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A construção de igrejas católicas no
Brasil é um capítulo a parte na ma-
neira de se edificar.  A expressão
“obra de igreja” traduz um lento ritual
e o seu processo estende-se ao longo
dos anos por falta de dinheiro imedia-
to. Esse, por sua vez, vem aos pou-
cos, dependendo do grau de
mobilização dos paroquianos e, tam-
bém, do poder aquisitivo dos mesmos.
Como profissional da área de arqui-
tetura e com mais de 30 anos de ex-
periência nesse tipo de edificação,
com algumas igrejas erguidas, pode-
ria dizer que a nossa Paróquia não
fugiu à regra: manteve essa linha de
ação que perdura até hoje.

Tudo começou no ano de 1946. Na
Capela do Instituto São Luís (hoje,
Escola Municipal  Sobral Pinto), nas-
ceu nossa Paróquia. Depois, com a
doação de um terreno pela Prefeitu-
ra, na Rua Barão, foi lançada a pedra
fundamental da Igreja, em 1955, pelo
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom
Helder Câmara, substituindo o Bispo
Dom Jaime. E, ao longo desses anos,
até sua inauguração, muitas quermes-
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ses, listas, rifas foram feitas pelo páro-
co da época Pe. Jerônimo, para que,
assim, a obra pudesse ser realizada.

Esses eventos sempre foram realiza-
dos na Praça Seca, exceto o primeiro, que
foi no pátio da antiga Capela do Instituto
São Luís. E para que todo o trabalho de
doação material e espiritual não tivesse
sido em vão e porque  as obras necessi-
tam de manutenção, nós, atuais seguido-
res dos mandamentos da Igreja e assídu-
os frequentadores da Paróquia de Nossa
Senhora do Sagrado Coração, precisa-
mos dar continuidade a esse trabalho ga-
rantindo, assim, o presente e o futuro da
nossa Casa de Deus.

Agora, completando os 65 anos da
Paróquia, estamos em plena campanha
da recuperação do telhado, envolven-
do as pessoas com a aquisição dos
carnês. Essa obra é uma necessidade.
Sabemos que, com a participação, o
empenho de todos e com nossas doa-
ções, conseguiremos realizar mais essa
tarefa, com a bênção do Pai.
 (*)Há alguns anos, a Capela do Colégio Sobral
Pinto cedeu lugar ao Centro Cultural Profª Dyla
Sylvia de Sá.

Comemoração dos 65 anos da Paróquia, na Matriz
PROGRAMAÇÃO

Tríduo: Dias 20, 21 e 22/10 (quinta, sexta e sábado) - Santa Missa, às 19h15,
com apresentação do Coral Julio Chevalier
Espaço de Memória: Dia 21/10 (sexta-feira) - Inauguração das novas fotos
Dia 23/10 (domingo) - Visitação, após as missas das 9h e 18h
Inauguração do Salão Paroquial: Dia 22/10 (sábado), após a Missa
Obs: Os outros eventos, programados após a edição do jornal, serão publicados
nos Avisos Paroquiais

A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA - IV
Paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração

Paulo Amaro
Na última edição começamos a falar

de nossa Paróquia: a Igreja Matriz e
suas Capelas. Tudo bem... Mas erra-
mos no número: não são mais 8 cape-
las, mas sim, 7. Isso porque a Capela
de N. Sra. Aparecida passou a ser da
Paróquia da Divina Misericórdia, pois
se descobriu que ela estava no territó-
rio pastoral do Valqueire (mais próxi-
ma de lá do que da Praça Seca).

Neste mês de outubro estamos em
festa: no dia 22, a Paróquia estará com-
pletando 65 anos de idade.

A Paróquia de Nossa Senhora do Sa-
grado Coração é considerada histórica
pelos Missionários do Sagrado Cora-
ção (nossos padres e religiosos são
MSC), por ser a sua primeira missão

na área do Rio de Janeiro e estados
circunvizinhos.

No Espaço de Memória da Paró-
quia, o visitante pode ver os quadros
com fotos de doze párocos que nós
tivemos, além do Padre João Baptista
Cuypers que foi o “MSC”que per-
maneceu mais tempo na Praça Seca
(quase 31 anos), como vigário paro-
quial e hoje está na Holanda, sua ter-
ra, aposentado e com relativa saúde.

O Espaço de Memória ostenta,
também, as fotos do Diácono Ca-
seira e, à parte, dos detentores das
vocações sacerdotais da Praça Seca:
Padre Frank (fundador e animador
de quase todas as comunidades),
Padre Valentim, Padre Luiz Maurí-
cio e Padre Átila, pela segunda vez
nosso pároco.

Matriz é a Igreja-Mãe. Então a fes-
ta de aniversário é da Matriz e de to-
das as Comunidades do seu redor.
Todos somos paroquianos.

Começando o mês de outubro com
muita fé e alegria, a Comunidade de
São Francisco de Assis (Estrada Co-
mandante Luiz Souto, 462, Mato Alto/
Chacrinha vai celebrar Missa no dia
04/10, às 19h30, e nos dias 5 e 6, no
mesmo horário. No domingo, dia 08/
10, concentração às 8h30, procissão
até a Capela, Missa e almoço festivo.

E as outras comunidades, como
vão? É o que trataremos na próxima
edição. Aguardem!

1958. A nova Matriz abraça a antiga que será demolida (Foto do acervo
do Espaço de Memória Pe. Jerônimo Vermin)
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Lendo os
Evangelhos,
percebemos
que Jesus fez
da missão que

recebeu do Pai a razão do seu viver. Ele
anunciava incansavelmente a Boa Nova
do Pai, através de suas palavras, de si-
nais e, principalmente, de suas atitudes
de acolhimento de pecadores, que fala-
vam mais alto que qualquer palavra. Ele
sentava-se à mesa com eles, não julgava,
nem condenava. Jesus era o que ia ao
encontro de todo aquele que estava em
necessidade. No Documento de
Aparecida 353, “Jesus, o Bom Pastor,
quer comunicar-nos a sua vida e colo-
car-se a serviço da vida. Vemos como ele
se aproxima do cego no caminho (cf. Mc
10,46-52), quando dignifica a samaritana
(Jo 4,7-26), quando cura os enfermos (Mt
11,2-6), quando alimenta o povo faminto
(Mc 6,30-44),quando liberta os
endemoninhados (cf. Mc 5,1-20). Em seu
Reino de Vida, Jesus inclui a todos: come
e bebe com os pecadores (cf. Mc 2,16),
sem se importar que o tratem como comi-
lão e bêbado (Mt 11,19); toca com as
mãos os leprosos (Lc 5,13), deixa que uma
prostituta lhe unja os pés (Lc 7,36-50) e,
de noite, recebe Nicodemos para
convidá-lo a nascer de novo (cf. Jo 3,1-
15). Igualmente, convida seus discípu-
los à reconciliação (Mt 5,24), ao amor
pelos inimigos (Mt 5,44) e a optar pelos
mais pobres (Lc 14,15-24).”

Quando chegou a hora de Jesus voltar
para junto do Pai, Ele fez questão de re-
comendar aos seus discípulos que fos-
sem anunciar o Reino de Deus a todos.
Penso que Jesus não queria que seus
discípulos ficassem parados, acomoda-
dos. Ele desejou que saíssem para espa-
lhar a todos a Grande Notícia que Ele
mesmo nos trouxe, qual seja: Deus é nos-
so Pai, nos ama e quer nos salvar, dando-
nos uma vida plena, uma vida de felicida-
de e alegria. Por isso, praticamente as úl-

timas palavras de Jesus aos seus discí-
pulos são: “Vão pelo mundo inteiro e
anunciem a Boa Notícia para toda a hu-
manidade” (Mc 16,15) O finalzinho do
Evangelho de Marcos nos diz que “os
discípulos saíram e pregaram por toda a
parte...” (Mc 16,20).

Hoje, nós somos os discípulos e discí-
pulas de Jesus, e a mesma ordem que Ele
deu aos primeiros discípulos, Ele nos dá
agora. “Vão e anunciem!”... nós, como
discípulos e missionários de Jesus, que-
remos e devemos proclamar o Evange-
lho, que é o próprio Cristo. Anunciamos
aos povos que Deus nos ama, que sua
existência não é ameaça para o homem,
que Ele está perto com o poder salvador
e libertador de seu Reino, que Ele nos
acompanha na tribulação, que alenta in-
cessantemente nossa esperança em meio
a todas as provas. Nós, cristãos somos
portadores de boas novas para a huma-
nidade, não profetas de desventuras.”
(Documento de Aparecida 30)

Não podemos ficar pensando que esta
tarefa de ser missionário(a) é somente do
padre ou da freira, ou ainda somente da-
quelas pessoas que estão mais “dentro”
da Igreja. Somos todos convidados(as)
a exercer essa missão de anunciar a to-
dos a Boa Notícia do Evangelho de Je-
sus Cristo. É importante que nós não nos
comportemos como aqueles que são do-
nos da verdade, mas que nos apresente-
mos sem preconceitos, abertos e acolhe-
dores. Devemos ter como modelo a ser
seguido o próprio Jesus. Ele, que é man-
so e humilde de coração, que não veio
julgar, mas salvar, Ele que tem compaixão
e que perdoa, Ele que veio nos dar a Vida.

Que possamos dizer como São Paulo
“Anunciar o Evangelho não é título de
Glória para mim; é uma necessidade que
me foi imposta...” (1 Cor 9,16). Que no
mês de celebração dos 65 anos de nossa
Paróquia, possamos renovar nosso com-
promisso de ser discípulos (as) e missio-
nários (as) a serviço da vida.

Meus amigos, é sempre bom nos en-
contrarmos como comunidade de fé.
Nossa fé nos faz frequentar o mesmo
espaço celebrativo, a cada domingo, tra-
zendo nas mãos aquilo que fizemos para
ajudar na construção do Reino de Deus.
O Deus que nos criou,  nos chama para
ajudá-lo na construção do seu Reino e
nos envia como testemunhas vivas de sua
presença no meio da humanidade. O mês
da Bíblia nos ajudou a reencontrar a sua
Palavra e a colocá-la como ferramenta
para o nosso trabalho missionário. É muito
importante que cada um vá tomando
consciência da missão que lhe foi confia-
da. Neste mês missionário nós estamos
sendo enviados para testemunhar.

Eu penso que uma experiência cons-
tante de convivência com a Palavra de
Deus é necessária para que sejamos
fiéis a Ele em nossa missão de teste-
munhar. O profeta Isaías nos lembra
que nossos pensamentos não são iguais
aos pensamentos de nosso Deus. As-
sim sendo, é importante  nos aproximar-
mos mais deste pensamento para que a
nossa missão seja coerente e
consequente. O Reino de Deus é Justi-
ça e Paz, todos nós sabemos disso. A
Justiça é colocada como a base para o
relacionamento humano. E como somos
injustos muitas vezes conosco, exigin-
do de nós coisas que não somos capa-
zes de realizar; com os outros, cobran-
do comportamentos que nós mesmos
não os temos. Nossa compreensão de
justiça muitas  vezes se resume em não
infringir a lei. Para Deus, justiça é mui-
to mais que isso, é defender a vida e
dignidade do próximo.

Sinto que cada vez mais se faz ne-
cessário prestar atenção naquilo que
nós ouvimos, lemos e meditamos na
Bíblia. Sem essa atenção corremos o
risco de atrapalhar, atrasar o aconte-
cimento do Reino de Deus. No Evan-
gelho segundo São Mateus, rico em
ensinamentos para todas as comuni-

dades, percebemos que o coração
deste Evangelho é exatamente a jus-
tiça do Reino: “Buscai em primeiro
lugar o Reino de Deus e a sua justi-
ça, e tudo mais lhe será dado por
acréscimo.” Esta justiça do Reino
precisa ser entendida e experimenta-
da por todos os missionários.

Naquela parábola onde o patrão vai, em
horas diferentes, à praça, contratar empre-
gados e, no final do expediente, paga a cada
empregado uma moeda de prata, Jesus dei-
xa claro o sentido da Justiça do Reino de
Deus. Aquele patrão olha a necessidade de
cada pessoa para se alimentar, vestir, ali-
mentar a sua casa, viver com dignidade. Para
ele, justiça é defender a vida do seu seme-
lhante. Mas, Jesus mostra também, nesta
parábola, que a justiça do Reino só aconte-
ce em uma pessoa que tem o coração bom.
Sim, se o nosso coração não for um bom
coração não conseguiremos entender a Jus-
tiça do Reino de Deus.

Parece-me que todo objetivo da prega-
ção, das pastorais, de toda evangelização
que a Igreja vem fazendo ao longo dos sé-
culos tem exatamente este objetivo: conver-
ter os corações. Essa conversão nada mais
é que transformar o nosso coração de pe-
dra em um coração de carne, verdadeira-
mente humano. É muito importante desco-
brir se o meu tempo e o meu aprendizado
na fé cristã tem me transformado em uma
pessoa boa ou não. As pessoas de coração
fechado, rancorosas, autossuficientes, pre-
sunçosas, não conseguem entender a justi-
ça do Reino de Deus.

No mês missionário se faz necessário re-
encontrar a Bíblia como nossa ferramenta
de trabalho. O missionário é enviado para
anunciar a Palavra de Deus, para ajudar a
construir o Reino de Deus, não qualquer
outra coisa. É muito triste quando vemos
“missionários” que anunciam a si mesmos.
Busque ser fiel à sua vocação missionária e
coerente no testemunho que devemos dar
dessa presença de Deus no meio de nós.

Em um bom coração nasce a justiça do Reino
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COM A PALAVRA A COMUNIDADE ACONTECENDO NA PARÓQUIA
CONSELHO PASTORAL

Será no dia 01/10, de 14h às 17h, no prédio
paroquial.
FESTA DA PRIMAVERA BOM PASTOR

A Pastoral Familiar convida você e sua família
para a festa que será realizada no Salão Paroqui-
al, no dia 01/10, de 20h às 23h.

CATEQUESE DE ADULTOS
Os catecúmenos se encontrarão para um
aprofundamento no dia 02/10, de 9h às 17h, na
Matriz, começando o dia na Santa Missa.

FEIRA DA SAÚDE NA MATRIZ
Promovida pela Pastoral da Saúde, acontecerá
no dia 09/10, domingo, de 8h30 às 13h, no
Ceuzinho. Divulgue!
MISSA EM HONRA A N. S. APARECIDA
Será celebrada, no dia 12/10 (quarta-feira), às 9h,
na Matriz.

CURSO DE NOIVOS
Inscrições: na quarta-feira, às 19h30 e domingo,
no horário das Missas das 18h e 20h, na entrada
da Igreja com a Pastoral Familiar. Dias do Curso:
15 e 16 de outubro (sábado e domingo).

ESPAÇO DE MEMÓRIA
PE. JERÔNIMO VERMIN

Será aberto para visitação no 2 dia do tríduo, dia
21/10 (sexta-feira) e no dia 23/10 (domingo), após
a missa das 9h e das 18h.

BODAS DE PRATA SACERDOTAL
Pe. Luiz Otávio, mSC virá celebrar os seus 25
anos de sacerdote, no dia 28/10, sexta-feira, na
Matriz. A missa será às 19h15 e, logo após, have-
rá uma comemoração com a comunidade.

CONGREGAÇÃO MARIANA
Festejará seu aniversário, no dia 30/10, com cele-
bração na missa, às 18h.

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
Missão Jovem: Evangelizar para Jesus

Bruno Tortorella

Estamos iniciando
mais um mês temático.

Em outubro, a Igreja Católica no Brasil, convoca os
fiéis a refletir sobre a missionariedade. Portanto, nada
melhor do que ouvir a opinião da juventude de nossa
paróquia, sobre a importância do jovem se tornar discí-
pulo missionário de Jesus e que tipo de serviço deve-
mos prestar ao Senhor, enquanto jovens missionários.

Segundo Tamires, uma das acólitas que servem no
altar, para se tornar um jovem missionário é primordial
conhecer Jesus. A partir disso, será possível através de
nossa espiritualidade, sermos intercessores para que
outros jovens venham a  conhecer Cristo. Para ela, tra-
zer o jovem à Igreja, é uma missão. A acólita lembrou
que para realizarmos todo este processo não podemos
ter vergonha e muito menos negar nossos princípios
cristãos, dentro ou fora da Igreja.

Para Mariana, que serve à  Liturgia na Missa das
18h, falar em missão remete à evangelização, onde

não se conhece a Palavra de Deus. Levar esse Jesus
jovem, para mostrar aos demais jovens como é bom
caminhar com ele, em convívio com toda a comuni-
dade espiritual, é o nosso desafio.

A Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, tem
como lema: “Ide e fazei discípulos todos os povos”(Mt
28,19). Em preparação para o maior evento da juven-
tude católica mundial, vamos colocar em prática o
que Jesus espera de cada um de nós, não apenas no
mês missionário, mas em nossa rotina. É a grande
missão do jovem. Ser uma luz na vida dos outros
jovens, que muitas vezes não frequentam a Igreja ou
não fizeram a experiência do encontro com Cristo,
por acharem muito “careta” ser atuante na Igreja. Se
cada jovem de nossa paróquia se responsabilizar com
a evangelização, consequentemente os adultos de
amanhã serão comprometedores com a paz, a justi-
ça, o perdão e o amor.

No mês de 65 anos da Paróquia, damos a voz a um casal que chegou à Praça Seca, em 1971, ano em que esta
Comunidade Paroquial comemorava seu Jubileu de Prata. Pedro e Heli logo começaram a vida comunitária;
ele datilografando o material das pastorais e ela, atuando na Catequese.

Hely e Pedro - Escola da Fé e paroquiano
NH: Nos 40 anos de sua caminhada na paróquia, o que mais chamou a
atenção de vocês?
Pedro: Naquela época, a abertura dos padres holandeses em relação à visão
servidora dos leigos contribuiu muito com o seu serviço à Igreja.
Hely: Mais recentemente, com os padres brasileiros, a convivência harmo-
niosa e a preocupação com a formação dos leigos. As pessoas passaram a se
preparar para agir.
NH: O que não dá para esquecer?
Pedro: O Movimento Familiar Cristão (MFC) foi uma escola muito impor-
tante. Aprendemos muito com o Pe. João Cuypers que preparou muitos
casais para cuidar bem da família.

NH: Que qualidade caracteriza melhor a nossa paróquia?
Pedro e Hely: A generosidade. A partilha é algo muito bom em nossa comunidade.
NH: O que nos falta ainda?
Hely: Temos de avançar mais na união de todos. Os grupos são bons, mas ainda não sabemos caminhar juntos.
NH: Que mensagem vocês deixam aos nossos leitores?
Pedro e Hely: O importante é servir à comunidade e isso significa amar como Jesus amou.
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Diácono Permanente:
Um missionário a serviço da Igreja

Rita de Cássia

Com alegria, comunicamos que, no
próximo dia 15 de outubro, às 8h30,
na Catedral Metropolitana de São Se-
bastião do Rio de Janeiro, João
Ananias Lima Walterfang, nosso pa-
roquiano, e mais 13 ordinandos rece-
berão, através da Oração
Consecratória e pela imposição das
mãos de Sua Excelência
Reverendíssima Dom Orani João
Tempesta, O.Cist. Arcebispo de São
Sebastião do Rio de Janeiro, o Sacra-
mento da Ordem no grau de Diácono.

Eles fazem parte da Turma Santa
Teresinha do Menino Jesus cujo lema
é: “Pela caridade, colocai-vos a servi-
ço uns dos outros” (Gal 5,13).

Louvemos a Deus por essa graça, e
rezemos para que João Ananias per-
severe, sempre, sob as bênçãos de
Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Auxiliados pela graça de Deus, completamos 65 anos de caminhad
XX Festa Missionária

Sonia Maços

“É missão de todos nós, Deus chama quer ouvir a
sua voz...”

A chegada do mês de outubro nos aproxima do traba-
lho missionário. A 20ª edição da festa missionária não
traz nada de extraordinário, a não ser a perseverança no
trabalho que os leigos mSC realizam para arrecadar al-
gum recurso que é repassado, a título de colaboração,
para as missões realizadas pela Congregação dos Mis-
sionários do Sagrado Coração. É muito pouco, pelo lado

contábil. Mas, pelo outro lado, é um evento que envolve dezenas de pessoas de
dentro e de fora da Igreja, chama a atenção para as missões e congrega participantes
e colaboradores num verdadeiro gesto de fraternidade em torno da solidariedade
com o irmão em Cristo.

Os convites para a XX Festa Missionária estão sendo vendidos na secretaria a R$
35,00, incluindo todas as despesas – passagem, almoço e cartela. Quem quiser
adquirir só a passagem do ônibus e deixar para comprar a cartela e almoço no dia da
festa deverá pagar R$ 16,00.

A festa será realizada no dia 16/10 (terceiro domingo), na Casa de Retiro Júlio
Chevalier, em Belford Roxo. O evento seguirá a mesma programação das ante-
riores: começa com a Santa Missa, às 10h, segue o almoço (salpicão ou carne
assada) e continua com o bingo missionário. Haverá ônibus saindo da frente da
paróquia, às 7h 30m.

Curso da Bíblia. Frei Cristiano levou os paroquianos, de uma maneira
dinâmica e participativa, a refletir sobre o sentido mais profundo do Livro
do Êxodo, nos três dias do Curso, na Matriz.
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Qual foi a missão de Jesus?
Frei Cristiano Andrade, mSC

Nos tempos atuais em que muitas pessoas têm
o que dizer sobre Jesus, se faz necessário per-
guntar sobre sua missão. Qual foi a missão de
Jesus? Com certeza a missão de Jesus não foi
anunciar a si mesmo, mesmo por que Ele não era
egocêntrico. Também não foi se enriquecer, por-
que seus amigos eram os fracos, indigentes, do-
entes, pecadores e tantos outros marginalizados.

O risco hoje é identificar Jesus com as “falas” sobre
Ele que temos escutado. Jesus nunca prometeu dinheiro a ninguém, felici-
dade permanente a todos, nem mesmo fez mágicas, assim, não tirou o “co-
elho da cartola”. Mas Jesus conseguiu algo fantástico que era despertar em
cada pessoa que convivia próximo dele a capacidade de superação. Todos
eram movidos a superar seus limites, enxergavam e caminhavam para luga-
res desconhecidos.

Assim, a missão de Jesus é construir o Reino de Deus, despertar em nós
essa busca por superação e, tornando-nos cada vez mais humanos, sentir
que poderemos ser construtores de um mundo de paz, justiça e que viva de
fato a plenitude do amor já aqui na Terra, esperando, é claro, aquilo que
Deus reserva para cada um de nós.

Carolina: Como foi esse maravilhoso en-
contro religioso?
Christine: A JMJ 2011 foi uma fonte ines-
gotável de bênçãos. Não há nada mais gra-
tificante e satisfatório do que louvar e ado-
rar a Deus junto com o Pastor da nossa Igre-
ja e Vigário de Cristo na Terra, o Papa Bento
XVI. A cada momento sentia o poder e o
carinho de Deus através do olhar das pes-
soas, das atitudes, dos gestos e, sobretu-
do, no que era mais eminente, na linguagem
do amor que existia entre todos.
Carolina: Com essa sua experiência, sua
proximidade com Deus aumentou bastan-
te. O que você trouxe disso tudo?
Christine: Lá em Madri, o que percebi de
mais marcante foi que Deus se manifesta
nas pequenas coisas, Ele está nos detalhes
e isso me fez me aproximar ainda mais Dele.
Ao olhar uma pessoa de outra nacionalida-
de vivendo a mesma alegria que eu e com-
partilhando desse momento ímpar em nos-
sa caminhada de fé, me fez perceber mais
ainda a beleza e grandeza do Senhor e isso
contribuiu para o meu amadurecimento e
crescimento espiritual. A JMJ foi um com-
bustível para a minha fé. Trouxe um desejo
ainda maior de colocar em prática o apelo
de Cristo aos verdadeiros cristãos autênti-
cos: “Ide por todo o mundo e pregai o Evan-
gelho a toda criatura” (Mc 16,15).
Carolina: Como foi essa união com jovens
de vários cantos do mundo?
Christine: Era evidente a felicidade estam-
pada no semblante de todos. Independen-
te de cor, raça, política e nacionalidade es-
tavam todos ali com o mesmo propósito:
Celebrar a FÉ católica e glorificar a Deus.
Através disso, deu para perceber nitida-

ada missionária e evangelizadora a serviço do Reino, na Praça Seca
Uma jovem na Jornada Mundial da Juventude

Carolina Belisario - Crisma

A estudante Christine Reis* participou do encontro Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ), que ocorreu em Madri neste ano, no mês de agosto e, com muito
carinho, nos concedeu uma entrevista contando como foi fazer parte do evento!

mente a uni-
dade da Igre-
ja Una, San-
ta e Católica.
Parecia que
todos já se
conheciam,
pois ao che-
gar em al-
gum lugar 
(no metrô,
nas ruas,
nas confra-
ternizações,
nos restaurantes e etc.) as pessoas se cum-
primentavam com grande alegria e amor.
Essa era mais uma prova viva da presença
de Deus tão intensa no meio de nós.
Carolina: E o que você tem a dizer para os
jovens que querem participar um dia desse
encontro?
Christine: Jovens, vale muito a pena sentir
o Céu tão perto estando na JMJ, junto com
o sucessor de Pedro. Esse Encontro de-
monstra a magnitude e a riqueza da nossa
Igreja Católica Apostólica Romana. É uma
maneira muito valiosa de aumentar a fé e de
vivê-la, estando em consonância sempre
com a nossa Doutrina.

E não esqueçamos... A próxima Jornada
Mundial será no Rio de Janeiro, portanto,
mãos à obra, amigos! A união da Igreja em
prol desse grande evento o tornará ainda
mais edificante na sua realização!

*Christine Reis, 20 anos, estudante de Direito
da UFF, participa da Comunidade Alegra-te,
que tem como lema “Ser santo sem deixar de ser
jovem” - site http://alegratejovem.com/
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Plano Pastoral de Conjunto
A Juventude, um destaque especial no 11º PPC?

Rita de Cássia

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

Ir. Izabel Bittencourt - FDZ

Vocações surgidas em nossa paróquia - 5
Nesta quinta entrevista, Pe. Átila Latini, filho desta terra, natural desta paróquia, Pároco de
nossa comunidade desde 2005, nos contará um pouquinho de sua vocação e missão.

CONCÍLIO VATICANO II (10)
João Ananias Lima Walterfang

8) IM Inter
mirifica. De-
creto sobre os
meios de comu-
nicação social.
A mãe Igreja
sabe que estes
m e i o s ,
retamente utili-
zados, prestam
ajuda valiosa ao
gênero humano,
enquanto contri-

buem eficazmente para recrear e cultivar os espí-
ritos e para propagar e firmar o Reino de Deus.
Sabe também que os homens podem utilizar tais
meios contra o desígnio do Criador e convertê-
los em meios da sua própria ruína; mais ainda, sente
uma maternal angústia pelos danos que, com o
seu mau uso, se tem infligido, com demasiada
frequência, à sociedade humana. Para o reto uso
destes meios é absolutamente necessário que to-
dos os que se servem deles conheçam e ponham
fielmente em prática, neste campo, as normas da
ordem moral. Considerem, pois, as matérias que
se difundem através destes meios, segundo a na-
tureza peculiar de cada um; tenham, ao mesmo
tempo, em conta todas as circunstâncias ou con-
dições, isto é, o fim, as pessoas, o lugar, o tempo
e outros fatores mediante os quais a comunicação
se realiza e que podem mudar ou alterar inteira-
mente a sua bondade moral. Entre estas circuns-
tâncias, conta-se o caráter específico com que atua
cada meio, nomeadamente a sua própria força,
que pode ser tão grande, que os homens, sobre-
tudo se não estão prevenidos, dificilmente serão
capazes de descobri-la, dominar e, se for o caso,
rejeitar. Deveres peculiares competem a todos os
destinatários da informação, leitores, espectado-
res e ouvintes, que, por pessoal e livre escolha,
recebem as informações difundidas por estes meios
de comunicação. Na realidade, uma reta escolha
exige que estes favoreçam plenamente tudo o que
se destaca pela perfeição, ciência e arte, e evitem,
em contrapartida, tudo o que possa ser causa ou
ocasião de dano espiritual para eles e para os ou-
tros, pelo mau exemplo que possam ocasionar-
lhes, e o que dificulte as boas produções e favore-
ça as más produções, o que sucede amiúde, con-
tribuindo economicamente para empresas que so-
mente atendem ao lucro com a utilização destes
meios.
Fonte: Documentos do Concílio Ecumênico VATICANO II –
Paulus – 2ª edição – 2002

NH: Como e quando surgiu o seu “despertar
vocacional”?
Pe. Átila: Surgiu a partir da minha participação na
Comunidade. À medida que fui me envolvendo com
ela fui sentindo um apelo para dedicar toda minha
vida a serviço de Deus e da Igreja. E isso aconte-
ceu por volta do ano de 1976.
NH: Quais foram as motivações iniciais para
a sua opção pela Vida Religiosa/ Sacerdotal?
Pe. Átila: Aos poucos comecei a me sentir dividi-
do entre trabalho, estudo, família, etc... por um lado
e, por outro lado, pela Igreja, Comunidade, as Ce-
lebrações, etc. A partir daí comecei a pensar...por
que não dedicar toda a minha vida à Igreja, sem
me sentir dividido?
NH: Houve mudanças das motivações ou dos
estímulos ao longo do caminho? Quais?
Pe. Átila: Penso que é natural que essas mudanças

de percurso aconteçam. A gente vai amadurecendo,
aprendendo com as experiências. Creio que a mu-
dança maior foi perceber que o Reino de Deus é
mais amplo e, por isso, a missão também precisa ser
mais ampla, mais abrangente. Não é só anunciar a
doutrina, os preceitos,  mas anunciar valores de vida
a partir do Evangelho e dos valores do Reino de Deus.
NH: Aspectos que deixam você feliz e reali-
zado como padre religioso.
Pe. Átila: Quando percebo que a minha missão,
meu trabalho ajudou no amadurecimento religioso
das pessoas.
NH: O que você considera como maiores de-
safios para a vivência religiosa, hoje.
Pe. Átila: Saber não se deixar levar pelo modismo e
mentalidade individualista que ajudam a criar uma
espiritualidade desconectada com o mundo, criando
uma relação somente baseada no Eu e Deus.
NH: O que mais agradece a Deus em sua ca-
minhada?
Pe. Átila: Ter chegado até aqui. Agradeço a perse-
verança. Agradeço a Deus ter me mantido atento na
pastoral em relação ao acolhimento das pessoas.
NH: O que gostaria de pedir a Ele?
Pe. Átila: Que eu nunca desanime, mesmo tendo
motivos para desanimar.
NH: Que mensagem gostaria de deixar para
as novas gerações?
Pe. Átila: Mensagem de esperança. Tenho muita
esperança no futuro. Hoje existem pessoas que
parecem “profetas da desgraça” e, também, den-
tro da Igreja. Pregam um certo desprezo pelo mun-
do e uma completa falta de interesse pelas realida-
des que nos cercam. “A esperança não nos de-
cepciona, porque Deus derramou Seu amor em
nossos corações...” (Romanos 5:5)

Constatou-se a dificuldade que as paróquias do Rio de Janeiro têm enfrentado
para trabalhar com os jovens, que encontram pouco espaço nas atividades paroqui-
ais. A família, que deveria ser o lugar de transmissão da fé, não desempenha mais
essa função. A escola seria um espaço de evangelização, mas verificou-se um
distanciamento entre a educação e as paróquias. Uma das formas que vêm se fir-
mando como chamamento do jovem para a vida comunitária são os eventos de massa, comuns à Juventude, e
que a Igreja deve aprofundar como forma de evangelização. A Arquidiocese terá uma grande oportunidade em
2013 com a realização da Jornada Mundial da Juventude, que será realizada aqui no Rio. Para colher bons frutos,
daqui a dois anos, é necessário semear em bom terreno, desde já. Como o 11º PPC tratará esse tema?
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João (continuação)
Marli Jordão

 A multidão havia pedido a Jesus: “Senhor, dá-nos sem-
pre desse pão” (6,34). E Jesus fez a grande declaração:
“Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais
fome, aquele que crê em mim não passará sede” (6,35).
Como já vimos, ao afirmar “Eu Sou”, Jesus assume o
nome de Deus libertador do Antigo Testamento (Êxodo
3, 14-1). Ele é o presente (pão) de Deus para a vida da
humanidade.

Jesus se dá a conhecer
como sabedoria que produz
vida sem fim. Nele a vida é
plena e a fome e a sede pelo
sentido da vida são saciadas
para sempre (6,36).

Jesus é o doador da vida.
Ele não rejeita ninguém, pois
cumpre a vontade do Pai que
o enviou.

O fato de crer em Jesus como doador da vida
provoca em novo êxodo, um direcionamento novo
para toda a existência. Faz-nos abrir os olhos e
perceber que vivemos num mundo em que a mor-
te procura sufocar a vida a todo custo; faz-nos
unir forças para que a vida se manifeste do jeito
que Deus quer: para todos.

Jesus é o cordeiro da Nova Páscoa. Ele vai dar
sua carne, morrendo por amor. A melhor resposta
que podemos dar ao dom de Deus é acolher Je-
sus como aquele que se doa totalmente por nós.
Para os cristãos a Eucaristia é o memorial da do-
ação plena de Jesus. Comer sua carne e beber
seu sangue provoca entre eles e as pessoas uma
união inseparável, capaz de suscitar a vida que
não termina.

Jesus foi mostrando que Ele é o dom do Pai
(pão) para a vida do mundo, mas isso requer assi-
milar seu projeto e se comprometer com ele, pro-
vocando um novo êxodo na caminhada da huma-
nidade. Agora, portanto, temos de fazer uma es-
colha: com Jesus até a doação da vida ou contra
ele permanecendo num mundo em que a vida é
privilégio de alguns, que vivem à custa da morte
da maioria. Essa questão estava bem presente na
comunidade do Discípulo Amado. Será mesmo
necessário seguir Jesus até a morte? Não seria a
morte o fim de tudo? Jesus garante que não. Ele
veio de Deus e, passando pela morte, volta para
Deus. Sua morte será o momento em que irá re-
velar o amor sem limites dEle e do Pai, e comuni-
cará a seus seguidores o Espírito que o animou
nessa tarefa.

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!

Felipe e André: Uma coragem inabalável
Felipe, delicado e ousado, saiu divulgando as pala-

vras do seu mestre nas cidades e vilarejos. Uma cha-
ma incontrolável fluía do íntimo do seu ser. Os so-
nhos de Jesus se tornaram concretos no seu ser. Para
Felipe, valia a pena viver, mesmo correndo o risco de
ser perseguido. Ajudar as pessoas a encontrar o sen-
tido de suas vidas era mais importante do que rece-
ber todo o dinheiro do mundo.

Depois de trabalhar muito, padeceu em Hierápolis,
cidade da Frígia. Foi considerado um criminoso e,
então, o crucificaram. Não bastasse o suplício da cruz,
as pessoas lhe atiraram pedras até a morte.

Felipe, depois que se tornou um seguidor de Jesus,
aprendeu que o amor sempre foi um artigo raro para
homens especiais.

André, no ano 80 d.C., foi crucificado por Egeias e
sepultado em Patras, cidade da Acaia. André, como
Jesus, convidava as pessoas a entrar no seu sonho.

O governador Egeias queria eliminar os cristãos.
André preferiu ser condenado a se calar. O gover-

nador mandou crucificá-lo. Queria fazer com que a
morte de André servisse de exemplo para que nin-
guém mais se tornasse cristão. Ele, como os demais
discípulos, teve medo quando Jesus foi preso no jar-
dim da traição. Mas o tempo passou e agora ele era
um homem destemido. As sementes e os sonhos que
o mestre dos mestres plantou, no tecido da sua per-
sonalidade, cresceram. Relatos de historiadores re-
gistram que ele não mudou seu semblante.

 Era só negar tudo, mas mostrando uma segurança
inabalável ele disse: “Ó cruz, tão longamente espera-
da! De boa vontade e cheio de alegria eu venho a ti.”

Mostrando uma sólida estrutura emocional, disse
ser discípulo daquele que a cruz abraçara e que tam-
bém ele desejava abraçá-la. Assim também foi cru-
cificado. Demonstrou que valera a pena deixar o mar
da Galileia e se tornar pescador de homens.

(Continuação do resumo do Cap. 11 “O Mestre Inesquecível”,
Augusto Cury - Academia de Inteligência)

Bodas de Prata Sacerdotal
Rita de Cássia

“Louvado sejas, meu bom Senhor, por ter me chamado para a vocação religiosa
e sacerdotal em meio a tantos outros apelos que a vida apresenta.”

Pe. Luiz Otávio, nosso Pároco em 2000-2001, celebrará, no próximo dia 09,
seu Jubileu de Prata Sacerdotal. Nossa Comunidade recebeu o convite para
participar desse momento especial. A Missa será às 10h, na Paróquia Santa Rita
de Cassia, em Miradouro, MG.

A organização do evento solicita que se confirme a presença, pelo tel. (32) 3753-1002.
Lembrando seu lema de ordenação sacerdotal “Sei em quem acreditei” (2 Tm

1, 12), Pe Otávio, louva, em seu convite, os vários momentos por que vem
passando em sua caminhada sacerdotal.

A Comunidade Paroquial da Praça Seca parabeniza o Pe. Otávio. Roguemos à
nossa mãe querida que, com sua presença constante e silenciosa vem caminhando
ao seu lado, todos esses anos, o proteja sempre de graças.

A Igreja existe para ser missionária
Jesus é o missionário do Pai. A missão que Ele confia aos seus discípulos

é a sua mesma missão. É nele, pois, que o discípulo missionário tem a fonte
permanente do seu ardor missionário e a sabedoria profética para anunciar
o Evangelho da vida. O encontro com Cristo Vivo, missionário do Pai,
como experiência pessoal na comunidade de fé, alimenta o missionário e
reaviva permanentemente o seu ardor.

Foi o que aconteceu com a Samaritana (cf. Jo 4,1-26) e com os primeiros discípulos (cf. Jo 1,19-51). A experi-
ência do encontro com Cristo muda radicalmente a vida, como aconteceu com Zaqueu (cf. Lc 19, 1-10) e Paulo
(cf. At 9, 1-22). É uma experiência única, muito bonita, que precisa ser comunicada, compartilhada.
Fonte: Sou Católico: Vivo a minha fé. CNBB
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2 Domingo Is 5,1-7 / Sl 79,9.12.13-14.15-16.19-20 (R. Is 5,7a) / Fl 4,6-9 / Mt 21,33-43

3 Segunda Jn 1,1-2,1.11 / Jn 2,2. 3. 4. 5. 8 (R. 7c) / Lc 10,25-37

4 Terça Jn 3,1-10 / Sl 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R. 3) / Lc 10,38-42

5 Quarta Jn 4,1-11 / Sl 85,3-4. 5-6. 9-10 (R. 15b) / Lc 11,1-4

6 Quinta Ml 3,13-20a / Sl 1,1-2. 3. 4.6 (R. Sl 39,5a) / Lc 11,5-13

7 Sexta At 1,12-14 / Lc 1,46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 (R.Cf.54b) / Lc 1,26-38

8 Sábado Jl 4,12-21 / Sl 96,1-2. 5-6. 11-12 (R. 12a) / Lc 11,27-28

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
ra

s da
 Sem

an
a

Crônica do Mês:

Flores e Fatos
Sergio de Queiroz

Vê! Estão voltando
as flores. Ah! Que es-
tação mais linda! E o
poeta se encanta. A pri-
mavera é um frescor,
uma mistura de inver-
no com verão, em que
tudo mais é mais colorido.

Ocorreu no mês passado, no dia 23, o equinócio de setem-
bro. Para aqueles que se esqueceram, o equinócio de se-
tembro ocorre no hemisfério sul e, com precisão, o dia tem
a mesma duração da noite e, ainda por cima, marca tam-
bém o início da primavera.

Neste mês de outubro teremos cinco sábados e cinco do-
mingos. Que maravilha há de ser! E, para onde formos, en-
contraremos muitas flores.

O mais intrigante é que está ocorrendo um mistério neste ano
de 2011, vamos experimentar ou já experimentamos datas in-
críveis como: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 e tem mais: pe-
gue os últimos dois dígitos do ano em que você nasceu e some
com a idade que você tem ou terá que a soma vai ser para
todos 111. Exemplo: nasci em 47 e tenho 64 anos = 111.

Alguém pode explicar isso? Mistério! Mas o melhor
de tudo é que dizem que este ano é o ano do dinheiro.
Será verdade?

Se você ainda não passou a mão na grana, espere como
eu, porque ainda faltam três meses para acabar o ano. En-
quanto isso... vá colaborando como puder, para colocarmos
o telhado novo em nossa Igreja Matriz.

Empregada doméstica, o anjo bom
Antonio Cerqueira Lima

 Estamos atingindo a maturidade de modo efe-
tivo e consistente, acabando de maneira racio-
nal com a escravização da servidora domésti-
ca. Desde a minha infância, convivo com a fi-
gura da empregada doméstica, dedicada
servidora, tratada em nossa casa como parte
de nossa família, sentando-se à mesa para as
suas refeições com a família. Companhia de
todas as horas, abnegada amiga, partícipe dos
momentos alegres e tristes de nossa casa. Che-
gando o momento de descansar, depois de mais
de trinta anos de dedicação, Helena aposentou-
se. De vez em quando ela aparece em nossa
casa para tomar um pouco da “loura suada” e
jogar conversa fora. Ninguém faz pastel como
o da Helena: sequinho e cheio de carne.

Hoje uma nova página é aberta no livro da
empregada doméstica: O Ministério de Traba-
lho resolveu apoiar as medidas assinadas pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
garantindo os mesmos direitos dos demais ser-
vidores. Mas a luta apenas começou, ainda há
um longo caminho a percorrer entre os poderes
da república. É preciso que o Congresso Naci-
onal aprove para virar lei. A parte mais difícil
vem depois: os patrões têm de aprovar e cum-
prir com a isonomia. Acontece que o mercado
de Empregadas Domésticas não terá como aten-
der a todas as obrigações: INSS, FGTS. Multa
de 40% em caso de demissão sem justa causa;
demitir um empregado doméstico com dez anos

de serviços, implicará um custo muito elevado.
No momento em que se busca solucionar o

problema das relações entre patrão e emprega-
do doméstico, há que se trilhar o caminho da
conciliação, encontrar-se um denominador co-
mum que permita um relacionamento harmôni-
co e bom para os dois lados. Buscar, com um
diálogo franco e aberto, encontrar  as trilhas que
levam à criação de leis que satisfaçam ambas
as partes e que viabilizem a existência de um
mercado que emprega cerca de sete milhões e
meio de trabalhadores,  representando 15% do
total mundial.

O papel do governo neste instante é de suma
valência. É importante que se encontre, após
as conversações imprescindíveis, uma fórmula
que não prive a ocupação de tão importante mer-
cado pelas incansáveis e queridas empregadas
domésticas.

Escravidão, jamais.


