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SEMANA DA BÍBLIA
O Conselho Missionário Paroquial
(COMIPA) convida os
paroquianos para o Curso da Bíblia,
três dias de aprofundamento
bíblico, quando será refletido o
Livro do Êxodo.
Data:  14, 15 e 16 de setembro
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Ceuzinho
Tema: “Travessia – Passo a passo, o caminho se faz”
Lema: “Aproximai-vos da presença do Senhor!” (Ex 16,9)
Inscrições nas missas dominicais e nos dias do evento.
Participe, levando a sua Bíblia.

Grito dos Excluídos na Semana da Pátria
Lygia Maria

O dia em que o Brasil comemorar 179
anos de liberdade, o Grito dos Excluí-
dos completará a sua 17ª edição de luta
por causa das injustiças que acontecem,
frequentemente, no nosso país.

Este ano, com o tema “Pela vida grita
a terra. Por direitos, todos nós!”, o movi-
mento, além do grito pela Mãe Terra,
marcado, sobretudo, pelas duvidosas
mudanças no Código Florestal,  será mo-
tivado, também, pelo assassinato de cam-
poneses e pelo deslocamento de popula-
ções pobres para as obras da Copa do
Mundo e das Olimpíadas.

 Ari Alberti, um dos coordenadores do
evento, alerta que “Se a gente ficar cala-
do, com certeza as mudanças não virão.
Temos de avançar em nossa democra-

cia” - e propõe: “Não podemos ficar apenas na democracia representativa, até
porque ela pouco nos representa. Precisamos chegar à democracia participativa.”

É importante que, em cada espaço comunitário, o dia 7 de setembro seja
marcado por um comportamento profético de denunciar as tristes realidades,
de desejo de mudanças e de atividades que demonstrem participação cidadã e
consciência cristã.
Fonte: 23/08/2011 | João Peres, Rede Brasil Atual

Nossa Paróquia marca presença na Romaria a Aparecida
 Lygia Maria

Centenas de ônibus de 370 paróquias com
milhares de fiéis do Rio de Janeiro chegaram
ao Santuário Nacional de Aparecida, no dia
27 de agosto passado, para a 22ª Peregrina-
ção oficial de nossa Arquidiocese. Daqui da
Praça Seca saíram 3 ônibus conduzindo as
pessoas que, com fé e alegria, foram a
Aparecida pedir bênçãos da Mãe e agradecer
a sua proteção.

A Missa das 9h foi celebrada pelo Ar-
cebispo do Rio de Janeiro Dom Orani
João Tempesta que, em sua carta aos
peregrinos, havia esclarecido: “O signi-
ficado mais importante de uma peregri-
nação não é o simples visitar um lugar
de culto, mas sim o desejo de fazer uma
experiência de Deus que nos acompa-
nha em nossa caminhada.”

Foi na cidade do Rio de Janeiro que, em 1931, Nossa Senhora Aparecida foi
declarada Padroeira do Brasil. Somos um povo com uma história marcada por
uma profunda espiritualidade e, por isso, “É uma tradição do Rio de Janeiro trazer
aqui muitos peregrinos; isto é uma demonstração da fé do povo carioca que lá não
tem só futebol e carnaval, mas que tem um povo de fé que caminha e busca
Deus”. – disse, em entrevista à TV Aparecida, Dom Orani.

Parabéns, Jacarepaguá, pelos seus 417 anos que serão
festejados, no dia 9 de setembro de 2011

Terço das famílias. “...somos cidadãos e membros da família de Deus” (cf. Ef
2,19). Na Missa do último dia da Semana da Família, a comunidade rezou o Terço
Vivo, com a participação das Pastorais. Foi um bonito momento de devoção mariana
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“Toda Es-
critura é ins-
pirada por
Deus e é útil

para ensinar, para refutar, para cor-
rigir, para educar na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfei-
to, preparado para toda boa obra”
(2 Tm 3,16-17).

No Brasil, no mês de setembro, a
Igreja dá uma atenção especial à Bí-
blia. Por isso nós chamamos este
mês de “O MÊS DA BÍBLIA”. A
Bíblia é o nosso Livro Sagrado e
deve estar em nossas mãos e em
nosso coração todos os dias. Mas,
além disso, o Mês da Bíblia é um
tempo especial, que chama nossa
atenção para a sua importância em
nossa vida. Sua finalidade é torná-
la mais conhecida, amada, divulgada
e levada à prática, no nosso dia a
dia. Esta escolha do mês de setem-
bro se deu porque, no dia 30 de
setembro, a Igreja comemora o dia
de São Jerônimo. Este santo, nos
primeiros séculos da era cristã, tra-
duziu para o latim o Antigo e o Novo
Testamento, tornando a Bíblia mais
acessível e conhecida para muitas
pessoas, pois o latim era a língua
mais entendida naquele tempo. As-
sim sendo, o mês de setembro, para
a Igreja do Brasil, passou a ser o
Mês da Bíblia.

A cada ano é escolhido um livro da
Bíblia para ser estudado, refletido mais
profundamente para que possamos
confrontá-lo com nossa vida e a vida
de nosso povo. Este ano, o livro es-
colhido é o Livro do Êxodo.

O Livro do Êxodo é fruto da cami-
nhada do Povo de Deus. Nele está o
eixo central de toda a Bíblia. Sua im-
portância está no fato de narrar a ‘li-
bertação’, tema central da história do
Povo de Deus, chamado ‘Israel’.

O tema deste mês da Bíblia é:
“TRAVESSIA – PASSO A PAS-
SO, O CAMINHO SE FAZ”. Esse
tema nos motiva a descobrir os pas-
sos da caminhada a ser percorrida
por nós, que somos hoje o Povo de
Deus fazendo a nossa travessia.

O lema é: “APROXIMAI-VOS
DA PRESENÇA DO SENHOR!”
(Ex 16,9). Essa experiência de pro-
ximidade com Deus nos impulsiona
a manter vivo o desejo de experi-
mentar a presença desse mesmo
Deus que nos ama, ilumina e guia
nossos passos nas travessias pelos
caminhos da vida.

A experiência do Êxodo é o ato
gerador de Israel, o marco da sua
fundação como povo. A história da
libertação e da formação deste povo
começa com a saída ou fuga dos
hebreus da escravidão do Egito, sob
a liderança de Moisés, Aarão e
Miriam, por volta de 1250 a.C.
Deus se revela como Javé, o Deus
libertador, que combate do lado do
seu povo e o liberta, para fazer com
ele uma aliança.

Neste mês de setembro teremos
o curso sobre o Livro do Êxodo.
Será nos dias 14,15 e 16 de setem-
bro, às 19h30. Quero aproveitar
para convidar a todos a participar
deste curso e fazer a experiência do
Êxodo.

“Coragem, sou eu.” (Mt. 14,27)
Este ano estamos lendo, em nossas

celebrações dominicais, o Evangelho
segundo São Mateus. À medida que
vamos nos aprofundando no texto, po-
demos saborear os ensinamentos con-
tidos nesse livro. De fato as primeiras
comunidades cristãs deixaram para nós
ensinamentos que são bem atuais. Nos
últimos meses, lemos os capítulos 13 e
14. São dois capítulos ricos em
ensinamentos, onde Jesus usa de modo
especial as “Parábolas do Reino”. A
grande pregação de Jesus é o Reino de
Deus. Ele vem, no Evangelho segundo
São Mateus, como o novo Moisés, o
grande libertador. Jesus vem libertar o
povo da escravidão do pecado e da
morte, assim como Moisés libertou o
povo da escravidão do Egito.

Ler o Evangelho de São Mateus e tra-
zer para realidade de nossas comunida-
des, hoje, é muito importante para que
possamos retomar a nossa vocação de
Discípulos Missionários de Jesus. Neste
mês da Bíblia eu gostaria de comentar o
texto de Mateus 14,22-33.  Neste texto
podemos ver uma experiência colocada
logo após a multiplicação dos pães. Jesus
já tinha ensinado muitas coisas aos seus
discípulos e, na multiplicação dos pães,
provoca uma ação efetiva dos discípulos,
quando diz: “Dá-lhes vós mesmos de co-
mer”. De fato, se aprendemos aquilo que
Jesus nos ensina, é preciso colocar em
prática. Quando praticamos amor, solida-
riedade, justiça, perdão tomamos consci-
ência da maneira nova de viver ensinada
por Jesus.

O texto de Mateus deixa claro que
Jesus envia os seus discípulos para atra-
vessar o mar. São enviados à frente,
mas, Jesus virá atrás. São enviados em
missão a um mundo que não facilita o
trabalho deles. Como o mar bravio, a
vida muitas vezes nos causa medo e
pavor. O importante é que Jesus estará

sempre conosco, seja qual for a situa-
ção. O evangelista coloca Jesus cami-
nhando sobre as águas. O mar está
agitado como muitas vezes ficam agi-
tadas as situações em nossas comuni-
dades. Muitas vezes temos a sensação
de que estamos afundando.

Quando experimentamos situações di-
fíceis, que escapam ao nosso controle, te-
mos dificuldade de identificar a presença
de Jesus conosco. A imagem do fantas-
ma mostra bem essa situação. Não con-
seguimos identificar a não ser que Ele fale
conosco. Por isso Jesus vai dizer: “Cora-
gem, sou eu.” Identificamos Jesus, quan-
do ouvimos a sua voz, quanto partilha-
mos a sua palavra, quando buscamos
entender o que Ele quer nos dizer. Por
isso é muito importante valorizarmos os
Círculos Bíblicos em nossas comunida-
des. Nossa Arquidiocese colocou como
principal prioridade em seu planejamento
pastoral a organização dos Círculos Bí-
blicos. Manter uma intimidade com a
Palavra de Jesus é fundamental para não
afundarmos em nossa comunidade. Mes-
mo o líder mais seguro, como é o caso de
Pedro, pode correr o risco de afundar.

O mês de setembro é a grande opor-
tunidade que temos de pensar nossa
missão e o modo com que buscamos
conhecer a Bíblia, que é o conteúdo de
nossa Evangelização. O Evangelho de
São Mateus quer formar nossas comu-
nidades na mesma fé e ardor que mo-
veu as primeiras comunidades. Apro-
veite esse tempo para reativar o Círcu-
lo Bíblico de sua rua. Procure um vizi-
nho, um amigo, e forme com ele um
Circulo Bíblico. Não precisa muita gen-
te, “onde dois... eu estarei no meio de-
les”. Basta encontrar um companheiro
ou companheira e começar a caminha-
da de aprofundamento bíblico. Com
certeza o próprio Jesus estará cami-
nhando com cada grupo.

Um abraço.

Ouvir a voz de Jesus que nos diz
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COM A PALAVRA A COMUNIDADE ACONTECENDO NA PARÓQUIA
RETIRO PAROQUIAL

O Retiro será com a Irmã Jussara, do Divino Zelo, no
Colégio Pe. Butinhá,  dia 04/09, de 8h às 18h. Os parti-
cipantes devem levar, além da Bíblia, 1 quilo de alimen-
to não perecível e um prato para o almoço comunitário.

BINGO DOS VICENTINOS
A Conferência dos Vicentinos, no espírito do ser-
viço e da caridade, convida para o Bingo, que será
realizado no dia 10/09, sábado, a partir das 15 ho-
ras, no pátio da Matriz. São muitos os pobres aten-
didos, em nossa comunidade.Cartela: R$10,00.
Participe!

9º EAC
O 9º Encontro de Adolescentes com Cristo será realiza-
do, na Matriz, nos dias 24 e 25 de setembro, de 7h às 22h.

BÊNÇÃO DOS CASAIS
O ECC convida os casais que contraíram o seu
matrimônio, no mês de setembro, para receber
uma bênção especial na missa do dia 25/09, às
20h. Logo após, poderão saborear café com
biscoitinhos, no pátio do prédio paroquial.

ARTESANATO
Aulas, todas as quintas-feiras, de 14h às 17h, na Matriz.

CORAL PE. JULIO CHEVALIER
Convite para todas as idades. Quem canta seus males
espanta! Os ensaios acontecem somente às quartas-
feiras, no prédio paroquial, de 19 às 21h. Participe!

AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DO
SAGRADO CORAÇÃO

Necessita dos seguintes profissionais voluntários
para os atendimentos: Psicologia, Fonoaudiologia,
Pediatria, Fisioterapia e Advogacia. Agradecemos
a gratidão e a disponibilidade. Atendimento: De
segunda a quinta-feira, de 9h às 11h30 e de 14h
às 16h. Falar com a Sra.Rosa, no Centro Social.

FEIRA DA SAÚDE
Preparem-se, porque em outubro acontecerá, na
Matriz, a Feira da Saúde.

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

Agora é com os jovens
EAC: Oportunidade de aprofundar a fé em Cristo

Bruno Tortorella

O Encontro de Ado-
lescentes com Cristo

(EAC) acontecerá nos próximos dias 24 e 25 de se-
tembro em nossa comunidade. Será a oportunidade
de aproximadamente 60 jovens, com idades entre 13
e 18 anos, amadurecerem a sua fé. O EAC visa auxi-
liar os adolescentes a formar e vivenciar os valores
cristãos no cotidiano.

Com a colaboração e participação de diversas pes-
soas, que estarão servindo a Deus, por intermédio dos
encontristas, este encontro deseja oferecer ao jovem
uma resposta aos seus questionamentos com relação
à sociedade e à Igreja. O EAC é, sobretudo, a “porta
de entrada” das ovelhas perdidas, tentando despertar
nelas o desejo de voltar a frequentar a Igreja e engajar-
se nas atividades pastorais. O objetivo não é exclusi-
vamente a conversão a Cristo, mas também ajudar no

crescimento do jovem, dentro do convívio familiar.
Este ano, o Encontro de Adolescentes com Cristo

entra em sua 9ª edição, com o tema: “Caminho aberto
para Cristo”. Como estamos no mês da Bíblia, esta
frase é um legado para que estes encontristas passem
a rezar e ler com mais frequência a Palavra de Deus
estando, assim, abertos a Cristo. Orientar esses jo-
vens para uma vida cristã, sem a necessidade do uso
de drogas, bebidas ou de futilidades do mundo, é o
grande desafio daqueles que estarão trabalhando no
EAC 2011.

Portanto, se você conhece algum(a) jovem, parente
ou vizinho(a), que está afastado(a) da Igreja, convi-
de-o(a) a participar do EAC. Este encontro é uma gran-
de forma de evangelização para a juventude. As ins-
crições estão sendo feitas no final das missas domini-
cais, apenas às 9h e às 18h.

Caros leitores: “Quando oramos falamos a Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras é Deus
quem nos fala.” No mês dedicado à Bíblia, procuramos saber se, em nossa comunidade paroquial, há
o costume do diálogo com Deus, através da leitura da sua Palavra. Confiram!

Haydée - Livraria Paroquial
NH: Tem sido boa a procura da Bíblia na Livraria?
Haydée: Nós vendemos bastante, sobretudo, por causa da
Catequese. Basta a pessoa escolher a edição que eu enco-
mendo.
NH: Quais são as edições mais procuradas?
Haydée: A Edição Pastoral é a mais utilizada nas pastorais e,
pelos fiéis, de um modo geral, é a Edição da Ave-Maria. A
Bíblia de Jerusalém é bem procurada por quem estuda.
NH: Que outras Bíblias podem ser sugeridas?
Haydée: Há uma boa procura da Bíblia Ilustrada para as
crianças, que costuma ser dada de presente. Quando alguém
pede, encomendamos a Bíblia “do idoso”, que é impressa em

letras grandes, com índices laterais que facilitam a localização dos livros.
NH: Alguma informação a mais para os nossos leitores?
Haydée: O Salmo 119 (118) nos fala que devemos meditar dia e noite no Senhor. Quem ainda não tem Bíblia
deve aproveitar as promoções com descontos especiais das editoras, em setembro.
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A nossa Arquidiocese de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro conta com uma
população de cerca de 6 milhões de
habitantes (é o quantitativo populacional
da cidade do Rio), com cerca de 60,7%
de católicos, ou de pessoas que se di-
zem católicas. O território diocesano
está dividido em 246 paróquias, que se
agrupam em órgãos setoriais, que são
os vicariatos episcopais: Vicariato de
Jacarepaguá, Vicariato da Leopoldina,
Vicariato Norte, Vicariato Oeste,
Vicariato Sul, Vicariato Suburbano,
Vicariato da Comunicação Social,
Vicariato dos Bens Temporais e
Vicariato da Caridade Social.

A nossa Paróquia pertence à 7ª
Forania do Vicariato Episcopal Subur-
bano, que tem como Vigário  Episcopal
o  Monsenhor Gilson da Silveira. Note-
se que os vicariatos são subdivididos em
foranias (o nosso tem sete).

Você já precisou procurar o telefone
de uma igreja em um catálogo? Não?
Então experimente: o número que você
procura pode estar em “igreja”, “matriz”
ou “paróquia”, além de ficar inserido en-
tre várias denominações protestantes ou
de instituições exóticas e esotéricas ...

Agora, responda depressa: paróquia
e matriz, qual é a diferença?

Recorramos, ainda uma vez, à “Nova
Enciclopédia Católica, Vol.6, Edit.Renes”:

A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA - III
Paulo Amaro

“A  paróquia consiste em uma igreja (a
matriz), de seu sacerdote e dos fiéis a
quem servem. O sacerdote é chamado
pároco, e sua paróquia tem limites
territoriais cuidadosamente definidos. No
Direito Eclesiástico existem regulamen-
tos que controlam a vida da paróquia e os
deveres do sacerdote.”

Em nosso caso específico, a igreja
matriz (rua Barão, 807) e as oito cape-
las que atendem às comunidades mais
distantes constituem a Paróquia de
Nossa Senhora do Sagrado Coração.
Nosso pároco é o Padre Átila Latini,
mSC e o nosso vigário paroquial (res-
ponsável pelas capelas das comunida-
des) é o Padre Ruaro Cândido, mSC.

Continua na próxima edição.....

O que fazemos com o nosso óleo de cozinha?
Colaboração Grupo “Pau Brasil”

Uma das iniciativas bem sucedidas da Paróquia Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração é o incentivo à participação de to-
dos os paroquianos nas Campanhas da Fraternidade e nas ques-
tões ambientais.

O Grupo “Pau Brasil”,  que nasceu desses encontros, vem
realizando um trabalho interessante no que tange ao lixo, fazendo
também o recolhimento do óleo de cozinha trazido pela comunidade, dando importân-
cia a esse trabalho. Com o recolhimento de cerca de 350 litros mensais de óleo, estamos
contribuindo com a proteção dos nossos mananciais, deixando de poluir milhões de
litros d’água (1 litro de óleo polui cerca de um milhão de litros d’água).

É a MBR - Comércio de Materiais Recicláveis LTDA, que recolhe esse óleo trazido
pelas pessoas em garrafas Pet e utiliza o mesmo na confecção de produtos de limpeza.

Os tempos modernos nos orientam a evitar alimentos fritos, que não fazem bem à
saúde. Mas para quem não pode dispensar essa culinária, pedimos que não despe-
jem esse óleo depois de usado nas pias, embora as residências tenham um disposi-
tivo para segurar esse material que solidifica, quando esfria: as caixas de gordura;
caixas que deveriam ser limpas periodicamente e normalmente não são. Assim, ex-
travasam, contaminando toda a rede de esgoto até chegar ao seu destino final: rios e
baías. Vocês podem imaginar o tamanho desse desastre, que vem acontecendo e se
acumulando através dos anos?

Precisamos que todos os participantes da nossa paróquia se unam de maneira a
aumentar esses números apresentados e que, pelo menos, os dois rios que passam
pela nossa comunidade fiquem livres desses despejos. Quem sabe, com os eventos
futuros na cidade e o plano de despoluição das nossas baías, finalmente implantem
estações de tratamento que funcionem?

Centro Social Nossa Senhora do Sagrado Coração
A Ação Social tem atendimento voluntário de Pedagogia, com o objetivo de
incentivar a Leitura na criança.
As inscrições às quartas-feiras, das 9h às 11h, na Ação Social da Matriz. Divulguem!

Quando as pessoas alimentam sua intimidade com a Bíblia Sagrada, m
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Êxodo: o caminho se faz caminhando
Frei Cristiano Andrade, mSC

No mês da Bíblia deste ano, a Igreja Católica pro-
põe um trecho do Livro do Êxodo como norte de nos-
sa reflexão (Ex 15,22-18,27). Nesses textos está o
espírito de todo o livro. O povo que andava pelo de-
serto, vagando sem água e sem comida, rumo à terra
prometida. O deserto era o lugar de purificar as moti-
vações e escutar de fato o chamado de Deus naquele
momento: a liberdade.

A liberdade é a aspiração de todo o povo de Deus. Pesso-
as submetidas ao poder do faraó, escravizadas em trabalhos desumanos. Surge,
então, Moisés como o enviado de Deus e reúne as pessoas em torno de um objetivo
comum que era a libertação. Ao sair pelo deserto as pessoas não contavam com as
dificuldades que iriam encontrar na travessia e só as venceram porque se aproxima-
ram da presença do Senhor (Ex 16, 9).

Bom... já deu para perceber que o Livro de Êxodo é um retrato fiel de
nossa caminhada, de nossas andanças. Queremos ser felizes e viver em
liberdade. No entanto, nos deparamos com realidades que nos amarram,
escravizam. Assim, o importante nesses momentos é continuar caminhando
com força e entusiasmo, nos aproximando sempre da presença de Deus.
“Caminheiro o caminho se faz caminhando”!

Rio de Janeiro vai sediar a próxima
Jornada Mundial da Juventude

Lygia Maria

Chegará a São Paulo, no dia 18 de se-
tembro, a ‘Cruz dos Jovens’, dando iní-
cio aos preparativos da próxima Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ), que
acontecerá no Rio de Janeiro, em 2013.

De São Paulo a cruz, ofertada aos jo-
vens pelo Papa João Paulo II, em 1984,
percorrerá 274 dioceses do país, ao lon-
go dos dois anos de preparação para o
“maior evento católico para jovens do
mundo”.

“Compraz-me agora anunciar que a
sede da próxima Jornada Mundial da Ju-
ventude, em 2013, será o Rio de Janei-
ro. Peçamos ao Senhor, desde já, que
assista com a sua força quantos hão-de
pô-la em marcha e aplaine o caminho
aos jovens do mundo inteiro para que
possam voltar a reunir-se com o Papa
naquela bonita cidade brasileira”, disse

o Papa no domingo, depois da missa de encerramento da JMJ 2011, em Madrid.
Fonte: www.ecclesia.pt – 23/08/2011

, mudanças significativas acontecem em todos os aspectos da sua vida

Dia do Catequista

Bênção especial.
Os catequistas da
Matriz e das
c o m u n i d a d e s
receberam bênçãos e
lembranças, após a
Missa das 9h, no
último domingo de
agosto, dia dedicado
à sua vocação
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Plano Pastoral de Conjunto
Arquidiocese publica o 3º texto do 11º Plano de
Pastoral de Conjunto

Rita de Cássia

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

Ir. Izabel Bittencourt - FDZ

Vocações surgidas em nossa paróquia - 4
Caros leitores, nesta quarta entrevista, apresentamos Pe. Luís Maurício mSC, filho desta terra, natural desta paróquia,

hoje, na Paróquia São Pedro de Alcântara, São Gonçalo, que nos contará um pouquinho de sua vocação e missão.

CONCÍLIO VATICANO II (9)
João Ananias Lima Walterfang

7) GS Gaudium et
spes. “Constitui-
ção pastoral sobre
a Igreja no mundo
de hoje.

 Nos nossos
dias, a humanida-
de, cheia de admi-
ração ante as pró-
prias descobertas
e poder, debate,
porém, muitas ve-
zes, com angústia,
as questões relati-
vas à evolução

atual do mundo, ao lugar e missão do homem no univer-
so, ao significado do seu esforço individual e coletivo,
enfim, ao último destino das criaturas e do homem. Por
isso, o Concílio, testemunhando e expondo a fé do Povo
de Deus por Cristo congregado, não pode manifestar
mais eloquentemente a sua solidariedade, respeito e amor
para com a inteira família humana, na qual está inserido,
do que estabelecendo com ela diálogo sobre esses vári-
os problemas, aportando à luz do Evangelho e pondo à
disposição do gênero humano as energias salvadoras
que a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, recebe do
seu Fundador. Trata-se, com efeito, de salvar a pessoa
do homem e de restaurar a sociedade humana. Por isso, o
homem será o fulcro (ponto de apoio) de toda a nossa
exposição: o homem na sua unidade e integridade - cor-
po e alma, coração e consciência, inteligência e vontade.

 Eis a razão por que este sagrado Concílio, proclaman-
do a sublime vocação do homem, e afirmando que nele
está depositado um germe divino, oferece ao gênero hu-
mano a sincera cooperação da Igreja, a fim de instaurar a
fraternidade universal que a esta vocação corresponde.
Nenhuma ambição terrena move a Igreja, mas unicamen-
te este objetivo: continuar, sob a direção do Espírito
Consolador, a obra de Cristo que veio ao mundo para dar
testemunho da verdade, para salvar e não para julgar,
para servir e não para ser servido”.

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

NH: Como e quando
surgiu o seu “desper-
tar vocacional”?
Pe. Luís Maurício:
Sou agradecido a Deus
que me ofereceu sinais
pastorais para que eu
percebesse os apelos
vocacionais.  Como
jovem participei da
Congregação Mariana
(Marianinhos); na
Catequese, na Ronda
Fraterna, no Grupo de

Oração e na Pastoral das Comunidades que, juntamen-
te com outros jovens e o  Pe. Frank, motivava as Co-
munidades na vivência da fé.
NH: Quais foram as motivações iniciais para a sua
opção pela Vida Religiosa/ Sacerdotal?
Pe. Luis Maurício: A gente quer muito com o coração. A
gente faz a experiência do amor de Deus. E isto já bas-
ta! E a vida vai construindo as motivações como um
dom de Deus um presente. Vou aprendendo a amar a
proposta do Reino em Jesus, a querer servir ao povo
na Igreja, com a Igreja e pela Igreja.
NH: Houve mudanças das motivações ou dos estí-
mulos ao longo do caminho? Quais?
Pe. Luís Maurício: Não é uma mudança, mas uma
tomada de consciência, em que vamos compreen-
dendo ainda mais o amor de Deus em nossa vida. E
quem se sabe amado por Deus, também quer comu-
nicar este amor sentindo-se presente no projeto do
Reino. Assim foi com os discípulos: “Vocês serão
pescadores de gente” (cf. Lc 5,1-11). 
NH: Aspectos que deixam você feliz e realizado como
padre religioso.
Pe. Luís Maurício: Minha alegria é saber que a nossa
missão e nossa vocação nos vêm da Igreja e pela
Igreja. Participar deste serviço e reconhecê-lo nas

Comunidades, onde nos fazemos presente é uma
graça de Deus e me realiza. Somos consagrados para
que a misericórdia seja anunciada e experimentada
na vida das pessoas que conosco convivem. Deus
seja louvado! 
NH: O que você considera como maiores desafios
para a vivência religiosa, hoje?
Pe. Luís Maurício: Os desafios são muitos. Cito
três: 1º) A indiferença do mundo moderno que faz
crescer o abismo social gerando miséria para tantos
irmãos; 2º) O descompromisso dos cristãos devido
à falta de formação e de maturidade na fé; 3º) A
dificuldade de dialogar com a sociedade de modo
que aprendamos a valorizar a todos sem distinções
de classe, religiões etc... Mas eu creio que podemos
fazer diferente e superar os desafios.
NH: O que mais agradece a Deus em sua caminhada?
Pe. Luís Maurício: Agradeço todos os dias o dom da
vocação e como Deus tem conduzido a minha vida.
Agradeço pela vida de tantos irmãos e irmãs que pas-
saram e passam por minha vida ajudando-me a ter nas
mãos a luz necessária para que eu possa me sentir na
vocação como ‘acendedor de lanternas’.
NH: O que gostaria de pedir a Ele?
Pe. Luís Maurício: Peço ao Senhor Jesus que nos
mantenha na “esperança que não nos
decepciona”(cf.Rm 5,5). Que o Senhor nos permi-
ta confiar em sua presença constante e servir com
alegria e tenacidade.
NH: Que mensagem gostaria de deixar para as no-
vas gerações?
Pe. Luís Maurício: Falo aos jovens que não tenham
medo de Jesus. Ele não nos tira nada, mas nos oferece
tudo. Vamos sentir a alegria de ser parte do povo de
Deus e, animados pelo Coração de Jesus, nos sentir
envolvidos e inseridos na transformação do mundo.
Queremos um mundo de irmãos! E “quem não se en-
volve, não se desenvolve”. Desejo a toda Comunidade
Paroquial um abraço fraterno e carinhoso.

As Paróquias do Rio já estão vivenciando a terceira fase do 11º PPC, para definir
as metas que farão parte do texto final do 11º PPC da Arquidiocese. O documento
de trabalho é um livreto com 60 páginas, onde alguns temas se destacam, pois
foram fruto das conclusões do segundo texto e agora deverão ser aprofundados:
“O anúncio de Jesus Cristo e a iniciação cristã”; “A Palavra de Deus: Lugar privilegiado para o encontro com
Jesus Cristo”; e outros temas, tais como o inventivo à realização dos Círculos Bíblicos, a importância da leitura
orante da Bíblia, com a realização de cursos bíblicos para melhor compreensão de nossa fé. Semanalmente, na
Arquidiocese, os bispos também têm se reunido para estudar as propostas desse texto.
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João (continuação)
Marli Jordão

A partir do capítulo 6 de João ficamos sabendo que
Jesus, acompanhado de grande multidão, sai de Jeru-
salém e vai celebrar a Páscoa em território pagão e
fora da Palestina – o novo Egito, Jesus mostra  que a
partilha é a resposta para a fome da humanidade.  O
tema da partilha dos pães (quarto sinal) mostra que a
multidão vai a Cafarnaum em busca de Jesus. Ao
encontrá-lo, pergunta: “Rabi,
quando chegaste aqui?” (6, 25),
mas Jesus não responde. O
Evangelho de João tem como
desafio fundamental o que as
pessoas mais buscam na vida:
“Eu garanto a vocês: Vocês
estão me procurando, não por-
que viram os sinais, mas por-
que comeram os pães e fica-
ram satisfeitos” (6,26). Os si-
nais apontam para uma reali-
dade profunda, a vida que Deus quer para todos, com
a colaboração de todos.

A multidão pretende continuar na situação de abun-
dância suscitada por Jesus. Ele, porém, a convida à
participação: “Não trabalhem pelo alimento que se
estraga; trabalhem pelo alimento que dura para a vida
eterna” (Jo 6, 27 a). Para o povo da Bíblia, trabalhar
significa cumprir a Lei. Jesus garante que esta ativi-
dade cessou, pois a Lei gerou a morte do povo (Cf. 5,
1-18). O homem Jesus é portador de uma nova práti-
ca -  a do amor solidário, capaz de produzir um novo
êxodo gerador de vida sem fim. Essa foi a tarefa que
o Pai lhe confiou ( 6, 27b). A multidão está disposta a
agir e não entende a proposta de Jesus: o que deve-
mos fazer para realizar as obras de Deus? (6, 28). A
resposta de Jesus é clara: para realizar o novo êxodo,
é preciso aderir a Ele e, assim, provocar um novo
êxodo na sociedade.

A memória de Moisés reforça a ideia de êxodo.
No deserto, o povo de Deus comeu o maná. Je-
sus garante que estamos diante de uma novidade
absoluta: “Moisés não deu para vocês o pão que
veio do céu? É o meu Pai que dá para vocês o
verdadeiro pão que vem do céu, porque o pão de
Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao
mundo” (6, 32-33). Para o povo da Bíblia, pão
era sinônimo de vida. A vida plena é um presente
de Deus à humanidade, e esse presente se mani-
festa nas ações de Jesus.

A Lei não é mais expressão da vontade de Deus.
Cumpri-la não aproxima de Deus. O que é preciso
fazer é aderir a Jesus, expressão perfeita do amor
gratuito de Deus. “A Lei foi dada por Moisés, mas
o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cris-
to” (Jo 1, 17).

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!
Diácono Jatobá

O fim dos discípulos: Os sonhos que nunca  morreram

O mês da Bíblia dentro da Pastoral
Sabemos que a Bíblia, além de ser “o livro da catequese por excelência” é

também fonte de inspiração para o trabalho da Igreja em todas as áreas. Há
bastante tempo nos acostumamos com o mês da Bíblia, em setembro. É im-
portante ter uma atividade assim, aprofundando a cada ano algo da mensagem
bíblica. Muitos frutos preciosos vêm sendo colhidos, ao longo do tempo, com
esse trabalho que nos dá oportunidade de mergulhar no texto bíblico e fazer

crescer tanto o amor à Palavra de Deus como um conhecimento mais atualizado de sua interpretação.
A Bíblia não é só livro de estudo, é fonte de oração, de questionamento, de amadurecimento do povo de

Deus, de transformação de vida. Quando uma comunidade realmente alimenta sua intimidade com a Bíblia,
mudanças muito significativas acontecem, não só na catequese e na vivência da oração e da liturgia, mas em
todos os aspectos da vida cristã.

Por isso é importante que todos participem mais uma vez desta riqueza oferecida às nossas pastorais para
poder, assim, colocar em prática todos estes ensinamentos.

Tiago, Tomé e Bartolomeu: as lágrimas que
nunca cessaram os sonhos

Tiago, o irmão de João, foi o primeiro dos doze a
ser julgado e condenado por ter seguido e amado o
vendedor de sonhos. Outrora, fora um jovem ambici-
oso, agora, sua ambição era poder aliviar a dor das
pessoas e ajudá-las a encontrar a mais excelente fonte
de amor.

Tiago se convertera num homem sólido, diferente
do jovem frágil dos tempos em que largou os barcos
de seu pai. No final de sua vida, o homem que foi
responsável por levá-lo ao banco dos réus, vendo que
ele seria condenado, ficou perturbado. A caminho da
execução, confessou, para espanto de todos, que tam-
bém era cristão.

É provável que, pela primeira vez, um carrasco te-
nha abraçado o réu e resolvido morrer com ele. Du-
rante o caminho, pediu a Tiago que o perdoasse. Vol-
tou-se para seu acusador e, num gesto sublime, ele o
beijou, chamou-o de irmão e estendeu-lhe a paz.
Ambos foram decapitados em 36 d.C. Foi o primeiro
discípulo de Jesus a se despedir com serenidade.

Tomé confiava somente em seus instintos e naquilo

que podia ver. Mas as sementes que Jesus semeou
cresceram e Tomé o divulgou em terras distantes.
Sob sua palavra, os sonhos de Jesus chegaram entre
os medos, partos, persas e outros. Muitos acredita-
ram no Reino de Deus, embora vivessem num reino
humano injusto, onde muitos viviam às minguas e pou-
cos tinham privilégios.

Tomé padeceu numa cidade da Índia. Uma flechada
tirou-lhe a vida. Estava ferido, mas a dor e o sangue
não destruíram os sonhos. Tomé sonhava com a eter-
nidade. Traduziu as palavras do Mestre para os indi-
anos, pois queria que todos se contagiassem com a
justiça de Deus e com o amor e a inteligência de Je-
sus Cristo. Sua coragem custou-lhe a vida. Homens
que nunca entenderam o valor da vida, o abateram a
pancadas e depois o crucificaram. Como se não bas-
tasse, em seguida, foi esfolado e decapitado. A bruta-
lidade de sua morte constratava com o perfume da
sensibilidade que exalava do seu interior. Ele morreu,
mas seus sonhos continuaram vivos.

(Continuação do resumo do Cap. 11 “O Mestre Inesquecível”,
Augusto Cury - Academia de Inteligência)
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4 Domingo Ez 33,7-9 / Sl 94,1-2.6-7.8-9 (R. 8) / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

5 Segunda Cl 1,24-2,3 / Sl 61 (62),6-7. 9 (R. 8a) / Lc 6,6-11

6 Terça Cl 2,6-15 / Sl 144 (145),1-2.8-9. 10-11 (R. 9a) / Lc 6,12-19

7 Quarta Cl 3,1-11 / Sl 144 (145),2-3. 10-11. 12-13ab (R. 9a) / Lc 6,20-26

8 Quinta Mq 5,1-4a / Sl 70(71),6; Sl 12(13),6 (R. Is 61,10) / Mt 1,1-16.18-23

9 Sexta 1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15 (16),1-2a.5. 7-8. 11 (R. Cf. 5a) / Lc 6,39-42

10 Sábado 1Tm 1,15-17 / Sl 112 (113),1-2. 3-4. 5a.6-7 (R. 2) / Lc 6,43-49

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.

Leitu
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Crônica do Mês:

Saudades de um homem bom
Sergio de Queiroz

A bondade é um sentimento tão expressivo que nos toca de
imediato. Ser bom parece nos dar a sensação de algo perfeito,
perfeito no amar, perfeito no se dar, perfeito no ato da amizade,
do companheirismo, perfeito até no ato de sorrir.

Não existe nada melhor que um sorriso, principalmente
quando ele vem antes de um cumprimento, antes de um abra-
ço ou um beijo. A bondade usada com frequência se torna
uma virtude; o bom passa a ser uma qualidade ética, moral.

Em nossa paróquia, um homem bom passou para nós a
certeza de ter sido um bom filho, um bom marido, sempre
junto à sua flor Margarida, um bom pai e avô.

Bom amigo é um amigo bom. Quantas festas e viagens
juntos, a alegria nos cafés das manhãs, nos hotéis e pousa-
das, as piadas, as brincadeiras, o ato de se fazer de morto,
quando o chamávamos por um outro time que não era o seu,
a maneira de gargalhar balançando todo o corpo, assim e
muito mais era o nosso bom amigo.

Dilson, como um bom
paroquiano, estava servindo a
Jesus no ECC, na Pastoral do
Dízimo e na Pastoral Familiar.
Agora, na vida eterna, está
apresentando ao Pai os frutos
de sua bondade.

À família, nosso carinho!
Ao amigo, nossa saudade!
 Comunidade Paroquial

Cachorros do Governo
Antonio Cerqueira Lima

Recentemente, durante a greve dos professo-
res, ouvi um discurso de um deputado que me
causou grande alegria.  Buscava mostrar para to-
dos nós o grande equívoco vivido pelo Poder
Legislativo em todas as suas esferas, com a sua
subordinação ao Poder Executivo. 

Sempre que nos colocamos diante das realizações
do Poder Legislativo, sentimos o dedo do Executivo e,
na barganha do seu relacionamento,  a inevitável troca
de favores com a “compra” de votos para a aprovação
de qualquer coisa que dependa das relações entre os
Poderes, ferindo de maneira violenta a Constituição
Brasileira, onde se lê que as relações entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, os Poderes da Re-
pública tão bem defendidos por Montesquieu em “O
Espírito das Leis”, vivem independentes e harmôni-
cos, respeitando-se literalmente.

O deputado apoiou-se num fato ocorrido entre
a torcida do Intubiara e o Goiânia, clubes de fute-
bol de Goiás, tendo a Guarda Municipal prendido
um torcedor do Intubiara, provocando a reação
da torcida, obrigando o  policial a soltar o torce-
dor, gritando “Cachorros do governo... Cachor-
ros do Governo”...

Atropelando o Poder Legislativo, o Poder Executivo
põe abaixo a emenda parlamentar  propondo a incor-
poração total do Nova Escola junto com os 26% de
aumento salarial, despertando o consciente do deputa-
do comparando o acontecido em Goiás ao que estava
acontecendo  na  Assembleia Legislativa, abafando as
propostas dos professores com a botina violenta dos
inconsequentes fazendo com que, indignado o deputa-
do exclamasse em alto e bom tom: Cachorros do Go-
verno... Cachorros do Governo.

É repugnante o trato que se dá a quem trabalha
no jogo entre capital e trabalho. O trabalho sempre
perde para o capital prevalecendo, segundo Karl
Marx, em suas relações, a mais valia, instrumento
de exploração do trabalhador. Com a mais valia, o
capital corre mundo proporcionando ao capitalista
uma vida hollyoodiana, sobrando para o trabalha-
dor os charcos  de uma sociedade discriminatória.

Tratado como peso morto da sociedade, como
despesa e não investimento, vai o professor sen-
do alvo da exploração do capital; oriundo de es-
colas e faculdades de fachada  e sem poder fazer
cursos de melhoria do conhecimento – reciclagem
- por ter de lecionar em vários estabelecimentos e
o salário não permitir; dormindo muitas vezes 4
horas por noite. Começando a lecionar às 7 horas
e terminando às 23 horas, com média de 14 aulas
por dia. Aos sábados, até às 17 horas e só o do-
mingo livre. É pouco se chamar de “cachorros do
governo” quem se permite lidar com leis que di-
zem respeito à  Educação, em nosso país, de modo
tão indiferente.


