governado por um Arcebis-
po. As Dioceses e Arquidioceses são di-
vididas em Paróquias.

Nós somos  paroquianos da Paróquia
de Nossa Senhora do Sagrado Coração e
somos diocesanos da Arquidiocese de
São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom
Orani é nosso  Arcebispo Metropolitano.
Continua na próxima edição.....

Acreditando que a salvação do Pla-
neta passa pela mudança de atitude
de cada um de nós, o Grupo Pau
Brasil, apoiado pela Pastoral do Meio
Ambiente (ambos da nossa Paró-
quia),  realizou a segunda Operação
Pente Fino, na Praça Seca, no dia 5
de junho, Dia do Meio Ambiente. Na
Missa das 9h, as crianças da
Catequese receberam um copo re-
trátil, com os dizeres: EVITE O
DESCARTÁVEL. Com o apoio do
comércio da Praça Seca e de Vila
Valqueire, está sendo possível levar esta
ideia adiante.

Após a Missa, o Grupo se dirigiu ao
Coreto da Praça Seca, ponto de encontro
dos participantes da Operação Pente Fino:
CADA COISA NO SEU LUGAR. LUGAR
DE LIXO É NO LIXO. Várias pessoas
que passavam pela Praça aderiram ao mo-
vimento. A Escola Honduras teve seus re-
presentantes, crianças uniformizadas, e o
mesmo aconteceu com o Externato Nos-
sa Senhora da Conceição (ENSC) que, além

de alunos uniformizados, contou com a
participação da diretora  Andréia Cerqueira
e, por fim, contamos com a presença de
paroquianos.

Além de se catar o lixo, foi realizado um
trabalho de conscientização com as pessoas
que estavam na Praça, nos pontos de ônibus,
na feira. Valeu a pena, com certeza.

Agradecemos a todos que participaram,
aos patrocinadores, que são muitos, ao
Pe. Átila que acredita nos trabalhos de
conscientização e evangelização.  

Sonhamos com a mudança de atitude da população
 Cecília Maria Carneiro Souza

Julho: Vamos testemunhar, a cada dia, com a nossa vida, o amor, a justiça, a mi
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Kairós: Um tempo de Deus
Frei Cristiano Andrade, mSC

Há duas palavras em grego que dizem o que é o tempo;
kairós e chronos. Kairós significa o tempo que não é marca-
do pelo relógio, mas é o tempo das surpresas. Tudo pode
acontecer sem esperarmos. Já o chronos é o tempo do cro-
nômetro. As coisas estão determinadas, estabelecidas.

Pediram-me para que eu escrevesse sobre o meu traba-
lho na paróquia. Estou presente nas comunidades, nas
preparações das liturgias das festas dos padroeiros/as,
palestras nos cursos de formação da paróquia e em outros movimentos. Agora
estou tentando dialogar, estando próximo aos jovens. Recentemente preguei o
retiro para o crisma. Foi uma experiência profunda de Deus e, nos três dias em
que estivemos por lá, Deus falou em todos os momentos.

Entretanto, digo a vocês que o meu trabalho aqui é viver o tempo de Deus, isto
é, o kairós. Um tempo que não será marcado pelo fazer as coisas, mas por senti-
las, saboreá-las e olhar tudo com as batidas do coração, ou seja, um tempo de
amadurecimento como pessoa humana. É o tempo de me sentir amado por Deus
para amar a todos.

“O homem é o futuro do homem”, dis-
se Jean-Paul Sartre, referindo-se às es-
colhas que fazemos ao construirmos a
nós mesmos. E o que pensaria este filó-
sofo sobre as gerações que educamos a
partir de nossas ideias e costumes?

Se formos os frutos de nós mesmos, de
nossos ideais e de nossas escolhas, tam-
bém somos o resultado das escolhas que
‘fazem’ por nós, aqueles que nos educam.

Vivemos num tempo engolido por
Cronos, deus da mitologia grega que não
aceitava a chegada do novo, controlan-
do a passagem do tempo, não envelhe-
cendo ao engolir seus filhos.

Vivemos o tempo da brevidade, da von-
tade eterna do novo.

Somos atropelados pelos descartáveis,
pelas gírias cíclicas e pela velocidade da
comunicação. Perdemos-nos em um mar
de informações vazias em detrimento de
um conhecimento que nunca se aprofunda,
porque requer o tempo que já passou, posto
que o que importa é o agora.

Que tipo de sociedade está sendo
construída a partir da ausência de valo-
res morais?

Os pais e os educadores estão insegu-
ros em suas competências, diante de tan-
tas técnicas e diagnósticos recentes. Es-
tratégias da mídia consumista que os so-
terram de novidades superficiais, com
fundamentos confusos, a fim de vender
novos medicamentos e terapias mágicas.

O tempo do aprendizado emotivo e inte-
lectual não acompanha os 15 megas ofe-
recidos pela internet. O ser humano é com-
posto por seus instintos, por suas emo-
ções e por seu intelecto. Não adiantará o
auxílio das máquinas, nem as soluções on-

O que há de vir?
Uma preocupação com a ‘Ética dos Pais’

Samanta Obadia

line para provocar mudanças abruptas.
Onde estão os anciãos contadores de

histórias?
Onde está a voz da experiência daque-

les que viveram mais tempo?
 Que não estejam escondidos atrás do

botox, nem acasalados com jovens, ilu-
didos pela felicidade travestida de beleza
e juventude eternas!

Ou será que está havendo um retroces-
so, uma busca ao elixir da longevidade, que
dá sentido à vida humana?

Como bem disse John Locke, “os pais
perguntam-se porque os riachos são
amargos, quando eles mesmos envene-
naram a fonte”.

Estou sendo muito cruel?

Samanta Obadia
Filósofa e Psicanalista. Autora dos livros
Pessoas, Palavras e Valores: elos em cons-
trução e Eu me livro: da prisão das drogas
até o fim/ Mao Leão
Colunista do site vyaestelar, com a coluna
mensal ‘Ser integral’.
Ministra palestras em todo o Brasil. Con-
sultório psicanalítico no Rio de Janeiro.
Site: www.samantaobadia.com.br

misericórdia e a compaixão, que são sentimentos próprios do Coração de Jesus
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Plano Pastoral de Conjunto
Uma Igreja que anuncia e reanuncia Jesus Cristo - 1

Rita de Cássia

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
SAV – SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL PAROQUIAL

Ir. Izabel Bittencourt - FDZ

Vocações surgidas em nossa paróquia - 2
Caro leitor,
Nesta segunda entrevista, com Ir. Valda, filha desta terra, natural desta paróquia, temos a alegria de contar
um pouquinho de sua vocação e missão. E ao mesmo tempo agradecer pela linda vocação e missão abraçada
e abrasada com tanto ardor num Reino sem fronteiras e que, atualmente, reside na África.

CONCÍLIO VATICANO II (7)
João Ananias Lima Walterfang

5) DV Dei
Verbum. Consti-
t u i ç ã o
dogmática sobre
a Divina Revela-
ção. “Depois de
ter falado muitas
vezes e de mui-
tos modos pelos
profetas, falou-
nos Deus nestes
nossos dias, que
são os últimos,

através de Seu Filho (Heb. 1, 1-2). Com efeito, en-
viou o Seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina
todos os homens, para habitar entre os homens e
manifestar-lhes a vida íntima de Deus (cf. Jo. 1, 1-
18). Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado ‘como
homem para os homens’, ‘fala, portanto, as pala-
vras de Deus’ (Jo. 3,34) e consuma a obra de sal-
vação que o Pai lhe mandou realizar (cf. Jo. 5,36;
17,4). Por isso, Ele, vê-lo a Ele é ver o Pai (cf. Jo.
14,9), com toda a sua presença e manifestação da
sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres,
e, sobretudo, com a sua morte e gloriosa ressurrei-
ção, enfim, com o envio do Espírito de verdade, com-
pleta totalmente e confirma com o testemunho divi-
no a revelação, a saber, que Deus está conosco
para nos libertar das trevas do pecado e da morte e
para nos ressuscitar para a vida eterna. Portanto, a
economia cristã, como nova e definitiva aliança, ja-
mais passará, e não se há de esperar nenhuma ou-
tra revelação pública antes da gloriosa manifesta-
ção de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 1 Tim. 6,14;
Tit. 2,13)”.

Fonte: Documentos do Concílio Ecumênico VATICANO
II – Paulus – 2ª edição – 2002

NH: Como e quando surgiu o seu “despertar
vocacional”?
Ir. Valda: Surgiu depois que participei de um Encon-
tro do JAM (Juventude de Ação Mariana), a convite de
uma colega de trabalho. Pertencia à Paróquia de N.
Sra. da Conceição, no Campinho, mas frequentava a
Paróquia N. Sra. do Sagrado Coração. Após o Encon-
tro fui convidada a fazer parte do JUPA, Grupo Jovem
da Paróquia. Tornei-me Congregada Mariana, atuei na
Pastoral da Juventude da 3ª Região e passei a colaborar
no Culto Dominical do morro São José Operário. Um
dia, uma amiga do JUPA, hoje Ir. Lucia Imaculada das
Irmãs de Nossa Senhora de Belém, pediu-me para
acompanhá-la à Escola Padre Butinhá para rezar com
as Irmãs. Já havia participado de alguns encontros
vocacionais e gostei do jeito das Filhas de São José.
Durante três anos visitei a comunidade josefina, dando
tempo para terminar a Faculdade e fazer com que mi-
nha mãe aceitasse a ideia de meu ingresso na Congre-
gação. Ajudou-me muito o apoio do Pe. Gilberto, do
Caseira e de jovens da paróquia.
NH: Quais as motivações iniciais para a sua op-
ção pela Vida Consagrada?
Ir. Valda: A minha opção pela Vida Consagrada foi a
intimidade que adquiri com a Palavra de Deus e a
devoção à Nossa Senhora que me foram deixando
inquieta, com vontade de fazer alguma coisa para
melhorar o mundo. Em pequena eu li muitas vidas de
santo(a)s e pensei que podia ser como eles. De início
eu queria ser missionária: viver num lugar sem re-
cursos; ser solidária com os mais necessitados, etc.
NH: Houve mudanças das motivações ou dos es-
tímulos ao longo do caminho? Quais?
Ir. Valda: Houve algumas mudanças dos estímulos ao
longo do caminho; conheci e adotei o Carisma da Con-
gregação: “Evangelizar o Mundo Trabalhador Pobre,
especialmente a mulher”. Hoje, eu consigo enxergar
outros tipos de “pobrezas”, não somente a material. A

falta de fé é uma grande pobreza, a falta de amor...
NH: Aspectos
que deixam você
feliz e realizada
como Consagra-
da.
Ir. Valda: Alguns
aspectos que me
deixam feliz
como Consagra-
da: a minha expe-
riência de Deus
no dia a dia, a
vida comunitária
(com as suas di-
ficuldades), o
apoio de minha
família; poder
evangelizar por
meio do trabalho
aos que realizam
tarefas simples; poder ser solidária com as pessoas
que necessitam de ajuda; a graça de renovar o meu
“sim” todas os dias, sabendo que é puro dom de
Deus.
NH: O que você considera como maiores desafi-
os para a vivência de sua Consagração, hoje?
Ir. Valda: A perda de valores morais; a sociedade do
“bem estar” que prioriza o ter; a falta de modelos de
identidade na camada adulta para servir de exemplo
para os jovens; o fato da Vida Consagrada ser vista
por algumas pessoas como algo ultrapassado.
NH: Que mensagem gostaria de deixar para as
gerações futuras?
Ir. Valda: Jovens, procurem descobrir através da oração
e da ajuda de sacerdotes e/ou religiosas qual é a vontade de
Deus em suas vidas e respondam com generosidade aos
apelos que Ele lhes fizer. Não tenham medo!

Vivemos num tempo eminentemente missionário. A missão começa com quem está a nosso
lado, e muitas vezes, dentro de nós mesmos. Então, o 11º PPC que estamos preparando deve
ser um plano missionário, cuja base é Nosso Senhor Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida
(cf. Jo 14,6). Entretanto essa Missão se reveste de uma importância maior, porque convive-
mos hoje com uma realidade: as pessoas buscam cada vez mais resultados imediatos e, no
caso da religião, aquela que traga resultados também imediatos e sem compromissos com uma vida comunitária. “Para estas
pessoas, se Jesus Cristo ajudar a resolver os problemas, já está bom (...)”. Temos visto o crescimento de um tipo de relação
com Jesus voltada para os prodígios e milagres.” (Texto 2,  35)
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João (continuação)
Marli Jordão

No capítulo 4, 46-54, João, de maneira brilhante, de-
monstra, discretamente,  seu talento de narrador e sua
capacidade de entrelaçar, no relato, símbolos de pers-
pectiva profunda. Essas narrações aparecem com força
no segundo sinal, a cura do filho do funcionário do rei.
Neste tema, o menino representa os pequenos e pobres;
estando prestes para morrer, Jesus com sua ação restitui-
lhe a vida. 

Este segundo sinal tem semelhança com o primeiro.
No primeiro sinal faltava vinho;
no segundo falta vida. Nos dois
sinais Jesus não concorda com
a situação, e age transformando
a “carência” em abundância. 

Nos dois sinais temos resulta-
dos positivos: no primeiro (Bodas
de Caná), os discípulos  creem em
Jesus; no segundo (a cura do fi-
lho do funcionário), o pagão ade-
re a Jesus com toda a sua família.

É interessante perceber como
o funcionário real vê Jesus. Ele tem a ousadia de dar
ordens para Jesus curar seu filho. Jesus critica a atitude
dos poderosos: “Se vocês não veem sinais e prodígios,
vocês não acreditam “ (versículo 48). Eles exigem sinais
extraordinários como condição para crer. No Evangelho
de João há uma única bem-aventurança, e esta diz  res-
peito aos que creem  sem a necessidade de sinais extra-
ordinários. Os poderosos veem Jesus como homem de
poder que pode ser manipulado. O poder não compra a
vida e, diante da morte, manifesta toda sua fraqueza.

Jesus comunica seu poder com sua palavra criadora. E
o funcionário do rei é provocado a crer sem ver sinais
extraordinários: o homem acreditou na palavra de Jesus e
foi embora (versículo 50). Aí está a chance de vida para
os poderosos. Há uma força superior capaz de dar vida, e
os poderosos que quiserem ter vida, devem reconhecê-
la e aceitá-la. 

O terceiro sinal acontece durante uma “festa dos ju-
deus”. Onde está o povo? Não está no Templo, sinal de
que foi excluído da festa, ou seja, da vida. Jesus não vai
ao Templo, mas fica junto do povo, “perto da porta das
ovelhas”; assim chamado por ser o lugar da passagem
das ovelhas para serem sacrificadas no Templo. O
evangelista vê o povo como ovelhas sendo sacrificadas,
e isso em nome de Jesus. 

O paralítico que Jesus vai curar é, pois, símbolo de
todo o povo que foi cegado, mutilado pelo ensinamento
da Lei (Jo 5, 1-18). 

“Eu não tenho ninguém”, palavras do paralítico para
dizer que falta solidariedade e, assim, aconteça a vida. As
águas da piscina representam as falsas esperanças nas
quais o povo vivia. Jesus ordena ao paralítico  que se
levante e ande ( 5,8). 

Jesus capacita o povo a fazer o que jamais tinha feito:
usufruir da vida e da liberdade. Jesus tem uma posição
muito clara: “Meu Pai continua trabalhando até agora e
eu também trabalho” ( versículo 17). A criação de Deus
não terminou. Jesus continua trabalhando e fazendo o
que o Pai quer que seja feito: reconduzir a humanidade
ao projeto inicial de vida e liberdade para todos.

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!
Diácono Jatobá

Não coloque condições para amar

2º Congresso Latino-americano e caribenho
do Diaconado Permanente

Bispos, presbíteros, diáconos permanentes, esposas de diáconos e leigos
convidados estiveram em Itaici, São Paulo, de 24 a 29 de maio passado.

Depois de quase 50 anos do Concílio Vaticano II e, ainda, com os ecos da V
Conferência dos Bispos da América Latina e Caribe, realizada há 4 anos em
Aparecida, nos reunimos sob o lema, “Os Diáconos, Apóstolos para as novas

fronteiras” (DAp 208),  com a finalidade de refletir sobre os novos desafios colocados para este ministério, ouvindo
as indicações feitas pelo Espírito Santo em Aparecida, para fortalecer a vida e o apostolado dos diáconos na missão.

Alegra-nos que muitos diáconos abraçam a dupla Sacramentalidade, assim, incorporando a dimensão familiar
que é sinal e testemunho de uma Igreja doméstica. Em tempos de crise, de alterações significativas, de perda do
sentido da vida, da subavaliação da família, os diáconos desta parte do mundo são chamados a serem sinais de
esperança e alegria em uma Igreja família. A participação e aceitação de seus filhos, filhas e esposas no desenvol-
vimento do seu ministério, é testemunha da sua própria Evangelização.

Aos pés do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lugar de peregrinação, em que milhões de pessoas são
levadas pela fé, e lugar de encontro dos Bispos do continente, depositamos nossas esperanças e desejos e
colocamos nossa confiança em Deus, nosso Pai, para guiar os passos de sua Igreja e nela seu ministério.

Precisamos nos apaixonar pela espécie humana,
como o Mestre da vida. Devemos ficar fascinados
com as reações de um mendigo, com as alucinações
de um paciente psicótico, com as peraltices de uma
criança, com as reflexões dos idosos. Cada ser hu-
mano merece o Oscar e o Prêmio Nobel pela vida
misteriosa que pulsa dentro de si.

O belo é amar as diferenças. Jesus foi afetivo com
Judas no ato da traição e acolheu Pedro no ato da
negação. Se ele amou pessoas que o decepcionaram
tanto, quem somos nós para colocarmos condições
para amar?

Você pode discordar daquilo em que as pessoas
creem, mas se não tiver amor por elas, sua lógica,
inteligência, verdades, serão como Paulo disse, sim-
plesmente nada.

Se Jesus perdoou seus carrascos quando todas as
suas células morriam, como podemos, nós, exigir que
as pessoas que pensam diferente de nós mudem, para
que possamos amá-las? Jesus amava tanto as pesso-
as, que não impunha suas ideias, mas apresentava-as

com clareza e deixava as pessoas decidirem seu ca-
minho. “Quem quiser vir após mim, siga-me...; Quem
tem sede venha a mim e beba...; Quem de mim se
alimenta, jamais terá fome...” O amor respeita a livre
decisão. A única razão para amar é o amor. O mundo
está cheio de pessoas críticas, as sociedades preci-
sam de pessoas que amem.

Exigimos muito porque amamos pouco. Jesus não
impediu que Pedro o negasse e que Judas o traísse.
Ele, através de sua inteligência fenomenal, podia
colocá-los contra a parede, pressioná-los, constrangê-
los, mas não o fez. Deu plena liberdade para eles o
deixarem. Jamais o amor foi tão sublime.

A abundância do amor transforma os anônimos em
príncipes e a escassez do amor torna os reis, os ricos
e os intelectuais em miseráveis. O amor é o fenôme-
no mais ilógico e mais lúcido da existência psíquica...

(Continuação do resumo do Cap. 11. “O Mestre
Inesquecível”: Augusto Cury – Academia de Inte-
ligência - continua)
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3 Domingo At 12,1-11 / Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 5) / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19

4 Segunda Gn 28,10-22a / Sl 90,1-2. 3-4. 14-15ab (R. Cf. 2b) / Mt 9,18-26

5 Terça Gn 32,23-33 (gr. 22-32) / Sl 16,1. 2-3. 6-7. 8b.15 (R. 15a) / Mt 9,32-38

6 Quarta Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24a / Sl 32,2-3. 10-11. 18-19 (R. 22) / Mt 10,1-7

7 Quinta Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5 / Sl 104,16-17. 18-19. 20-21 (R. 5a) / Mt 10,7-15

8 Sexta Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36,3-4. 18-19. 27-28. 39-40 (R. 39a) / Mt 10,16-23

9 Sábado Gn 49,29-32; 50,15-26a / Sl 104,1-2. 3-4. 6-7 (R. Cf. Sal 68,33) / Mt 10,24-33

EXPEDIENTE PAROQUIAL
Missas: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira na Matriz, às 19h15 e aos domingos, às 7h, 9h,
18h e 20h. Todos os sábados, às18h, Missa no Repouso Santa Maria, Rua Japurá, 555.
Celebração: Terça-feira, às 19h15, na Matriz, com o Diácono Caseira
Secretaria Paroquial: Atendimento segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h30 às 12h e
de 13h30 às 17h30. Sábados, das 8h30 às 12h.
Batismo: Atendimento no 1º domingo, às 8h.
Confissões e Aconselhamentos: Às quintas-feiras, na parte da manhã e da tarde, marcando
antes na secretaria paroquial.
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Crônica do Mês:

Os cabelos e suas tendências
Sergio de Queiroz

Antes da última Guerra Mundial, a
vaselina e a brilhantina faziam a moda.
Entre os homens chamados mulheren-
gos, qualquer dificuldade era só pas-
sar as mãos pelos cabelos e a questão
estava resolvida. Os mais recatados
usavam um pó que, misturado com
água, fazia um tipo de creme, e quan-
do secava ficava parecendo laquê e
dava a impressão dos cabelos estarem sempre molhados, em-
bora secos.

Mais tarde, com a influência das últimas guerras, prevale-
ceu, durante anos, o corte militar. Elvis Presley ajudou a mu-
dar isso com suas costeletas compridas, mas o topete ainda
era brilhante. Foram os Beatles, porém, que pela primeira vez,
em muitas décadas, tornaram os cabelos mais compridos e
soltos. A partir dos anos 70, houve ampla aceitação de estilos
variados. O que menos agradou foi a moda “Punk”. Ainda na
década de quarenta, teve um estilo que marcou, durante anos,
a moda masculina. Foi o corte chamado Príncipe Danilo. Mui-
tos homens com mais de cinquenta anos ainda se lembram.
Esse corte foi usado por um jogador de futebol chamado Danilo
e não era para menos que tenha virado moda. O cara foi cam-
peão carioca em 47,49,50,52; campeão sul-americano em 48
e 49 e fez grande sucesso na seleção brasileira.

Ronaldo tentou relançar um corte dos anos 20 e 30 que era
bastante usado na China, mais a coisa horrível não vingou.

E agora encontramos, nas ruas, crianças e adolescentes com
esses cortes animais, um parecendo crina de cavalo e o outro
está transformando as crianças em “calopsitas” gigantes.

O dia em que o Rio se vestiu de vermelho
Antonio Cerqueira Lima

Todos sabemos que existe uma lei maior que
nos coloca no nível dos países civilizados e que
ostenta um nome bonito:”CONSTITUIÇÃO”.
Entretanto, respeitá-la são outros quinhentos re-
ais. Assim como a Constituição é a lei maior, exis-
tem leis estaduais, leis municipais. São muitas que
dão várias voltas pela esfera terrestre  e capazes
de chegar aos mais distantes pedaços do univer-
so. São leis compridas para não serem cumpri-
das. E lá no Artigo  5º, caput, da Constituição
Federal, está consagrado em letras bem visíveis
‘TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI, SEM
DISTINÇÃO DE QUALQUER NATUREZA”. Em
sendo assim, respeitosamente pergunto: Por que
os “senhores” políticos podem estabelecer o ín-
dice de aumento de seus salários e os demais seg-
mentos da sociedade, não? Será que eles ignoram
o que vem a ser isonomia? Por que o assalariado
não tem o mesmo direito? Nem o direito de lutar
pela correção salarial (correção não é aumento)?

Até o ano de 1998, a Constituição Federal  não
permitia que parlamentares aumentassem seus pró-
prios vencimentos. Legislando em causa própria
os nossos “respeitáveis” parlamentares, sem ne-
nhum respeito aos seus eleitores, estabelecem o
quando lhes cabe dos cofres públicos engorda-
dos pela exploração da classe trabalhadora – as-
salariada – com os altos impostos, chegando a
quase meio ano de trabalho.

No dia em que o Rio se vestiu de vermelho pu-
demos cantar com alegria incontida, o hino da
pátria amada. Bombeiros, salvadores de vidas;
Policial Militar, segurança social; Professores res-
ponsáveis pela formação do cidadão; Médicos

responsáveis pela manutenção da vida; povo. To-
dos juntos, formando um grande coro, vestiram
a camisa vermelha em defesa do trabalhador bra-
sileiro e em especial ao Corpo de Bombeiro. Em
cada carro uma fita vermelha em respeito à vida.
Em reconhecimento e respeito ao bombeiro, per-
manente zelador do patrimônio nacional.

Contrário  à truculência, ao desrespeito ao
trabalhador, à prepotência, ao não reconheci-
mento da bravura do soldado do fogo que co-
loca permanentemente sua vida a serviço da
população, declaramos o nosso reconhecimen-
to, respeito e admiração.

Aos vergonhosos salários: professor R$900,00;
médico R$ 1.200,00, bombeiros R$1.000,00 e o
dos donos da chave do cofre: Senadores e Depu-
tados Federais R$ 26.700,00, com a mordomia
vai a mais de R$100.000,00.

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque serão fartos” (Mateus 5:6)


