
Rogai poR nós!

PÁGINAS 2, 9 E 11

Neste mês em que celebramos a Festa de Santo Antônio, 
pedimos sua proteção e inspiração para que sejamos, 
como ele, entusiasmados pela missão, solidários na 

partilha e animados para anunciar o Evangelho.
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aos bispos, presbísteros e 
diáconos aniversariantesPARABÉNSA Igreja e as festas juninas

Durante o mês de junho se co-
memora as tradicionais festividades 
juninas. De origem europeia, elas 
adentraram as nossas terras através 
da colonização portuguesa e do pro-
cesso de evangelização. Aos pouco 
foram ganhando contornos nacionais 
através das músicas, das danças e das 
comidas típicas desse período inver-
nal. Em todos as regiões do Brasil é 
fácil encontrar as comunidades se 
reunindo para comemorar as datas de 
Santo Antônio, São João e São Pedro. A 
respeito disso, seria muito proveitoso 
se resgatássemos o conteúdo principal 
dessas celebrações que, para além 
do aspecto cultural, possuem uma 
importância também para a vida espi-
ritual dos fiéis e dos homens em geral.

A primeira festa que surge no ca-
lendário é a de Santo Antônio. Encara-
do na religiosidade popular como um 
santo casamenteiro ou como o santo 
do pãozinho milagroso, sua figura 
oferece aos cristãos de nosso tempo 
um verdadeiro projeto de discípulo de 
Jesus Cristo. Dedicou sua vida, primei-
ramente, como monge agostiniano, ao 
estudo das Escrituras Sagradas e da 
Literatura Patrística e, depois, se tor-
nou um frade franciscano, exercendo 
o ministério da Palavra. Sua fama de 
santo, místico e letrado se espalhou 

ainda em vida, levando muitos a se 
converterem. Resta para nós, hoje, re-
descobrir a figura deste Santo Doutor 
e propô-la a todos como modelo de 
vida cristã, a fim de que mais homens 
e mulheres se consagrem também 
ao estudo, a pregação, a caridade e a 
catequese dos povos. 

A segunda comemoração é a da 
natividade de São João Batista. Po-
pularmente, este é o dia mais festivo 
no qual se ascende a habitual foguei-
ra – simbolizando o nascimento do 
precursor do Messias. Por isso, na 
verdade, somos chamados a contem-
plar a própria História Sagrada nos 
acontecimentos que antecederam a 
vinda de Deus entre os homens. Com 
o anúncio do anjo a Zacarias e Isabel, 
vem ao mundo aquele que o Senhor 
qualificou como “dentre os nascidos 
de mulher, não há maior do que João” 
(Lc 7,28). A data do nascimento do 
Batista está conectada com a de Jesus: 
Isabel estava no sexto mês de gestação 
por ocasião da anunciação à Maria 
(cf. Lc 2,36). Como este natalício tem 
uma vinculação capital para o Mis-
tério Pascal, a Igreja classificou este 
dia litúrgico como uma solenidade. 
A comunidade eclesial pode, então, 
perceber, neste dia festivo, a missão 
profética a qual é chamada e, ainda, 
a radicalidade do compromisso com 
o plano divino da salvação. 

A terceira festa é conhecida por 
todos como a de São Pedro. Nas 
devoções populares é o dia da bên-
ção das chaves da casa, do caro, dos 
negócios etc. Fato é que o dia 29 de 
junho se dedica a reconhecer como 
o Mistério de Cristo atuou nos dois 
pilares da Igreja Apostólica: São Pe-
dro e São Paulo. Ambos anunciaram 
com a vida e a morte o Evangelho do 
Reino de Deus, edificando e expan-
dindo a comunidade eclesial. Com 

esta solenidade, o magistério eclesial 
pretende incutir no coração de seus 
filhos o amor martirial, capaz de se 
doar plenamente como o próprio 
Jesus se entregou para que a Igreja se 
estabeleça e cresça ainda mais.

O mês de junho é um tempo pre-
enchido de celebrações. Sem perder 
o conteúdo histórico e cultural das 
festas populares, urge redescobrir o 
sentido teológico de tais dias. Fazendo 
memória do Senhor na vida de seus 
santos, somos nós também relem-
brados da nossa vocação a santidade. 
O nº229 do Diretório sobre a Piedade 
Popular e a Liturgia ensina que “é 
preciso instruir os fiéis sobre a ligação 
que há entre as festas dos santos e a 
celebração do Mistério de Cristo. Com 
efeito, as festas dos santos, reconduzi-
das à sua íntima razão de ser, trazem 
à luz as realizações concretas do de-
sígnio salvífico de Deus e proclamam 
as maravilhas de Cristo manifestadas 
por seus seguidores; as festas dos 
membros, os santos, são, definitiva-
mente, festas da Cabeça, Cristo”. Que 
Santo Antônio, São João Batista, São 
Pedro e São Paulo intercedam para 
que reconheçamos a presença atuan-
te do Mistério do Senhor em nossas 
vidas, nos conduzindo ao estudo, ao 
anúncio, à caridade e ao testemunho 
do Evangelho de Deus. 

NATALÍCIO

DIA 12
• Côn. Geraldo Barcelos de Lima
• Pe. Barnabé da Cunha
• Pe. Joseph Varickamackal Mathew

DIA 13
• Pe. Igor Antônio Calgaro
• Pe. Lélio Antônio Magalhães Senna

DIA 14
• Pe. Fabio Santos de Mello

DIA 15
• Diác. (P) Edson Viviani

DIA 16
• Mons. José dos Santos Almeida
• Pe. Leandro da Silva Moreira
• Pe. Rafael Borges de Oliveira, CRSP
• Diác. (P) Helio Pereira Machado Junior

DIA 17
• Diác. (P) Valdir Bernardino Bastos

DIA 18
• Pe. Efren Afonso Corrêia
• Pe. Luiz Carlos Pereira

ORDENAÇÃO

DIA 13
• Pe. Alexandre Moro
• Pe. Fr. Edmílson Vidal, OAR

DIA 15
• Pe. Carlos Gómez Saiz

DIA 18
• Dom Roque Costa Souza (ordenação presbi-

teral)
• Pe. Darci Geraldo de Souza
• Pe. Francisco Ivern Simó, SJ
• Pe. Geraldo José Natalino
• Pe. Jerônimo Pessanha de Almeida
• Pe. José Geraldo Gomes
• Pe. Marco Túlio de Castro Carvalho
• Pe. Sérgio Cavalcante Muniz
• Pe. Sérgio Costa Couto
• Pe. Sérgio Marcos Sá Ferreira

“O mês de junho é 
um tempo preenchido 
de celebrações. Sem 
perder o conteúdo 
histórico e cultural das 
festas populares, urge 
redescobrir o sentido 
teológico de tais dias”
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“Que Santo Antônio, 
São João Batista, São 
Pedro e São Paulo 
intercedam para 
que reconheçamos a 
presença atuante do 
Mistério do Senhor em 
nossas vidas”



3VOZ DO PASTORTESTEMUNHO DE FÉ | 12 A 18 DE JUNHO DE 2016

DIA 12
12h - Missa em ação de graças pela Irman-
dade do Santíssimo Sacramento da Can-
delária, na Igreja da Candelária, no Centro

18h - Missa de encerramento da novena 
do padroeiro, na Paróquia Santo Antonio, 
em Brás de Pina

DIA 13
12h -  Missa pela festa do padroeiro 
no  C onvent o  de  S a nt o  A nt ôni o ,  no 
Centro

19h30 - Missa pela festa do padroeiro 
na Igreja Santo Antônio, na Barra

AGENDA DO ARCEBISPO

31ª Semana do Migrante

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Todos os anos no mês de junho em 
todo o Brasil, o Serviço Pastoral dos Mi-
grantes – SPM – promove essa Semana, 
retomando e aprofundando o tema da 
Campanha da Fraternidade da CNBB na 
ótica das migrações. Neste ano, a partir 
das sugestões recebidas, o tema trabalha-
do será “Migração e Ecologia” e o lema: “O 
Grito que vem da Terra”. O SPM – Serviço 
Pastoral dos Migrantes realiza de 12 a 19 
de junho de 2016 a 31ª Semana Nacional 
do Migrante.

Na apresentação do texto-base apa-
recem os votos de que nesse período seja 
possível o resgate da vida no planeta. 
“Neste ano extraordinário da Misericór-
dia, vivamos a verdadeira compaixão pelo 
sofrimento de todos que conosco convi-
vem na casa comum e manifestemos em 
atitudes concretas de solidariedade o 
resgate da vida do planeta”.

Na ilustração para a Semana do 
Migrante do ano 2016 é retratada a na-
tureza, ou seja, a totalidade das coisas 
que existem, nascem, vivem e morrem, 
ou seja, o mundo da vida, a nossa Terra, 
que se oferece ao nosso olhar, à nossa 
experiência cotidiana. Somos parte dela, 
e ela é nossa raiz.

O rosto feminino representado é 
materno, porque a Terra gera, é mãe, mas 
ao mesmo tempo é jovem, filial, porque a 
Terra precisa de cuidado, não é capaz de 
sobreviver às inúmeras violências, exige 
que seus mesmos filhos a defendam.

Por outro lado nesta semana somos 
chamados também a ref letir sobre a 
mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial do Migrante e do Refugiado 
com o tema: “Os emigrantes e refugiados 
interpelam-nos. A resposta do Evangelho 
da Misericórdia”.

O Papa Francisco nos recorda sobre 
os emigrantes de maneira especial para 

os refugiados, porém, além de recordar 
a importância de um bom acolhimento, 
nos recorda também a responsabilida-
de de ajudar os locais de onde saem os 
migrantes para que ofereçam condições 
dignas para que os seus habitantes vivam 
em seus países. Recorda-nos também 
que aqueles que recebem os emigrantes 
se enriquecem pela experiência diversa 
que chega e pela partilha de vida. Lembra 
também das novas formas de escravidão 
que aparecem com 
esses fluxos migrató-
rios. Às vezes muito 
claras como em al-
guns casos aqui em 
nossa cidade, seja 
disfarçadas de su-
bemprego em alguns 
países que, mesmo 
com um salário ra-
zoável, empregam 
mão de obra barata 
do migrante.

No entanto, no 
Brasil o foco da 31ª 
Semana do Migrante 
está em sintonia com 
a Campanha da Fra-
ternidade de 2016, e 
quer colaborar com 
a ref lexão sobre os 
gritos da terra e nos 
chamar à responsabilidade para o cuida-
do com a casa comum e a vida que nela 
habita!

 Em 2015, o Papa Francisco lançou 
a Carta Encíclica “Laudato Si” sobre o 
cuidado da casa comum. O nome do 
documento foi inspirado na invocação 
de São Francisco “Louvado sejas, meu 
Senhor”, que no cântico das criaturas 
recorda que a terra, a nossa casa comum, 
“se pode comparar ora a uma irmã, com 

quem partilhamos a existência, ora 
a uma boa mãe, que nos acolhe nos 
seus braços”. Nós mesmos “somos 
terra” (cf. Gn 2,7).

Uma das mais intensas reali-
dades da natureza é a mobilidade: 
a humanidade migrante flui como 
lágrima no rosto da Terra levada pela 
imensa esperança de alcançar uma 
terra boa para cicatrizar as feridas, 
para renascer e viver novamente. A 

alma de quem 
migra desco-
bre o futuro 
no mais bonito 
dos aspectos da 
Mãe Terra: o ca-
minho. 

O que fa-
zer para melhorar 
a nossa qualidade 
de vida? O que fica 
evidente é que a res-
ponsabilidade com a 
qualidade de vida em 
nossa casa comum 
é, também, comum 
a todos. Precisamos 
nos dar conta da ín-
tima relação entre os 
pobres e a fragilidade 
do planeta; a convic-
ção de que tudo no 

mundo está intimamente conectado; o 
convite a buscar outros modos de enten-
der a economia; a grave responsabilidade 
da política internacional; a cultura do 
descarte e a proposta de um novo estilo 
de vida. O desafio urgente de proteger a 
nossa casa comum, disse o Papa Fran-
cisco, envolve a preocupação de unir 
toda a família humana na busca de um 
desenvolvimento sustentável e integral, 
pois sabemos que as coisas podem mudar.

A data do Dia do Migrante e do 
Refugiado é variada: o Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado é celebrado 
no dia 17 de janeiro, e é para essa data a 
mensagem do Papa Francisco. No Brasil, 
o Dia Nacional do Migrante é no dia 25 
de junho. Na 17ª Assembleia Geral da 
CNBB, esse dia é celebrado na Igreja 
do Brasil no domingo imediatamente 
anterior a essa data, caso essa data não 
caia no domingo. Portanto, neste ano, 
no dia 19 de junho. Para bem preparar é 
que temos a Semana do Migrante, que 
está em seu 31º ano em nosso país. Por 
isso temos também o tema do Papa e o 
tema da CNBB, que procuramos salien-
tar acima.

Que esta Semana do Migrante nos 
ajude a ouvir os gritos dos refugiados 
que buscam casa para viver e também os 
gritos da terra, e nos faça redescobrir o 
que assinalou o Papa Francisco: “é preci-
so sentir novamente que precisamos uns 
dos outros, que temos uma responsabili-
dade para com os outros e o mundo, que 
vale a pena ser bons e honestos”.

“ O desafio urgente 
de proteger a nossa 
casa comum, disse 
o Papa Francisco, 
envolve a preocupação 
de unir toda a família 
humana na busca de 
um desenvolvimento 
sustentável e 
integral”
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No dia da Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, 3 de 
junho, o Cardeal Orani João 
Tempesta acolheu no Edifício 
João Paulo II mães que per-
deram seus filhos vítimas da 
violência urbana da cidade do 
Rio de Janeiro.

O encontro contou com a 
presença dos responsáveis pela 
Assistência Religiosa aos Ado-
lescentes Privados de Liberdade 
na Arquidiocese do Rio, padre 
Gilvan André da Silva e o diáco-
no Roberto dos Santos, e da pro-
motora pública e coordenadora 
da Tutela Coletiva Infracional 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Janaína Pagan.   

MUNDO NOVO
“Vivemos em um mundo 

muito complicado. Somente 
as pessoas que sofrem sabem o 

Dom Orani acolhe mães de jovens vítimas da violência no Rio

juntos mudar a sociedade para 
que possamos viver em paz e 
fraternidade, sem violência. 
Os ideais parecem utópicos, 
mas precisamos nos esforçar 
com atitudes e gestos concretos 
para que o mundo seja melhor”, 
afirmou Dom Orani. 

IMPUNIDADE
Dentre as diversas solicita-

ções feitas pelas mães ao carde-
al, destacaram-se o pedido de 
ajuda para que a Igreja auxilie no 
acompanhamento dos proces-
sos, na busca por justiça. Muitas 
vezes, a ausência do Estado 
aumenta a dor de quem, assim 
como Maria, viu seu filho ser 
crucificado, perdendo a guerra 
para a violência.

“Junto com as mães, a Igreja 
está solícita em reivindicar solu-
ções, para que a justiça seja efi-
caz. Muitas vezes os problemas 
da sociedade são consequência 
da impunidade: as pessoas fa-
zem porque sabem que irão ficar 
impunes. Quem comete algum 
delito tem responsabilidade 
e deve pagar por isso, princi-
palmente para pensar antes de 
cometer violência contra pes-
soas inocentes”, reforçou Dom 
Orani. 

ESPERANÇA
Entre as mães que perderam 

seus filhos, estavam represen-
tantes do “Instituto Mães Sem-
Nome” (www.maessemnome.
com.br), que no dia 8 de junho 
lançaram na Fundação Getúlio 
Vargas a “Cartilha Jurídica do 
Luto: orientações práticas e 
jurídicas aos familiares”, que 
aborda os desdobramentos de 
um episódio de morte. 

“Nós ensinamos que Deus 
não quer o pecado, mas ama o 
pecador. Não desejamos que 

aconteça o erro, mas somos cha-
mados a acolher as pessoas que 
se arrependem, ensinando que 
elas podem ser diferentes e me-
lhores. Temos que ter confiança 
e esperança para que as pessoas 
não convivam com o ódio no 
coração, mas que experimentem 
o perdão e a misericórdia de 
Deus”, concluiu o cardeal. 

A DOR DE CADA MÃE
Mãe do policial civil Eduardo 

da Silva Oliveira, de 25 anos, 
assassinado por um colega em 
2012, Rosemar Vieira da Silva 
participou do encontro e ainda 
hoje luta por justiça.

“O assassinato do Eduardo 
me causou outra morte. Eu 
morri naquele dia 19 de abril de 
2012”, disse emocionada.

Já o filho de Maria de Fátima 
foi executado por policiais na 
comunidade da Rocinha, Zona 
Sul do Rio.  

“O meu celular tocou e era 
um amigo da família que mi-
nha filha havia pedido para me 
ligar informando. Ele disse: 
“Fatinha, a Mirelle pediu pra 
eu te ligar e mandou te dizer 
que a polícia acabou de matar o 
Hugo”, contou Maria de Fátima 
aos prantos.  

O Ano Santo da Misericórdia 
foi lembrado no encontro com 
maior ênfase sobre a importân-
cia do perdão. Filho único de 
Jane Albuquerque, o lutador 
Marco Jara foi morto por um 
adolescente durante um assal-
to. A mãe da vítima conseguiu 
perdoar o assassino.

“Eu segurei nas mãos dele e, 
de joelhos, olhei nos olhos dele e 
perdoei. O ódio mata e o perdão 
me salvou”, afirmou Jane.

RAPHAEL FREIRE
raphaelfreire@radiocatedral.com.br

quanto dói a perda, sobretudo 
as mães que perderam seus 
filhos por causa da violência. 
A Igreja, como mãe, está pró-

xima de quem sofre e sempre 
pronta para ajudar no que for 
necessário e possível. Ao mes-
mo tempo, devemos procurar 

FOTOS: RAPHAEL FREIRE

As mães solicitaram ao cardeal ajuda para que a Igreja auxilie no acompanhamento dos processos, na busca por justiça

Com as mães, o diácono Roberto, Dom Orani e padre Gilvan André
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Em unidade com o pastor da 
Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, fiéis de todos 
os cantos da cidade se reuniram, 
no dia 4 de junho pela manhã, 
na Paróquia Santa Margarida 
Maria, na Lagoa, para rezar 
pela paz no Rio, no Brasil e no 
mundo.

A celebração eucarística foi 
presidida pelo Cardeal Orani 
João Tempesta e concelebrada 
por diversos sacerdotes, entre 
eles o vigário episcopal para a 
Caridade Social e pároco local, 
cônego Manuel Manangão, o 
coordenador arquidiocesano 
de Pastoral, monsenhor Joel 
Portella Amado, e o pároco da 
Paróquia São Jauário e Santo 
Agostinho, em São Cristóvão, 
frei Edielson Oliveira da Cunha.

Na ref lexão da liturgia do 
dia, na qual a Igreja também ce-
lebra a memória do Imaculado 
Coração de Maria, Dom Orani 
ressaltou a importância dos 
cristãos potencializarem todas 
as atividades já realizadas pela 
Igreja no anúncio do Evangelho, 
nas ações missionárias, no en-
contro com os que sofrem e nos 
mais diversos trabalhos sociais 
que auxiliam na promoção da 
paz, da vida e da dignidade da 
pessoa humana.

O arcebispo destacou que a 
celebração do Imaculado Co-
ração de Maria no dia seguinte 
da celebração da Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus vem 
recordar, através do Evangelho, 
a passagem em que Jesus não 

voltou com José e Maria à festa 
da Páscoa. Ao retornar para 
Jerusalém, os pais encontraram 
o menino entre os doutores e, 
como exalta o evangelista, ‘Ma-
ria conservava todas essas coisas 
no seu coração’.

“Todos os dias nós rezamos 
pela paz e nos damos mutu-
amente a paz, pois sabemos 
que a paz é Cristo no meio de 
nós, e hoje somos chamados a 
partilhá-la, a anunciá-la. So-
mos convidados também como 
Maria a procurar entender os 
sinais dos tempos e, sem dúvida, 
fortalecer o compromisso de 
iluminar as pessoas para o bem, 
a paz e a fraternidade, já que 
muitas ficam perdidas diante 
dos acontecimentos de violência 
e de maldade”, disse.

O Cardeal Tempesta afirmou 
ainda que a Igreja tem cons-
ciência das dificuldades e dos 
males existentes na sociedade, e 
reforçou que está atenta a insta-
lação de uma cultura anticristã 
que vai se acomodando nas 
grandes cidades. Ele ressaltou 
ainda que, em geral, a regra hoje 
é ser contra a fé, a religião e os 
valores cristãos, e que com isso 
a sociedade vem colhendo os 
frutos dessa mudança de época 
detectada muito bem pela Con-
ferência de Aparecida.

“Ao rezar pela paz, assu-
mimos o compromisso de ser 
evangelizadores, de anunciar 
a Palavra de Deus a todos, de 
fazer com que tantos corações 
machucados experimentem o 

verdadeiro amor de Deus, de 
participar de forma ativa e pro-
mover cada vez mais trabalhos 
sociais. Somos chamados a dar 
uma resposta – que já vem sendo 
dada com diversas ações –, mas 
a incrementar essa resposta vol-
tando aos valores do Evangelho 
e ensinando o caminho da vida. 
Voltemos ao templo, ao Senhor. 
Ele está nos ensinando e sempre 
está conosco”, exortou o cardeal.

AÇÕES CONCRETAS
A conselheira da Pastoral do 

Menor, Maria Christina Noro-
nha de Sá, também participou 
da celebração e testemunhou 
sua experiência de trabalho 
com jovens em vulnerabilidade 
social no Rio de Janeiro.

Ela lembrou que a Pasto-
ral do Menor nasceu quando 
Cristo disse: “Vinde a mim as 
criancinhas”. Diferente do epi-
sódio do Evangelho, os pais de 
Jesus foram preocupados a sua 
procura, quando “os meninos 
que nós acolhemos com muito 
amor e carinho não têm pais que 
vão procurá-los, de maneira que 
ficam entregues a própria sorte”.

A conselheira lembrou que 
atualmente o Rio tem 565 mil 
famílias que vivem abaixo da 
miséria, um verdadeiro flagelo.

“A Pastoral do Menor cuida 
dos últimos: os que roubam, 
os que sobem os morros para 
traficar, os que usam drogas, 
os que sofrem e os que não têm 
noção de nada. As crianças de 
rua são entregues a própria sor-

Missa pela paz pede uma 
cultura com gestos de 
misericórdia

Dom Orani destacou a importância do protagonismo dos leigos, cada um 
no ambiente em que vive e atua, para que a sociedade seja melhor

te. Desprezadas e injustiçadas, 
elas fazem parte do flagelo de 
uma sociedade desigual. Mas 
ali em cada criança está o Cristo, 
com todo o plano de amor de 
quando foi criada por Deus”, 
acrescentou.

PRESENÇA SOLIDÁRIA
Durante a celebração, Dom 

Orani destacou a importância do 
protagonismo dos leigos, cada 
um no ambiente em que vive e 
atua, para que a sociedade seja 
melhor. Neste aspecto, lembrou 
o gesto de Maria Christina junto 
a adolescente que recentemente 
foi degredada em sua dignidade.

“A pedido do nosso cardeal 
fui visitar a jovem de 16 anos que 
foi violentada. Encontrei uma 
menina que podia ser minha 
neta, minha filha, com medo, 
um olhar doce e um pai que 
não parava de chorar diante de 
tudo o que havia acontecido. A 
história dela é a de tantas outras 
meninas que estão por aí. Por 
isso, precisamos mudar o nosso 
olhar. Vamos olhar como Cristo 
olhou e ser, cada um de nós, 
parte que pode fazer alguma 
coisa para mudar essa nossa 
realidade, trabalhando para que 
a paz se estabeleça, para que o 
mundo seja melhor”, desejou 
Maria Christina.

Reforçando o gesto e o tes-
temunho de Maria Christina, o 
arcebispo disse que ela foi em 
“nome da Igreja e, como Igreja, 
sendo uma presença junto à 
situação de barbárie, dizendo 
para a menina e seus familia-
res: ‘nós estamos presentes’ ”.

“É muito importante que 
os leigos assumam a corres-
ponsabilidade junto à Igreja. 
Somos chamados a repercutir 
na sociedade que a beleza 
desta cidade do Rio, como em 
qualquer lugar no mundo, se 
faz e se constrói com compor-
tamentos pautados no amor, 
na paz, na fraternidade, na 
justiça, na solidariedade”, disse 
Dom Orani.

Recordando ainda o Ano 
Santo da Misericórdia, Dom 
Orani conclamou a todos para 
serem sinais de paz,  presenças 
de misericórdia no mundo.

“As dificuldades não devem 
nos desanimar. Pelo contrário, 
nos impele ainda mais a viver 
generosamente a nossa vida 
cristã. Com gestos simples, mas 
concretos, somos chamados a 
rezar e a comprometer-se com 
a paz, a ser sinais de um mundo 
novo”, concluiu Dom Orani.

RAPHAEL FREIRE
raphaelfreire@radiocatedral.com.brChristina Sá testemunhou sua experiência de trabalho com jovens em vulnerabilidade social no Rio

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Com o tema “Migração e Ecologia”, 
a Semana do Migrante chega a sua 31ª 
edição, e este ano o lema é: “O Grito que 
vem da Terra”, em homenagem 
ao grito das pessoas que saem 
do próprio país em busca de um 
futuro melhor. As atividades 
ocorrerão de 12 a 19 de junho. 

Todos os anos, em todo o 
Brasil, o Serviço Pastoral dos 
Migrantes (SPM) promove o 
evento retomando e aprofun-
dando o tema da Campanha 
da Fraternidade, na ótica das 
migrações, que este ano foi 
inspirado na Encíclica ‘Laudato 
Si’, do Papa Francisco.

MIGRAÇÃO E ECOLOGIA
O texto-base e o cartaz da 

Semana do Migrante revelam 
a necessidade de reforçar a 
relação entre a migração e a 
ecologia, chamando a atenção 
para a importância de ouvir 
os gritos que vem da terra, os 
cuidados com a casa comum e 
a vida que nela habita. 

A Pastoral dos Migrantes 
propõe que as paróquias bus-
quem suas próprias atividades 
dentro da comunidade, para ce-
lebrar com os migrantes, sem-
pre reforçando o acolhimento 
no local onde vivem. 

Segundo o padre Mário Ge-
remia, assessor eclesiástico da 
Pastoral do Migrante, este é um 
momento que a Igreja do Brasil 
chama todas as comunidades, 
as paróquias, a sociedade civil 
e o governo para celebrar no Dia 
do Migrante a esperança e tudo 
que há de positivo na posição 
deles. Além disso, é um cha-
mado para um compromisso e 
solidariedade na acolhida. 

POLÍTICAS PÚBLICAS
A Semana do Migrante tam-

bém chama a atenção para os 
governos em relação ao tema. 
Busca a criação de políticas pú-
blicas de integração, desde uma 
nova lei de migração, porque a 

que existe já está ultrapassada e fora de 
sintonia com o mapa internacional da Lei 
de Migrações, até a elaboração de uma 

política de migrações para o Brasil, que 
até o momento não existe e é considerada 
mais importante do que uma lei. 

Esse encontro tem como um dos 
objetivos combater todo tipo de atitude 
desumana contra essas pessoas. “Nós 

sabemos que o povo brasileiro 
é acolhedor, mas nós já temos 
sinais de medo, de xenofobia, 
de rejeição, de violência contra 
os migrantes”.

SITUAÇÕES NOVAS
O padre Mário Geremia, 

que é missionário Scalabri-
niano e trabalha na Paróquia 
Santa Cecília e São Pio X, em 
Botafogo, descreveu os migran-
tes como sendo aqueles que 
anunciam um mundo novo. 
“Um mundo possível e melhor. 
Ao mesmo tempo que eles de-
nunciam um mundo injusto, 
eles são também aqueles que 
propõem saídas novas em situ-
ações novas porque a migração 
tem sempre os dois lados”. 

Ele conclui que a Semana do 
Migrante é uma grande opor-
tunidade para todos unirem 
forças em torno deste tema, que 
é muito importante tanto para 
o país quanto para o mundo. “E 
nesse momento de crise, nada 
melhor do que unir forças”. 

PROGRAMAÇÃO
A Semana do Migrante teve 

início no Cristo Redentor com 
ato ecumênico no dia 31 de 
maio e oração do Ângelus no 
dia 10 de junho. Haverá cele-
brações nas paróquias: dia 12 
de junho, às 11h, Nossa Senhora 
de Fátima, no Centro; dia 13 de 
junho, às 18h, São João Batista, 
em Botafogo, e no dia 18 de 
junho, às 10h, no Santuário da 
Penha, na Penha. As comemo-
rações terminarão no dia 19 de 
junho, Dia do Migrante, com 
celebrações nas paróquias da 
Arquidiocese do Rio. Na Paró-
quia Santa Cecília e São Pio X, 
em Botafogo, será às 10h.

LARISSA HADDOCK LOBO 
larissa@testemunhodefe.com.br

Semana do Migrante reflete sobre o meio ambiente

A Igreja Católica em todo 
o Brasil se une à Arquidiocese 
de Belém do Pará nos prepa-
rativos finais para o XVII Con-
gresso Eucarístico Nacional 
(CEN2016) a ser realizado de 
15 a 21 de agosto, por meio de 
campanhas de divulgação e da 
Coleta Nacional em benefício 
ao CEN2016, promovida pela 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB).

Durante a 54ª Assembleia 
Geral da CNBB, a partir da 
solicitação da Arquidiocese 
de Belém do Pará, foi convo-
cada a Coleta Nacional em 
benefício do XVII Congresso 

Eucarístico Nacional, a ser 
realizada no 11º Domingo do 
Tempo Comum, dias 11 e 12 
de junho de 2016. Trata-se de 
um convite para as dioceses, 
prelazias e comunidades ecle-
siais de todo o Brasil, para que 
possam contribuir ativamente 
com a realização do evento. 

O arcebispo metropoli-
tano de Belém, Dom Alberto 
Taveira Corrêa, explicou a 
importância da campanha 
em benefício do CEN2016. “O 
resultado da coleta será desti-
nado ao custeio das despesas 
do Congresso Eucarístico. Se 
em ocasiões anteriores foi 

fundamental e bem recebida 
a participação de todo o Bra-
sil, mais ainda se faz agora 
necessária pelas dificuldades 
encontradas pela própria ar-
quidiocese no enfrentamento 
de todas as despesas”, afirmou 
Dom Alberto.

O resultado da coleta de 
cada diocese deverá ser de-
positado na conta corrente 
do Bradesco: Arquidiocese de 
Belém, agência 1418-4, conta 
10675-5, encaminhando cópia 
do documento de depósito a 
alanms.contato@gmail.com.

REDAÇÃO

Coleta para o Congresso Eucarístico Nacional em Belém

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



Artigos Religiosos Católicos

Terços, Medalhas, Livros, CD’s,
Mensagens, Imagens e Bíblias.

Rua Conde de Bonfim, 255 - lj. 117
Tel.:  2196-0217

Tem anjos voando em todo lugar...
                                ...agora na Tijuca!

ARCANJO MIGUEL
DA TIJUCA

Há 8 anos recebendo graças

Estrada do Rio Grande, 1989 Taquara - Jacarepaguá

A mais nova
Livraria Católica
em Jacarepaguá.

Telefone: 2051-9646
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POR SYMONE MATIAS

symonematias@testemunhodefe.com.br

17,18 e 19
de junho

Vem aí o melhor arraiá da Lagoa!

QUADRILHA

FORRÓ COMIDAS 
TÍPICAS

SORTEIO
DE BRINDES

QUENTÃO

Dias e horários da festa:
17/06 (sex) - 16h às 22h   |   18/06 (sáb) - 16h às 23h   |  19/06 (dom) - 9h às 22h
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Namorados
A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vila 

Nova, realizará “Encontro de Na-
morados 2016” com o tema: “Ide-
ologia de gênero: Você sabe o que 
é?”, no dia 18 de junho, às 15h. A 
igreja fica na Rua Benedito Lacerda, 
Quadra 2, lote 11, em Campo Gran-
de. Mais informações pelo telefone: 
3394-3383.

Palestras
No Centro Dom Vital serão 

real izadas as palestras:  “As 
Ideias Católicas no Brasil de 
Antônio Carlos Villaça, 40 anos 
depois” e “O pensamento cató-
lico no Brasil e sua relevância” 
no dia 20 de junho, das 18h às 
20h30, proferidas pelo reitor da 
Universidade Cândido Mendes, 
professor Cândido Mendes de 
Almeida e pelo professor da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Edgard Leite Ferreira 
Neto, respectivamente. l As pa-
lestras “As duas figuras centrais 
do Centro Dom Vital nos meados 
do século 20: Alceu e Corção” e 
“Antônio Carlos Villaça e o Centro 
Dom Vital” acontecerão no dia 
21 de junho, das 18h às 20h30, e 
serão ministradas pela profes-
sora Anna Maria Moog Rodrigues 
e pelo professor e presidente do 
Centro Dom vital, Carlos Fre-
derico Gurgel Calvet da Silveira, 
respectivamente. Os eventos são 
gratuitos e não há necessidade 
de inscrição. O Centro Dom Vital 
fica na Rua Araújo Porto Alegre, 
70, sala 111, no Centro. Informa-
ções pelo telefone: 2516-2046 
ou pelo e-mail comunicacao@
centrodomvital.com.br. 

Encontro vocacional
A Pastoral Vocacional da Arqui-

diocese do Rio irá realizar “Encon-
tro Vocacional Arquidiocesano” no 
Colégio Sion, dia 18 de junho, às 9h, 
na Rua Cosme Velho, 98, no Cosme 
Velho, com o tema: “Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens 
(Mt 4,19)”. Pede-se aos interessados em participar do evento confirmar 
presença pelo e-mail: pastoralvocacional@arquidiocese.org.br ou pelo 
telefone: 2292-3132 ramais 418 e 438.

Encontro de casais
Na Igreja Jesus Eucaristia, no Engenho de Dentro, será realizado 

“Encontro de Casais com Cristo” nos dias 18 e 19 de junho durante 
todo o dia. Os interessados em participar podem fazer a inscrição com 
os agentes da Pastoral Familiar ou na secretaria paroquial. A igreja 
fica na Rua Dona Teresa, 72. Mais detalhes pelo telefone: 2591-5649.

Oficina
A equipe de Serviço Social da 

Arquidiocese do Rio promoverá 
uma oficina com o tema: “Direi-
tos da Criança e do Adolescente” 
no Edifício João Paulo II, dia 15 de 
junho, às 9h, na Rua Benjamin 
Constant, 23, 2º andar, na Glória. 
O encontro terá a participação 
do Centro Cultural “A História 
que eu conto” e do Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Cedeca RJ), 
que apresentarão informações 
e orientações úteis sobre a 
rede de atendimento à criança 
e adolescente e diretrizes às fa-
mílias. Os interessados poderão 
confirmar presença através do 
e-mail karlaellwein@arquidio-
cese.org.br.

Frei Galvão
Na Paróquia São Benedito, em 

Pilares, ocorrerá Missa de São Frei 
Galvão, dia 16 de junho, às 19h, na 
Avenida Dom Helder Câmara, 6653. 
Na Eucaristia haverá bênção com 
a relíquia e distribuição das pílulas 
de Frei Galvão. Mais detalhes pelo 
telefone: 2594-3790.

Festa junina

• O Santuário Arquidiocesano 
Santa Edwiges, em São Cristóvão, 
promoverá “Festa Junina” no es-
tacionamento do santuário, nos 
dias 18, 25 de junho e 2 de julho, 
a partir das 18h. Terá quadrilha, 
comidas típicas e música ao vivo. 
A igreja fica na Rua Fonseca Te-
les, 109. Mais informações pelo 
telefone: 2589-4851.

• Na Paróquia Santos Mártires 
Ugandenses e Nossa Senhora de 
Nazaré, em Acari, acontecerá o 
“Arraiá de Nazaré 2016” em fren-
te à igreja no dia 12 de junho, às 
19h. Terá comidas típicas, forro 
ao vivo, quadrilhas e muita ani-
mação. Será realizada, também, 
a “2ª Feijoada Junina” no dia 19 
de junho, às 12h, com convite 
sendo vendido no valor de R$ 25. 
A igreja fica na Rua Guaiuba, 130. 
Mais informações pelo telefone: 
3450-0353.

• A “Festa Junina” na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição e 
São José, no Engenho de Dentro, 
acontecerá no dia 12 de junho, a 
partir das 12h. Terá almoço, mú-
sica, quadrilhas, comidas típicas 
e show de prêmios. A igreja fica 
na Avenida Amaro Cavalcanti, 
1761. Mais detalhes pelo telefo-
ne: 2269-9595.

• A Paróquia Nossa Senhora da 
Cabeça, na Penha, realizará o 
“Arraiá da Cabeça” nos dias 12, 
18 e 19 de junho, às 19h. Haverá 

15 anos
Festejando 15 anos de 

sacerdócio, padre Gleuson 
Gonçalves Farias Gomes, 
reitor da Igreja Nossa Senho-
ra do Parto, no Centro, terá 
almoço comemorativo no 
Clube Monte Líbano, dia 16 
de junho, às 13h, na Avenida 
Borges de Medeiros, 701, no 
Leblon. Informações pelo 
telefone: 2292-8892.

comidas típicas, diversão, música 
ao vivo e muito mais. A igreja fica 
na Rua Belisário Pena, 420. Mais 
informações no site www.ns-
cabeca.com.br ou pelo telefone: 
2573-9098.

• A Paróquia São José, na Lagoa, 
irá realizar o “Arraiá Ação José” 
nos dias 17 de junho, das 16h 
às 22h, 18 de junho, das 16h às 
23h, e 19 de junho, das 9h às 
22h. Terá comidas típicas, forró, 
quadrilha, sorteio de brindes e 
muita animação. A igreja fica 
na Avenida Borges de Medeiros, 
2735. Mais detalhes pelo telefo-
ne: 2294-6549 ou no site www.
saojosedalagoa.rio.

• A Paróquia São Sebastião, em 
Deodoro, realizará o “Arraiá do 
Nhô Tião” no dia 18 de junho, 
às 17h. Terá quadrilha, comidas 
típicas, música ao vivo, casa-
mento caipira e muita diversão. 
A igreja fica na Avenida Duque 
de Caxias, 760, na Vila Militar. 
Mais informações pelo telefone: 
2457-4303.

Músicos católicos
A Paróquia Nossa Senhora das 

Dores, em Inhaúma, promoverá o 
“1º Encontro para Músicos Cató-
licos”, dia 25 de junho, das 8h às 
17h. O encontro terá técnica vocal 
e instrumental, além de formação 
espiritual. Inscrições gratuitas pe-
los telefones: 2260-3571 e 99838-
4353 ou pelo link: http://goo.gl/
forms/p31XeGbhDXaZ0yvY2. O 

almoço será vendido no local no 
valor de R$ 10. A igreja fica na Rua 
Palmeiras do Norte, 257.

Curso
A Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima Rainha de Todos os Santos, 
em Todos os Santos, está com  ins-
crições abertas para o curso “Alpha”, 
de iniciação à Fé Cristã. O curso, 
gratuito, com duração de dois meses, 
terá início no dia 14 de junho, e será 
realizado no salão paroquial todas 

as terças-feiras, às 20h. Inscrições 
no endereço: www.rainhadetodo-
sossantos.com.br/2016/05/19/
inscricoes-para-o-curso-alpha. A 
igreja fica na Rua Adriano, 158. In-
formações pelo telefone: 2289-2099.

Festa nordestina
A Paróquia Nossa Senhora 

da Conceição, em Santa Cruz, 
realizará a “3ª Festa Nordestina” 
nos dias 17,18 e 19 de junho, 
às 19h. Haverá shows, comidas 
típicas, forró e brincadeiras. A 
igreja fica na Praça Romualdo, 11. 
Mais informações pelo telefone: 
3395-0260.
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Durante todo o Dia de Santo 
Antônio, a Paróquia Santo An-
tônio de Pádua e Nossa Senhora 
da Boa Vista, no Cachambi, es-
tará em festa. Na matriz, que é 
famosa por estar no alto de uma 
colina, haverá a distribuição de 
pães de Santo Antônio e quer-
messe, além de missas às 6h, 
8h, 10h, 11h, 12h, 15h – de Cura e 
Libertação –, 17h, 18h, 19h e 20h, 
sendo a última presidida pelo 
bispo emérito Dom Assis Lopes. 
Pela manhã, às 5h30, será a 
Alvorada, seguida de procissão 
com a imagem do padroeiro pela 
escadaria da paróquia.

Segundo o pároco, padre 
Aldo de Souto Santos, durante 
as festas de Santo Antônio a 
paróquia recebe devotos até 
da Bahia. Pároco desde 2011, 
ele contou que há uma procura 
grande dos fiéis pela história de 
vida do santo. Muitas mulheres 
pedem a intercessão dele para 
poderem ter filhos e casais vão 
agradecer e pedir graças para 
suas famílias. “Muitos milagres 
têm acontecido através dessa 
devoção que as pessoas têm ao 
padroeiro”, afirmou.

Apesar de ser conhecido 

como o “santo casa-
menteiro” por ajudar 
pessoas a consegui-
rem um bom casa-
mento, a caracte-
rística principal do 
santo, para padre 
Aldo, foi a devoção 
à Palavra de Deus e 
o carinho e dedica-
ção ao cuidado com 
os pobres. Ele foi 
frade franciscano e 
atuou junto aos mais 
necessitados princi-
palmente na Itália e 
na França.

Santo Antônio 
morreu em Pádua, 
na Itália, com 36 
anos de idade. E o 
fato de ter nascido 
em Lisboa, capital 
de Portugal, causa certa “dis-
puta” entre italianos e portu-
gueses. “Os italianos dizem 
que Santo Antônio é deles, e os 
portugueses também dizem que 
Santo Antônio é deles”, brincou 
o sacerdote. Ele explicou que a 
única diferença que existe é nas 
imagens: na imagem de Santo 
Antônio de Pádua, o menino 

Jesus é do lado esquerdo, e na 
imagem de Santo Antônio de 
Lisboa, do lado direito. “Mas é 
o mesmo Santo Antônio”, frisou.

A EXEMPLO DE SANTO 
ANTÔNIO

A Paróquia Santo Antônio de 
Pádua e Nossa Senhora da Boa 
Vista tem 112 anos de existência 

Paróquia dedicada a Santo Antônio celebra padroeiro
FOTOS: GISELLE MARTELLO

e 33 anos oficialmente como 
paróquia. A escolha de Santo 
Antônio como padroeiro foi 
devido ao fato de ter muitos fiéis 
italianos e portugueses quando 
ela foi criada. Na época já exis-
tia uma paróquia com o nome 
de Santo Antônio de Lisboa 
na cidade. Portanto, optaram 
por Santo Antônio de Pádua, 

apesar da maior 
parte dos fiéis 
estrangeiros ser 
de portugueses.

“Para mim, 
como sacerdo-
te,  exercer o 
ministério sa-
cerdotal nesta 
co m u n i d a d e 
fo i  e  é uma 
grande alegria. 
De modo es-
pecial por ter 
Santo Antônio 
como padro-
eiro. Ele, que 
foi esse gran-
de missioná-
r i o ,  p r i n c i -
palmente um 
missionário da 
Palavra .  Por 
esse motivo, 
e também por 
ter se voltado 
aos mais po-
bres, carentes, 

me sinto ainda mais feliz por 
estar aqui, e procuro, dentro 
de minhas limitações, imitar 
os passos desse grande santo”, 
afirmou o pároco.

Uma atividade social da 
paróquia inspirada no exemplo 
do padroeiro é a assistência 
a pessoas carentes da comu-
nidade. Segundo padre Aldo, 
os paroquianos buscam levar, 
além do alimento, palavras de 
conforto e assistência espiritual 
àqueles que necessitam.

“Procuramos acolher tam-
bém os irmãos de rua quando 
chegam aqui. Os paroquianos 
são orientados para sentarem 
com eles e conversarem, faze-
rem uma acolhida, não apenas 
dar alimento. Não ter pena, mas 
ter piedade. Porque quando 
temos pena, não fazemos nada 
pelo outro, mas quando temos 
piedade, somos capazes de fazer 
algo pelo próximo”, explicou.

SERVIÇO
A matriz, que fica no bairro 

do Cachambi, pode ser aces-
sada pela Rua Tenente França, 
141, ou pela escadaria, na Rua 
Getúlio, 361. Mais informações: 
2269-3534.

NATHALIA CARDOSO
nathaliacardoso@testemunhodefe.com.br

COLABORAÇÃO: LARISSA HADDOCK LOBO

Padres Aldo e Jorge Carreira com fiéis da comunidade durante o Terço da Misericórdia em preparação à festa do padroeiro

Paróquia Santo Antônio de Pádua e Nossa Senhora da Boa Vista Padre Aldo em frente ao altar de Santo Antônio
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Pela sua própria construção 
gramatical, a palavra 
“cultura” indica a ação de 
cultivar. Aplicando esse 

sentido às culturas existentes na 
vida de uma nação, entende-se 
que um povo deve ocupar-se de 
cultivar os seus valores e os bons 
costumes populares, a fim de não 
mais deixar as pessoas num puro 
estado natural.

Um povo culto, uma pessoa 
culta, uma comunidade culta, 
é somente aquele povo e aquela 
pessoa ou comunidade, 
que se cultivou a si 
mesmo, enriquecendo-
se, amadurecendo, 
progredindo em 
humanidade.

A cultura no seu sentido 
objetivo é, portanto, um 
progresso da natureza 
humana. É um sinal 
de superação da mera 
animalidade da pessoa e da 
sua materialidade!

Devido à falta desse 
conceito de cultura 
humana, chama muita 
atenção na atualidade essa 
tendência de considerar 
como cultura o que 
degrada o ser humano, o 
que faz regredir toda uma 
sociedade, o que causa 
um atraso educacional 
ao Brasil e o que é pior, 
considerar cultura aquilo 
que embrutece o povo 
brasileiro.

Não é admissível 
continuar ouvindo, 
passivamente, certas 
afirmações de grupos, que 
insistem na promoção de 
uma cultura da morte, de 
uma cultura da corrupção, de 
uma cultura “do levar vantagem” 
e, o que é a mais cruel das 
nomeações, a cultura do estupro, 
que se anuncia na mídia como 
uma presença forte na sociedade 
brasileira.

O que aconteceu no Rio de 
Janeiro há semanas atrás jamais 
pode ser visto como um ato dentro 
de uma cultura! Foi um ato mais do 
que chocante e cruel! Sem perder 
essa crueldade e esse choque, o 
estupro coletivo de uma adolescente 
foi a ponta de um iceberg, que tem 
abaixo de si uma grandiosa “massa 
gélida”, que muitos intelectuais, 
políticos e analistas “fingem” 
não existir, ou não querem, 
propositalmente, que exista.

Um estupro coletivo não 
é – jamais será – uma expressão 
cultural, mas é uma crueldade tão 
grande, que revela a existência de 
uma crise: a da cultura dos valores 
humanos. Sim! Um estupro é 
um ato de violência contra uma 
pessoa e toda a população, é uma 

Cultura do estupro?
história de corrupção dos costumes, é 
um crime revelador da gravíssima crise 
cultural presente no Brasil e no mundo. 

Só uma análise ética e uma busca 
profunda das verdadeiras causas 
dessas ações desumanas mostrará aos 
responsáveis pela condução da nossa 
nação que eles devem ser pessoas 
mais lúcidas e mais corajosas. São eles 
que devem promover esse progresso 
real e tão esperado pelo povo, que é o 
progresso ético.

O nosso povo anseia por esse 
progresso nos valores humanos, 

sobretudo os da família, os da dignidade 
da sexualidade humana, os que 
favorecem o respeito à vida, às crianças 
e aos adolescentes, os que ensinam 
quais são os critérios favoráveis ao 
domínio de si, para que um ser humano 
possa respeita-se e olhar e tratar os 
outros com respeito.

Também são as responsáveis a 
Igreja Católica e as demais igrejas e 
religiões presentes na nação brasileira, 
e são muito mais do que as instituições 
políticas e civis, porque faz parte da 
sua missão a promoção e a defesa da 
“ação de cultivar” o humano e o divino 
presentes em cada pessoa religiosa.

Os líderes religiosos são as vozes 
proféticas que, sem abstrações nem 
acusações, anunciam que todo ser 
humano nunca pode ser tratado 
como um objeto qualquer, ou como 
uma simples peça dentro de uma 
“engrenagem” social, econômica, 
política, ideológica-cultural, etc. A eles 
foi confiada cada pessoa, que  criada à 
imagem e semelhança de Deus, é um 
dom singular e de excelência para o 
mundo! 

Também cabe aos pais e aos 
educadores serem os promotores de uma 
inteligente e responsável utilização da 
tecnologia, especialmente dos celulares 
que as crianças e jovens têm hoje, muito 
acessíveis em suas mãos. Quando uma 
pessoa socializa via celular o que ela 
vive, acaba sendo uma imagem pública 
“nesse “palco” que é o vídeo postado no 
Facebook ou no Youtube.

A tecnologia no campo da 
informática certamente é um progresso, 
podendo ser um excelente instrumento 
da cultura que enriquece e amadurece 

o caráter humano. Nesse ponto, todos 
nós adultos somos responsáveis por 
essa “cultura” que se espalha pelas redes 
sociais, para que os fatos “viralizados” 
não sejam escandalosos ou chocantes. 
Somos como pessoas que por já 
termos vivido mais, devemos ser os 
despertadores da consciência ética dos 
mais jovens, que estão sofrendo hoje 
muitos “estupros mentais”.

Há muita gente “violentando”, 
“estuprando” a inteligência humana, 
sobretudo a das crianças, impedindo 
que elas sejam mais educadas nos 
valores que dignificam e que favorecem 
o real amadurecimento na infância e na 
juventude das pessoas que construirão o 
Brasil do futuro.

Governantes, legisladores, líderes 
religiosos, professores, pais, jornalistas, 
psicólogos, sociólogos, artistas, enfim, 
nosso querido povo brasileiro, todos 
devemos ser pessoas cultivadas nos 
valores éticos, e todos nós precisamos 
denunciar todas essas falsas culturas, que 
denigrem a imagem divina presente em 
cada pessoa humana!

Essas crises mundiais são, portanto, 

“ Os líderes 
religiosos são as 
vozes proféticas 
que, sem abstrações 
nem acusações, 
anunciam que todo 
ser humano nunca 
pode ser tratado 
como um objeto 
qualquer, ou como 
uma simples peça 
dentro de uma 
“engrenagem” 
social, econômica, 
política, ideológica-
cultural, etc”

GUSTAVO DE OLVEIRA

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

crises culturais, provocadas por 
carências profundas de virtudes, 
porque ao se desconhecer o humano 
existente na pessoa que se tem ao lado, 
sobretudo a mais fragilizada e a menos 
educada, ela se torna mais vulnerável às 
manipulações dessas pseudo-culturas 
que estão querendo impor através de 
fatos midiáticos e da educação laicista. 

DOM ANTONIO AUGUSTO DIAS DUARTE
BISPO AUXILIAR DO RIO DE JANEIRO E PRESIDENTE 
DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE PROMOÇÃO E 

DEFESA DA VIDA
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Santo Antônio
• A Paróquia Santo Antônio, Condo-

mínio Península na Barra da Tijuca, 
irá comemorar seu padroeiro no 
dia 12 de junho com missas às 
9h, 11h e 19h30. No dia dedicado 
ao santo, 13 de junho, ocorrerão 
missas às 7h, 9h, 11h e 15h. A 
procissão pelas ruas do bairro 
acontecerá às 19h, seguida de 
missa presidida pelo Cardeal Orani 
João Tempesta. Haverá quermesse 
nos dias 12 e 13 de junho durante 
todo o dia. A igreja fica na Avenida 
das Acácias, 113, na Barra da Tijuca. 
Informações: 3311-5565.

• A Paróquia Santo Antônio, em 
Água Santa, irá comemorar seu 
padroeiro, dia 13 de junho, com 
missas às 7h, 9h, 11h e 20h. A 
procissão pelas ruas do bairro 
acontecerá após a missa das 
16h. Haverá quermesse nos dias 
12 e 13 de junho. A igreja fica na 
Rua Paraná, 1049. Informações: 
2594-4588.

• O Convento Santo Antônio, no 
Centro, festejará seu padroeiro no 
dia 13 de junho, com missas às 6h, 
7h, 8h, 10, 15h e 18h. Ao final das 
missas e intervalos haverá bênção. 
O Cardeal Orani João Tempesta irá 
presidir a missa das 12h. No dia 14 
de junho, as missas serão às 7h, 8h, 
9h, 10h, 11h, 12h, 15h, 17h e 18h. 
Durante a festa terá quermesse. O 
convento fica no Largo da Carioca, 
s/nº. Informações: 2262-0129.

• A Paróquia Santo Antônio de 
Pádua e Nossa Senhora da Boa 
Vista, no Cachambi, festejará seu 
padroeiro, no Dia dos Namorados, 
12 de junho, com missas na Capela 
Nossa Senhora de Pompeia, às 7h, 
e na paróquia, às 9h. No dia dedi-
cado ao santo, 13 de junho, haverá 
alvorada, às 5h30. As missas serão 
às 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 15h, 17h, 
18h e 19h. A missa solene será 
presidida pelo bispo emérito da 
arquidiocese do Rio Dom Assis 
Lopes, às 20h. Haverá almoço dos 

devotos, às 13h. A festa externa 
acontecerá no dia 12 de junho, às 
19h, e no dia 13 de junho, durante 
todo o dia. A igreja fica na Rua Ge-
túlio, 361. Informações: 2269-3534.

• A Paróquia Santo Antônio, na Pa-
vuna, irá comemorar seu padroeiro 
no dia 13 de junho com missas 
às 7h, 8h30, 10h, 12h, 14h, 15h30 
e 17h. A procissão pelas ruas do 
bairro acontecerá às 18h, seguida 
de missa campal. A igreja fica na 
Praça Nossa Senhora das Dores, 
500. Informações: 2474-1320.

• A Paróquia Santo Antônio dos 
Pobres, no Centro, irá festejar o 
padroeiro com Alvorada, às 6h. As 
missas serão das 6h30 às 20h, com 
bênção e distribuição de pães. No 
dia 19 de junho, haverá procissão 
pelo bairro às 16h, seguida de 
missa às 18h. A igreja fica na Rua 
dos Inválidos, 42. Informações: 
2222-2586.

• A Paróquia Santo Antônio, em 
Brás de Pina, no dia do seu 

padroeiro, 13 de junho, terá Al-
vorada, às 5h30. As missas ocor-
rerão às 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 
13h30, 16h30 e 18h. A procissão 
pelas ruas do bairro será às 19h, 
seguida de missa presidida pelo 
bispo auxiliar Dom Roque Costa 
Souza, às 20h. A igreja fica na 
Estrada do Quitungo, 1265. In-
formações: 3391-0292.

• A Paróquia Santo Antônio, na 
Ilha do Governador, irá celebrar 
seu padroeiro no dia 13 de junho, 
com Alvorada, às 6h. As missas 
serão às 7h, 9h, 11h, 13h e 17h. 
A procissão seguida de missa 
campal será às 18h. A igreja fica 
na Rua Capanema, 34, em Tauá. 
Informações: 3363-2042.

• A Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário e Santo Antônio de Lis-
boa, na Taquara, irá festejar seu 
padroeiro dia 13 de junho com 
missas às 6h30, 8h, 10h, 12h, 18h 
e 20h. A igreja fica na Rua Bacai-
ris, 390. Informações: 2423-5414. 

São João Batista
• A Paróquia São João Batista, 

no Anil, festejará seu padroeiro 
com novenário nos dias 15, 16, 
17, 20, 21, 22 e 23 de junho, às 
19h30, e nos dias 18 de junho, 
às 19h, e 19 de junho, às 18h.  
No dia 22 de junho, às 19h30, 
haverá missa em comemo-
ração ao aniversário de cinco 
anos de fundação da paróquia, 
presidida pelo pároco, padre 
Marco Vinício Miranda Vieira. 
No dia do padroeiro, 24 de 
junho, às 19h, terá procissão 
pelas ruas do bairro, saindo do 
Ciep na Rua Nova em direção 
à igreja, seguida de missa, às 
19h30, presidida pelo Cardeal 
Orani João Tempesta. No salão 
paroquial acontecerá expo-
sição de fotos e documentos 
da história da paróquia de 22 
a 26 de junho. A igreja fica na 
Estrada de Jacarepaguá, 4450. 
Informações: 3415-0399.

No dia 13 junho, celebramos 
o Dia de Santo Antônio de 
Pádua ou de Lisboa, principal-
mente nas paróquias em que ele 
é padroeiro.

Santo Antônio é um dos 
santos mais populares, vene-
rado além de Pádua, onde foi 
construída uma basílica que 
acolhe seus restos mortais, mas 
também no mundo inteiro, 
particularmente nos países de 
evangelização portuguesa, já 
que ele nasceu em Lisboa. São 
veneradas pelos fiéis as imagens 
e estátuas que o representam 
com o lírio, símbolo da sua 
pureza, ou com o Menino Jesus 
nos braços, que lembram uma 
aparição milagrosa, menciona-
da por algumas fontes literárias.

Santo Antônio nasceu em 
Lisboa, Portugal, em uma fa-
mília nobre, por volta de 1195, 
e foi batizado com o nome de 
Fernando. Jovem vocaciona-
do, começou a fazer parte dos 
cônegos que seguiam a regra 
monástica de Santo Agostinho. 
Dedicou-se com interesse e 
solicitude ao estudo da Bíblia e 
dos padres da Igreja, adquirindo 
aquela ciência teológica que o 
fez frutificar nas atividades de 
ensino e na pregação.

Em Coimbra, aconteceu 
um fato que mudou sua vida: 
em 1220, foram expostas as 
relíquias dos primeiros cinco 
missionários franciscanos que 
haviam se dirigido a Marrocos, 
onde encontraram o martírio. 
Em todas as épocas matam 
cristãos por causa da fé! Esse 
acontecimento fez nascer no 
jovem Fernando o desejo de 
imitá-los e de avançar no cami-
nho da perfeição cristã. Então, 

pediu para deixar os cônegos 
agostinianos para converter-se 
em frade menor. A petição foi 
acolhida e, tomando o nome 
de Antônio, também ele partiu 
para Marrocos. Mas a Providên-
cia divina dispôs outra coisa.

Devido a uma doença, Santo 
Antônio se viu obrigado a voltar 
e acabou chegando à Itália onde, 
em 1221, encontrou São Fran-
cisco. Convidado, casualmente, 
a pregar por ocasião de uma 
ordenação sacerdotal, Antônio 
mostrou estar dotado de tal 
ciência e eloqüência, e os supe-
riores o destinaram à pregação. 
Começou, assim, na Itália e na 
França, uma atividade apostóli-
ca que levou muitas pessoas que 
haviam se separado da Igreja a 
retomarem sua participação e 
engajamento na vida eclesial.

Morreu nas portas da cidade 
de Pádua no dia 13 de junho de 
1231.

Nos “Sermões”, Santo Antô-
nio discorre sobre a oração como 
uma relação de amor, que con-
duz o homem a conversar com 
o Senhor, criando uma alegria 
que envolve a alma em oração. 
Antônio nos recorda que a ora-
ção precisa de uma atmosfera de 
silêncio, que não coincide com 
o afastamento do barulho exter-
no, mas é experiência interior, 
que procura evitar as distrações 
provocadas pelas preocupações 
da alma. Para Santo Antônio, 
a oração se compõe de quatro 
atitudes indispensáveis: abrir 
com confiança o próprio coração 
a Deus, conversar afetuosamen-
te com Ele, apresentar-Lhe as 
próprias necessidades, louvá-Lo 
e agradecer-Lhe.

Além da tradição de ‘santo 

casamenteiro’, tem a do ‘Pão dos 
Pobres’, prática que consiste em 
doações para prover de pão os 
pobres, honrando assim o ‘pro-
tetor dos pobres’, que é Santo 
Antônio. Uma tradição liga essa 
obra ao episódio de uma mãe 
cujo filho se afogou dentro de 
um tanque, mas recuperou a 
vida graças a Santo Antônio. A 
mulher prometera que, se o filho 
recuperasse a vida, daria uma 
porção de trigo igual ao peso do 
menino. Por isso, no começo, 
esta obra foi conhecida como a 
obra do pondus pueri (peso do 
menino). Outra tradição rela-
ciona a obra do pão dos pobres 
com uma senhora de Tbulon 
chamada Luísa Bouffier. A porta 
do seu armazém tinha enguiça-
do de tal modo que não havia 
outro remédio senão arrombá-
-la. Fez, então, uma promessa 
ao santo: se conseguisse abrir 
a porta sem arrombá-la, doaria 
aos pobres uma quantia de pães. 
E deu certo. Daí por diante, 
as petições ao santo foram se 
multiplicando em diferentes 
necessidades. Toda vez que 
alguém era atendido, oferecia 
certa quantia de dinheiro para 
o pão dos pobres. A pequena 
mercearia de Luísa Bouffier 
tornou-se uma espécie de orató-
rio ou centro social. A benéfica 
obra do ‘pão dos pobres’ teve ex-
traordinário desenvolvimento, 
com diferentes modalidades, e 
hoje é conhecida em toda parte.

Santo Antônio deve ser para 
nós cristãos um exemplo de 
quem viveu a virtude da parti-
lha e se preocupou em repartir 
os muitos dons que possuía em 
favor dos mais pobres, levan-
do a esperança cristã. Vamos 

imitá-lo, lembrando o seu santo 
ensinamento: “Se o espírito co-
locar de lado o cuidado ansioso 
com coisas temporais, jamais se 
aproximará de Deus. As pessoas 
que estão presas em infinitas 
preocupações temporais fazem 
com que os fardos do pecado e 
o peso da preocupação com o 
mundo alcancem sua alma. As 
coisas temporais são como uma 
nuvem matinal. Não são absolu-
tamente nada, no entanto, como 
uma nuvem, parecem ser algo. A 
nuvem matinal impede que ve-
jamos o sol, e o excesso de bens 
temporais desvia a alma dos 
pensamentos de Deus” (p.423. 

Madeline Pecora Nugent…).  
Vamos partilhar o que temos, 
a exemplo de Santo Antônio, 
para que Deus nos ajude a viver 
neste vale de lágrimas. Que ele 
interceda por nós que somos 
chamados, como testemunhas 
da esperança, a ser discípulos 
missionários de Jesus Cristo. 
Que o entusiasmo e obediência 
na missão do nosso Santo nos 
inspirem em nossa vida e nos 
entusiasmem em nossa missão 
permanente. Santo Antônio, 
rogai por nós!

CARDEAL ORANI JOÃO TEMPESTA, O.CIST. 
ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO

Santo Antônio: repartir sempre!
CATHOLIC TRADITION
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Crisma
No dia 22 de maio, 

na Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima e São 
João de Deus, no Jardim 
Novo, em Realengo, 
houve celebração do 
crisma  presidida pelo 
bispo auxiliar do Rio 
Dom Roque Costa Sou-
za e concelebrada pelo 
pároco, padre Flávio 
Ramos Vital.  Foram 
crismados 51 jovens e 
adultos.

Em sua homilia, 
Dom Roque motivou a 
todos a dialogar com Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, que cura as feridas, apaga as cicatrizes, 
e que assim transformados, todos possam continuar a caminhada rumo à casa do Pai. 

COLABORAÇÃO: ASSIS FREITAS

Primeira Eucaristia
Receberam o Sacramento da Eucaristia 50 crianças na Paróquia 

Nossa Senhora da Conceição, em Campinho, no dia 22 de maio. A ce-
rimônia foi presidida pelo pároco, padre Sebastião Natal de Rezende

COLABORAÇÃO: SEBASTIÃO SILVÉRIO

SEBASTIÃO SILVÉRIO Missão no 
Benim

Há três meses, irmã Ge-
orgina, religiosa do Colégio 
Santa Marcelina, no Rio de 
Janeiro, está em missão no 
Benim, um país da região 
ocidental da África. A irmã, 
que atuou como catequista 
da Paróquia Nossa Senho-
ra da Luz, no Alto da Boa 
Vista, atualmente trabalha 
em um colégio congregação 
para 500 crianças.

DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita, os padres Núbio Montenegro Araújo de 
Souza, José Geraldo Gomes, Alberto Gonzaga de Almeida, Cardeal  Orani 
João Tempesta, os padres Marcelo de Assis Paiva, Fernando Quelho 
Barbosa, Marcelo Batista de Araújo e Renato Martins Gonçalves

DIVULGAÇÃO

Ação de graças
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comemorou 207 

anos com missa em ação de graças na Catedral de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, no Centro, na manhã do dia 20 de maio. A Eucaris-
tia foi presidida pelo Cardeal Orani João Tempesta e concelebrada 
pelos padres capelães. Estiveram presentes autoridades militares e 
familiares dos policiais.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Campinho, houve celebração do crisma presidida 
pelo bispo auxiliar do Rio Dom Paulo Cezar Costa e concelebrada pelo pároco, padre Sebastião Natal 
de Rezende, no dia 29 de maio. Foram crismadas 93 pessoas, entre jovens e adultos de 15 a 74 anos.

COLABORAÇÃO: SEBASTIÃO SILVÉRIO 

SEBASTIÃO SILVÉRIO

SEBASTIÃO SILVÉRIO
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Urbanão 
com 
Maria

O Vicariato Epis-
copal Urbano, encer-
rando as festividades 
do Mês Mariano, rea-
lizou o “Urbanão com 
Maria” na quadra da 
Ladeira dos Funcio-
nários, no Caju, durante o dia 29 de 
maio. Com o tema: “Sua misericórdia 
se estende de geração em geração” (Lc 
1,50), houve louvor, pregação, oração 
do Terço, adoração ao Santíssimo e 
show com Ministério Haguidéni. O 

encerramento teve missa presidida pelo 
vigário episcopal e pároco da Matriz 
Santa Rita, no Centro, padre Wagner 
Toledo.

COLABORAÇÃO: GIULLIANA BARBOSA

CELESTE ALVES

IAM
A 4ª Jornada Nacional da Infância 

e Adolescência Missionária aconteceu 
no Colégio Imaculado Coração de 
Maria, no Méier, no dia 4 de junho. 
Com o tema: “Infância e Adolescência 
Missionária a serviço da missão na 
Europa”, durante o encontro houve 
reflexão da situação que as crianças 
e adolescentes da Europa estão pas-
sando, principalmente as refugiadas 

que estão sofrendo situação de risco 
e abuso.

A jornada foi encerrada com missa 
presidida pelo bispo auxiliar do Rio 
Dom Luiz Henrique da Silva Brito e 
coroação de Nossa Senhora realizada 
pelas crianças do Colégio Imaculado 
Coração de Maria, representando a 
importância de ser uma família mis-
sionária.

COLABORAÇÃO: CELESTE ALVES

Novo pároco
Na Paróquia São João Evangelis-

ta, em Campo Grande, foi empossa-
do como pároco o padre Antônio José 
dos Santos em missa presidida pelo 
Cardeal Orani João Tempesta no dia 
28 de maio. Estiveram presentes o 
vigário episcopal de Santa Cruz, 
padre Jorge Pereira Bispo, o pároco 
da Paróquia São Judas Tadeu, em 
Senador Vasconcelos, padre Rogério 
Costa Félix, o pároco da Paróquia 
Santa Rita de Cássia, em Campo 

Grande, padre Maurício Mesquita 
Ribeiro, além de paroquianos, ami-
gos e familiares.

COLABORAÇÃO: ANTÔNIO DA COSTA

GIULLIANA BARBOSA

AN
TÔN

IO DA COSTA
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Mais de 50 postuladores 
responsáveis por processos de 
beatificação e canonização em 
diversas dioceses brasileiras se 
reuniram no Rio de Janeiro, no 
Centro de Estudos do Sumaré, 
de 30 de maio a 2 de junho, 
na quarta edição do Encontro 
Nacional de Postuladores para a 
Causa de Santos, que teve como 
tema: “A importância da figura 
dos santos, beatos, veneráveis 
e servos de Deus em geral e em 
particular para o Brasil”. 

Na programação, palestras 
e troca de experiências entres 
os postuladores, e atualização 
do novo regulamento da Con-
gregação para as Causas dos 
Santos, aprovada pelo Papa 
Francisco em março deste ano. 
O documento está em fase 
experimental pelos próximos 
três anos e reformou as normas 
precedentes aprovadas por São 
João Paulo II, em 1983.

Os postuladores foram re-
cebidos pelo arcebispo do Rio 

de Janeiro, Cardeal Orani João 
Tempesta, e pelo vigário epis-
copal para a Vida Consagrada e 
delegado para a Causa dos Santos, 
Dom Roberto Lopes. Entre eles, 
estava o historiador italiano Paolo 
Vilotta, representante do Vatica-
no que defende 45 candidatos, 
dentre os quais 25 brasileiros. 

Trabalhando em sintonia 
com a Congregação para as 
Causas dos Santos, no Vaticano, 
os postuladores são leigos ou 
religiosos, peritos em teologia, 
Direito canônico e história, que 
trabalham nos processos de bea-
tificação e canonização junto às 
dioceses ou congregações onde 
os candidatos viveram. Eles são 
responsáveis pela investigação 
e coleta de documentos sobre a 
vida dos candidatos. 

“IRMÃOS MAIS VELHOS”
Hoje, no Brasil há cerca de 

90 processos em andamento de 
candidatos nascidos no país ou es-
trangeiros que trabalharam aqui.

“A crescente quantidade de 
processos de brasileiros can-
didatos aos altares nos enche 
de alegria e de esperança. São 
pessoas comuns como nós, que 
se destacaram pela amizade 
com Deus e pelo cumprimen-
to amoroso da Sua vontade, 
atuando nos conventos e na 
vida sacerdotal, mas também 
na família, no meio profissio-
nal, nas obras assistenciais, 
na prática esportiva e até nas 
atividades infantis”, afirmou 
Dom Orani.

O arcebispo disse que os 
fiéis devem tratar os santos 
como “irmãos mais velhos, que 
viveram angústias e fraquezas 
comuns, mas perseveraram no 
caminho da fé. Também alertou 
para algumas personalidades 
“canonizadas” por iniciativa do 
povo, sem acompanhamento da 
Igreja: “São erros, superstições 
e sincretismos que muitas vezes 
contaminam a devoção popu-
lar”, explicou.

CENÁRIO BRASILEIRO
Dom Roberto destacou o 

número alto de sacerdotes 
postulantes no encontro: “As 
dioceses estão percebendo a 
necessidade de ter santos. É 
o que São João Paulo II disse 
quando visitou o país: ‘o Brasil 
precisa de santos’ “.

O delegado para a Causa 
dos Santos na Arquidiocese 
do Rio explicou que a vida dos 
candidatos a santos não é bem 
conhecida por parte dos católi-
cos, principalmente os candi-
datos cariocas. Reconheceu que 
há processos que levam muitos 
anos para serem concluídos, e 
afirmou que a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro conta com o en-
tusiasmo e apoio de Dom Orani.

“Na Arquidiocese de Maria-
na, em Minas Gerais, há o pro-
cesso do Servo de Deus Dom 
Luciano Mendes de Almeida, 
que é carioca. Em breve, tere-
mos a abertura do processo de 
Dom Othon Motta, na Diocese 

da Campanha, também em Mi-
nas Gerais. Ele nasceu no Rio 
de Janeiro e foi bispo auxiliar 
aqui. Há também os processos 
dos cariocas Guido Schaffer, 
Odetinha, Jerônimo de Castro 
Abreu Magalhães e sua esposa, 
Zélia Pedreira Abreu, e da irmã 
Maria José de Jesus. Os pro-
cessos da irmã Maria José e da 
Odetinha já estão em Roma; o 
do Guido estamos finalizando 
os procedimentos em âmbito 
arquidiocesano”, explicou.

Dom Roberto também reve-
lou que um grupo de missioná-
rios brasileiros que trabalham 
para a Jornada Mundial da 
Juventude, na Polônia, em 
2016, está organizando uma 
exposição sobre a vida de Guido 
durante o evento. As orações 
e biografia do Servo de Deus 
estão sendo traduzidas para 
diversos idiomas. 

LUIZ PEDRO RODRIGUES
luizpedro@testemunhodefe.com.br

Rio acolheu encontro nacional de postuladores

Os postuladores são responsáveis pela investigação e coleta de documentos sobre a vida dos candidatos a santos

GUSTAVO DE OLIVEIRA
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NHÁ CHICA

Francisca de Paula de Jesus nasceu 
em Santo Antônio do Rio das Mortes, 
em Minas Gerais, e se mudou ainda 
pequena para Baependi, também 
em Minas Gerais. Levou para a nova 
cidade, dentre os poucos pertences, 
uma imagem de Nossa Senhora da 
Conceição.

Francisca dedicou toda a vida a 
Deus. Ela, que também é chamada 
de ‘Mãe dos Pobres’, atendia a todos 
os que a procuravam sem discriminar 
ninguém e tinha sempre uma 
palavra de conforto, um conselho 
ou uma promessa de oração. Nhá 
Chica compôs uma novena a Nossa 
Senhora da Conceição e em sua honra 
construiu, ao lado da casa onde 
morava, uma igreja, onde venerava 
uma pequena imagem de Nossa 
Senhora da Conceição. Essa imagem, 
ainda hoje, se encontra na sala da 
casinha onde ela viveu sobre o altar da 
antiga capela.

Chamada pelo Papa Francisco de 
‘luminosa discípula do Senhor’, Nhá 
Chica morreu com 87 anos no dia 14 
de junho de 1895. Cento e três anos 
depois, autoridades eclesiásticas e 
membros do Tribunal Eclesiástico 
fizeram a exumação para o processo 
de beatificação. Ela tornou-se beata 
no dia 4 de maio de 2013.

Santos e Santas de Minas Gerais

DOM OTHON MOTTA 

Dom Othon Motta nasceu em 1913 
e já em 1936 foi ordenado presbítero 
e escolhido para ser professor de 
diversas disciplinas no Seminário 
de São José, no Rio de Janeiro, onde 
também foi diretor espiritual.

Foi agraciado com o título de 
cônego do Cabido do Rio de Janeiro 
e depois preconizado bispo de Uzita 
e coadjutor de Dom José Justino de 
Santana, bispo de Juiz de Fora (MG). 
Logo depois, foi sagrado bispo de 
Juiz de Fora, e assim permaneceu de 
1953 até 1956. Em 1957, começou a 
trabalhar no bispado de Juiz de Fora. 
A seguir, foi nomeado bispo auxiliar 
do arcebispo Dom Jaime Câmara, do 
Rio de Janeiro. Em 1959, foi designado 
bispo coadjutor em Campanha. 
Morreu com 72 anos em 1985, e foi 
sepultado na cripta da Catedral de São 
Sebastião.

“Dom Othon exerceu uma 
profunda paternidade espiritual, 
uma grande solicitude, e de fato uma 
caridade. Em breve, o teremos como 
novo beato da Santa Igreja de Cristo 
em nossa diocese campanhense e 
tão logo pra toda Igreja universal”, 
concluiu padre José Douglas.

LARISSA HADDOCK LOBO
larissa@testemunhodefe.com.br

A Diocese da Campanha, em Minas Gerais, 
referência em processos de beatificação e ca-
nonização, é considerada por alguns como uma 
terra de santos. Atualmente, ela trabalha em 
quatro grandes processos, que foram apresen-
tados no 4º Encontro Nacional de Postuladores, 
realizado no Rio de Janeiro. Dois dos processos já 
foram concluídos: os casos da Beata Nhá Chica e 
do padre Victor. Já os processos de Dom Othon 
Motta e da Madre Tereza Margarida estão em 
andamento.

De acordo com o padre José Douglas Baroni, 
vigário geral da Diocese da Campanha, exis-
te uma universalidade do chamado para essa 
vocação, pois entre os candiddatos estão uma 
leiga, um sacerdote, uma religiosa e um bispo. 
Ele admite grande responsabilidade no papel 
que exerce.

“Sentimo-nos felizes e também corresponsáveis. 
Quanto maior é a graça, maior se torna nossa respon-
sabilidade em sermos protagonistas dessa mudança 

de época que tanto nos pede e nos fala o Papa 
Francisco. Sem perdermos os paradigmas da 
missão e sem ficarmos longe dessa possibilidade 
urgente e necessária da evangelização”, pontuou 
o sacerdote. 

Um dos processos que ele destacou foi de 
Nhá Chica, pontuando ser uma devoção muito 
popular não só na diocese mas em todo o Estado 
de Minas Gerais. “Ela possuía duas grandes vir-
tudes da fé cristã: a devoção à paixão do Senhor e 
uma profunda dedicação à Santíssima Eucaristia. 
Uma mulher de perpétua adoração, uma volta 
à origem primária da fé, que é Cristo, fonte de 
toda santidade”, ressaltou padre José Douglas.

Também esteve presente no encontro de 
postuladores a irmã Maria Elisabeth, que acom-
panha o processo de Madre Teresa Margarida. 

Ela fala com alegria de sua ‘mãe’, pois conviveu com 
ela no Carmelo São José.

MADRE TEREZA MARGARIDA

Madre Tereza nasceu no dia 24 de 
dezembro de 1915, em Borda da Mata, 
no sul de Minas, e viveu por muito 
tempo em Cruzeiro, no interior de São 
Paulo. Ela foi fundadora do Carmelo 
São José, em 16 de julho de 1962, onde 
viveu por 43 anos. Ingressou na Ordem 
das Carmelitas aos 21 anos de idade, 
no mosteiro de Mogi das Cruzes, no 
interior de São Paulo.

“Eu cheguei a conviver com a Nossa 
Mãe, como também é chamada – ela 
faleceu em 2005 –, e posso dar o teste-
munho de que realmente foi uma pes-
soa que viveu o amor, o Evangelho em 
plenitude”, afirmou irmã Maria Elizabe-
th, que representou a causa da Serva de 
Deus no Encontro dos Postuladores.

“Madre Tereza nos faz entender o 
que é uma vida em Deus, não somente 
em clausura, mas em profunda evan-
gelização, amor, em entrega àqueles 
que nos pedem conselhos. A graça da 
atenção e da delicadeza do dia a dia”, 
reconheceu padre José Douglas.

O processo de beatificação da Serva 
de Deus foi aberto no dia 4 de março de 
2012 em uma sessão solene na Matriz 
de Nossa Senhora d’Ajuda, na cidade 
de Três Pontas, em Minas Gerais. O 
processo ainda está em andamento.

PADRE VICTOR

Padre Francisco de Paula Victor 
nasceu em Campanha, em 1827. Era 
negro, filho de ex-escravos. Entrou para 
o seminário em 1848 após expressar o 
desejo de ser sacerdote ao então bispo 
de Mariana, Dom Antônio Ferreira 
Viçoso. Foi ordenado em 14 de junho de 
1851, tendo exercido a função de vigário 
paroquial em Campanha por 14 meses.

Em seguida, foi enviado para a 
cidade de Três Pontas (MG), onde 
permaneceu por 53 anos como pároco 
em uma comunidade até sua morte, em 
23 de setembro de 1905. Seu ministério 
foi marcado pela catequese e instrução 
do povo, edificando a Escola Sagrada 
Família para crianças e jovens.

Ele foi um padre que viveu 
profundamente a entrega à graça e 
à vontade de Deus em seu tempo. 
Victor sempre se doava aos pobres e 
simples. “O que sobressai na pessoa de 
padre Vitor é o seu amor à providência 
santíssima”, destacou padre José 
Douglas.

Seu processo de beatificação teve 
início em 1993 e a autorização foi 
concedida em junho de 2015 após 
a comprovação de um milagre. A 
cerimônia oficial ocorreu no dia 14 de 
novembro de 2015.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Padre José Douglas Baroni Irmã Maria Elisabeth

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Faça a sua contribuição por débito automático e concorra a uma 
viagem  com acompanhante para Gramado (RS) e ganhe 
também uma câmera para registrar esse momento.
Se você já contribui por débito automático,  aumente o valor da 
sua contribuição e concorra.
Para concorrer, ligue para a nossa Central de Relacionamento 
(21)3231-3560 e tenha mais informações.
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Durante o 4° Encontro Na-
cional de Postuladores realizado 
no Rio de Janeiro, o cônego Ale-
xander Mello Jaeges, da Diocese 
de Frederico Westphalen, no 
Rio Grande do Sul, vice postula-
dor da causa de canonização dos 
beatos padre Manuel Gómez 
González e o coroinha Adílio 
Daronch, apresentou a história 
de dois candidatos à canoniza-
ção e salientou a figura do jovem 
rapaz Adílio. 

Adílio Daronch nasceu em 
25 de outubro de 1908, em 
Cachoeira do Sul, Rio Grande 
do Sul. Desde cedo, Adílio ma-
nifestava predileção pelas coisas 
da Igreja, e depois da Primeira 
Comunhão começou a auxiliar 
como coroinha no serviço do 
altar. Ele era um menino alegre, 
porém reservado; gostava de 
futebol e de brincar com outras 
crianças. 

“Ele era um adolescente que 
ajudava nos trabalhos de casa, 
que gostava de praticar esportes; 
tinha amizades, mas também 
vivia a sua fé, não como algo 
separado da sua vida. Isto incen-
tiva os jovens hoje a viverem de 
um modo diferente no mundo: 
apreciando o estudo, o cotidiano 
e as amizades, mas fazendo uma 
seleção daquilo que vale a pena”, 
revelou.

Segundo destacou o vice-
-postulador, o coroinha Adílio 

acompanhava o padre no seu 
trabalho cotidiano, e muitas ve-
zes eles saíam a cavalo. As visitas 
duravam normalmente um mês, 
tempo necessário para conse-
guir visitar e atender as diversas 
comunidades que compunham 
a paróquia gigantesca. 

“Devido à manifestação da 
fé e ao anúncio do Evangelho, o 
padre vivia ameaçado de morte. 
Adílio era um jovem que sabia 
dos perigos e das dificuldades 
e, mesmo diante de tudo, o se-
guia nas missões,” disse cônego 
Alexander.

O outro candidato a santo é o 
padre espanhol Manuel Gómez 
González, que desde pequeno 
sonhava em ser sacerdote. 

Aos 25 anos, recebeu a or-
denação em sua terra natal, 
viajando em 1904 para Portugal, 
onde permaneceu como pároco 
até 1913, mesmo ano em que veio 
para o Brasil por conta de uma 
perseguição religiosa à Igreja 
Católica portuguesa. 

Depois de chegar ao Rio de 
Janeiro, foi encaminhado para 
o Rio Grande do Sul, onde dois 
anos depois foi nomeado pároco 
no município de Nonoai. No 
local, desempenhou sua mis-
são evangelizando o povo com 
dedicação.

Com bondade e paciência, 
o sacerdote soube cumprir seu 
trabalho pastoral; promoveu 

Cônego Alexander 
Mello Jaeges

Sacerdote e coroinha: mártires do Sul

e encorajou o Apostolado da 
Oração, organizou a catequese 
e incentivou a participação dos 
fiéis nas missas e nos sacramen-
tos. Além disso, fundou uma 
escola na própria casa, na qual 
ensinava gratuitamente crian-
ças e adolescentes. 

Nesta época, o Rio Grande 
do Sul passava por uma revolu-
ção e muitas paróquias já não 
tinham mais padres, porque fo-
ram expulsos ou já tinham sido 
transferidos. Padre Manuel foi 
determinado a atender os cris-
tãos do sertão do Alto Uruguai, 
mesmo sabendo do perigo que 
enfrentaria. 

Em 1924, padre Manuel foi 
abençoar um cemitério junto ao 
coroinha, e havia uma embos-
cada preparada por soldados. 
No local, foram amarrados em 
árvores e assassinados; o sacer-
dote com dois tiros e o menino 
de 15 anos com três. 

“A devoção começou logo 
após a morte porque o local do 
martírio se tornou um lugar de 
peregrinação com muita gente 
rezando e pedindo a intercessão 
deles”, completou o cônego. 

JÉSSICA PINHEIRO
jessica@testemunhodefe.com.br

Beatos padre Manuel Gómez González e 
o coroinha Adílio Daronch

GUSTAVO DE OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
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Em tempos de inúmeros 
e dramáticos fatos ocorridos 
em nosso Rio de Janeiro, es-
pecialmente o caso de estupro 
coletivo que virou manchete 
nacional e internacional, cau-
sando comoção e indignação na 
opinião pública e levando assim 
a calorosas discussões sobre a 
questão da violência contra a 
mulher; Diante de toda a crise 
que estamos vivendo, sobretudo 
em nosso estado, e que foi muito 
bem apresentada pelo nosso 
arcebispo Cardeal Orani João 
Tempesta em carta assinada e 
publicada também por todos os 
bispos do Regional Leste 1, lida 
em todas as paróquias no último 
mês de maio, e do comovente 
encontro de nosso pastor com as 
mães que perderam seus filhos 
assassinados, vítimas da cruel 
violência.

ENCONTRO COM 
POSTULADORES

Em tempos de tantos desa-
fios que se apresentam para nós, 
Igreja no Brasil, nesta Cidade 
Olímpica, para onde o mundo 
inteiro olhará no próximo mês 
de agosto, realizamos aqui no 
Sumaré, dos dias 30 de maio 
a 2 de junho a quarta edição 
do Encontro Nacional de Pos-
tuladores para as Causas dos 
Santos no Brasil, da postulação 
de Paolo Villota e assessoria do 
padre Paolo Lombardo, oficiais 
da Congregação das Causa dos 
Santos, em Roma. Um encontro 
conectado com todos os desa-
fios apresentados acima e muito 
frutuoso, fraterno, norteador 
para os diversos processos em 
andamento em nosso país. Não 
estando à margem da vida nem 
da realidade, esse momento foi 
para cada um de nós motivo 
de preocupação, de oração e 
circunstância para mais uma 
vez apresentarmos a todos, 
modelos de fé e de vida, que se 
Deus quiser, serão os futuros 
santos de nossa Igreja, que 
acolhe e atende, intensamente, 

o apelo de nosso saudoso Papa 
São João Paulo II, que em 1991 
nos exortou: “O Brasil precisa 
de santos!”. 

A HISTÓRIA DE ALBERTINA
Nosso povo brasileiro, sem-

pre religioso e solidário, sempre 
viu nas devoções aos santos um 
pilar de sua fé e já traz em seu 
perfil um catolicismo popular e 
que divulga a fama de santidade 
de todos os que se destacaram 
em vida diante de virtudes he-
róicas expressivas e edificantes. 
Por isso, trazemos nesse jornal, 
para conhecimento de nossas 
comunidades, a vida e o exem-
plo de uma jovem, Albertina 
Berkenbrock, que nasceu no dia 
11 de abril de 1919, na comuni-
dade de São Luís, Paróquia São 
Sebastião de Vargem do Cedro, 
município de Imaruí, Estado de 
Santa Catarina.

MÁRTIR DA PUREZA 
Filha de um casal de agri-

cultores, Henrique e Josefina 
Berkenbrock, teve mais oito 
irmãos e irmãs. Aos 12 anos de 
idade, no dia 15 de junho de 
1931, Albertina foi assassinada 
porque quis preservar a sua 
pureza espiritual e corporal e 
foi, a exemplo da santa italiana 
Maria Goreti, considerada uma 
mártir não apenas da pureza e 
da castidade, mas da dignidade 
feminina, por defender sua hon-
ra, sua virgindade, um direito 
de toda a mulher. Defender sua 
integridade física, psicológica e 
moral, por causa da fé e da fide-
lidade a Deus é direito de toda 
pessoa humana assim como se 
entregar na defesa desse direito 
é salutar e importante hoje em 
dia. E ela assim o fez, heroica-
mente, como verdadeira mártir. 
O martírio e a consequente fama 
de santidade espalharam-se 
rapidamente de maneira clara e 
convincente. Afinal, ela foi uma 
menina de grande sensibilidade 
para com Deus e para com o 
próximo. 

GRANDEZA DE CORAÇÃO
Isso se depreende, com 

nitidez, de sua vida, vivida na 
simplicidade dos seus tenros 
anos. Seus pais e familiares 
souberam educá-la na fé, no 
amor e na esperança, as virtu-
des teologais da religião cristã. 
Transmitiram-lhe, pela vida 
e pelo ensinamento, todas as 
verdades reveladas na Sagrada 
Escritura. Buscando em Deus 
inspiração e força para viver, 
participou ativamente da vida 
religiosa em todos os seus 
aspectos. Quando chegou o 
tempo da catequese preparató-
ria para os sacramentos da Re-
conciliação e da Eucaristia, Al-
bertina chamou a atenção pela 
forma como se preparou: com 
muita diligência e grandeza de 
coração. A “primeira confissão” 
tornou-se porta aberta para se 
confessar frequentemente, e a 
“primeira comunhão” foi uma 
experiência única, a tal ponto 
que ela própria afirmou: “Foi o 
dia mais belo de minha vida!”. 
A partir de então, não deixou 
mais de participar da Eucaris-
tia, tornando esse sacramento 
“fonte e cume de sua vida cris-
tã”. Gostava de falar, na sua 
forma simples de expressar-se, 
do mistério eucarístico como 
experiência do amor de Deus, 
compreendendo que a Eucaris-
tia é o memorial da morte e res-
surreição de Jesus, ato supremo 
do amor redentor. Ela cultivou 
uma devoção muito filial a Nos-
sa Senhora, venerando-a com 
carinho, tanto em casa como 
na capela da comunidade. Par-
ticipou, com intensidade, da 
oração do rosário junto com os 
familiares. Na simplicidade de 
coração, recomendou, seguida-
mente, a Maria - Mãe de Jesus 
e Mãe da Igreja - a sua alma e a 
sua salvação eterna. 

VIDA CRISTÃ
Teve uma obediência res-

ponsável; foi incansável nas 
atividades de trabalho e estudo; 

teve espírito de sacrifício; sou-
be ter paciência, confiança e co-
ragem. Essas virtudes humanas 
foram visíveis na convivência 
em casa, pois sempre ajudou 
seus pais e irmãos; foram vi-
síveis na comunidade, uma 
vez que sempre amou todas as 
pessoas, o que a tornou muito 
admirada; foram visíveis na es-
cola, tendo em vista que sempre 
se aplicou aos estudos, sempre 
esteve ao lado dos colegas mais 
necessitados de ajuda e jamais 
revidou ataques de menospre-
zo dirigidos a ela. Gostava de 
fazer cruzinhas de madeira; 
colocava-as em pequenas se-
pulturas, adornava-as com flo-
res. Mesmo quando os irmãos 
a mortificavam, às vezes até 
lhe batiam, sofria em silêncio, 
unindo-se aos sofrimentos de 
Jesus que amava sinceramente. 
Seu professor a elogiava por 
suas condições espirituais e 
morais superiores à sua idade, 

que a distinguiam entre os 
colegas de escola. Aprendeu 
bem o catecismo, conheceu os 
mandamentos de Deus e seu 
significado, sua caridade era 
grande e gostava de acompa-
nhar as meninas mais pobres, 
de jogar com elas e dividir o pão 
que trazia de casa para comer 
no intervalo das aulas. 

BEATA
Albertina foi beatificada em 

solene celebração eucarística no 
dia 20 de outubro de 2007 em 
frente à Catedral Diocesana de 
Tubarão. Presidiu a cerimônia o 
Cardeal José Saraiva Martins, na 
época, prefeito para a Causa dos 
Santos. Beata Albertina, rogai 
por todos nós, especialmente 
por todas as jovens e mulheres 
de nosso Rio de Janeiro.

DOM ROBERTO LOPES, O.S.B.
DELEGADO ARQUIEPISCOPAL PARA AS 

CAUSAS DOS SANTOS DO RIO DE JANEIRO

A santidade em tempos de violência: 
Beata Albertina Berckenbrock

DIVULGAÇÃO
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LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum
SEGUNDA-FEIRA
Dia 13 de junho
1ª Leitura - 1Rs 21,1-16
Salmo - 5
Evangelho - Mt 5,38-42

TERÇA-FEIRA 
Dia 14 de junho
1ª Leitura - 1Rs 21,17-29
Salmo - 50 (51)
Evangelho - Mt 5,43-48

QUARTA-FEIRA 
Dia 15 de junho
1ª Leitura - 2Rs 2,1.6-14
Salmo - 30 (31)
Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

QUINTA-FEIRA 
Dia 16 de junho
1ª Leitura - Eclo 48,1-15
Salmo - 96 (97)
Evangelho - Mt 6,7-15

SEXTA-FEIRA 
Dia 17 de junho
1ª Leitura - 2Rs 11,1-4.9-
18.20
Salmo - 131 (132)
Evangelho - Mt 6,19-23

SÁBADO 
Dia 18 de junho
1ª Leitura - 2Cr 24,17-25
Salmo - 88 (89)
Evangelho - Mt 6,24-34

As leituras desta li-
turgia querem nos 
fazer compreender a 
misericórdia infinita 

que Deus tem para conosco. 
Hoje temos o evangelho da 
pecadora perdoada, um trecho 
do Capítulo 7 de São Lucas. 
Lucas é o evangelista que 
mais expressa esse aspecto 
da misericórdia do Senhor. É 
própria de Lucas a parábola do 
filho pródigo no Capítulo 15 e 
também esta cena da pecadora 
que se encontra com Jesus na 
casa do fariseu. 

Jesus está comendo na casa 
de um fariseu. De repente, 
entra na casa do fariseu uma 
mulher “da cidade”, uma “peca-
dora”. Ela simplesmente entra 
na casa do fariseu, trazendo 
consigo um vaso de alabastro 
cheio de perfume com o qual 
ela vai ungir o Senhor. 

Essa mulher cometeu uma 
tremenda ousadia. Ela é uma 
mulher “impura” e entra na 
casa de um homem “puro”, 
sem mais nem menos, sem ser 
convidada e sem pedir licença. 
Podemos imaginar que para o 
fariseu isso foi como uma espé-
cie de afronta. Como explicar a 
ousadia dessa mulher? Nós só 
vamos entender isso no final 

da passagem. A fé que já estava 
no coração da mulher tornou-a 
ousada o suficiente para trans-
gredir as leis rituais dos israe-
litas e entrar em contato com 
aqu’Ele que, embora estivesse 
fora, a atraía interiormente, 
um homem como ela nunca 
teve, o “mais belo dos filhos 
dos homens”.

Essa mulher chorava com-
pulsivamente. Suas lágrimas 
eram tão abundantes que ela 
lavava os pés de Jesus com elas 
e depois os enxugava com os 
cabelos e os ungia com perfu-
me. Ela não somente entra na 
casa dos puros, mas ela toca 
um homem puro. Jesus não 
teme a impureza da pecadora. 
Ele deixa que a prostituta O 
toque, porque sabe que não 
se contamina com a impureza 
deles. Ao contrário, Ele toma 
sobre si a impureza do morto e 
da pecadora, e lhes dá em troca 
a Sua pureza, a Sua vida divina. 
Jesus também não teme a nossa 
impureza. Ele toma sobre si a 
nossa morte e a nossa impure-
za, e nos dá a sua vida. 

O fariseu aprecia tudo e 
pensa não precisar de justifi-
cação. Embora exteriormente 
chame Jesus de mestre, ouça as 
suas pregações, interiormente 

o fariseu se faz juiz de tudo, ele 
se acha “o critério”. Ele pensa 
que por ser praticante da Lei 
é melhor que a prostituta. Ele 
pensa que a simples prática da 
Lei poderá salvá-lo. 

São Paulo já nos adverte 
na segunda leitura que “fo-
mos justificados pela fé em 
Cristo e não pela prática da 
Lei, porque pela prática da 
Lei ninguém será justificado”. 
São Paulo chega ainda a dizer 
de forma veemente no final 
desta leitura: “Se a justiça vem 
pela Lei, então Cristo morreu 
inutilmente”. Paulo de forma 
alguma está negando o valor 
da Lei. Todavia, Paulo quer nos 
mostrar que não podemos ser 
como este fariseu. 

Ele achava que simplesmen-
te porque cumpria todos os 
preceitos da Lei estava puro e, 
se por acaso cometesse alguma 
impureza, a própria Lei tam-
bém lhe mostrava meios rituais 
de voltar à sua pureza e, assim, 
Ele estava em dia com Deus, 
Deus era obrigado a salvá-lo. 
Não se levava em conta a graça. 

O fariseu se sente justo. 
Ninguém é justo diante de 
Deus. Ainda que não tenhamos 
atos concretos de pecado, o que 
eu diria que é impossível ou 

11º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

12 de junho de 2016
1ª Leitura - 2Sm 12,7-10.13
Salmo - 31
2ª Leitura -Gl 2,16.19-21
Evangelho - Lc 7,36 - 8,3

“Feliz o homem que foi perdoado e 
cuja falta já foi encoberta” (Sl 31,1)

contra nós, por isso devemos, 
como essa pecadora, lavar os 
pés de Jesus com nossas lágri-
mas, chorar os nossos pecados.

“Seus pecados estão perdo-
ados porque ela muito amou”. 
Diante da Palavra de Jesus a 
assembleia se questiona: Quem 
é este que até perdoa pecados? 
Mas foi justamente para isso 
que Ele veio, para fazer uma 
unidade daquilo que estava 
dividido. Ele veio para fazer 
do judeu e do grego um só 
homem novo. Muitos queriam 
os milagres de Jesus, mas não 
entendiam que sua missão 
principal é e continua sendo a 
reconciliação da humanidade 
com o Pai. 

A fé da mulher a salvou e 
ela voltou para casa em paz. 
Jesus declara uma realidade e 
dá uma ordem à mulher: Tua 
fé te salvou! Vai em paz! Essa 
mulher foi salva pela sua fé e 
porque foi tocada pelo amor 
ela pode voltar para casa em 
paz. Ela volta para casa em 
paz porque ela não está mais 
dividida pelo pecado, mas ela 
encontrou em Jesus a sua face 
perdida. 

A liturgia de hoje nos apre-
senta dois pecadores: Davi e a 
mulher do Evangelho. O gran-
de rei de Israel, um adúltero 
e assassino, mas que confiou 
na misericórdia do Senhor, se 
arrependeu, reconheceu a pró-
pria falta e, por isso, a mão de 
Deus não deixou de estar sobre 
Ele. Também essa mulher reco-
nhece a sua indigência e chora 
aos pés do Senhor. 

Coloquemo-nos também 
diante da misericórdia do 
Senhor. Que a nossa oração 
seja de lágrimas como a dessa 
mulher. Que digamos como 
Davi: “Pequei contra o Senhor!” 
O Senhor se dobrará sobre nós 
acolhendo-nos em seu colo 
protetor e envolvendo-nos com 
a Sua misericórdia.

PADRE FÁBIO SIQUEIRA
VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS DE FÉ E 
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muito difícil ao homem, nós 
somos em última instância 
pecadores e necessitados da 
graça. Tanto o fariseu quanto 
a prostituta precisam da graça 
e da misericórdia de Deus. A 
diferença está na consciência 
que cada um manifesta a res-
peito do próprio pecado. 

Para iluminar a consciência 
do fariseu, Jesus conta uma 
parábola. Dois homens estão 
devendo a um credor. Um deve 
500 moedas de prata e outro 
50. Jesus propõe ao fariseu a 
seguinte questão: Se o credor 
perdoar aos dois, qual dos 
dois o amará mais? O fariseu 
prontamente responde: aquele 
ao qual foi perdoada a maior 
dívida. 

O fariseu não se dá conta, 
mas Jesus está lhe apresen-
tando a situação concreta do 
momento. Tanto a pecadora 
quanto o fariseu são devedo-
res diante de Deus. Os dois 
são pecadores e necessitados 
da misericórdia divina. Mas, 
no nosso desejo insaciável de 
quantificar tudo achamos que 
a pecadora deve mais, porque 
afinal ela não era qualquer 
pecadora, era uma pecadora 
conhecida, uma mulher da 
cidade. Jesus então propõe a 
questão. 

Na verdade, a pecadora 
manifesta mais amor do que 
o fariseu, lava seus pés com as 
lágrimas, enquanto este não 
havia nem mesmo lhe ofere-
cido uma bacia com água; a 
pecadora unge seus pés com o 
mais nobre perfume, enquanto 
o fariseu não havia ungido a 
cabeça de Jesus com o óleo da 
alegria. A pecadora demons-
tra mais amor porque, mais 
consciente da sua própria in-
digência, sente a infinita mise-
ricórdia de Deus para com ela.

Na verdade, Deus perdoou 
a todos uma dívida infinita, 
a dívida do pecado. Não po-
demos quantif icar a dívida 
que tínhamos para com Ele. 
Essa dívida era tão alta que 
custou o sangue do Senhor. 
Não podemos, como o fariseu, 
nos sentir justos por nossas 
próprias obras. Devemos saber 
que, por mais que caminhemos 
na Lei do Senhor, Ele saldou 
uma dívida de morte que havia 

REPRODUÇÃO
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ANIMADORES PAROQUIAIS
13/06 - Dinaura Maria da Silva
13/06 - João Olegário Ferreira
14/06 - Terezinha Louro N. Silva

AMIGOS

12 DE JUNHO
Santo Onofre
• Aguinaldo Mendes da Silva
• Alexandre Ribeiro de Souza
• Ana Lucia Pimentel da Silva
• Ana Maria de Souza Ferreira
• Analia Braz Gomes
• Andrea Furtado Lopes de Souza
• Antonio Carlos dos S. Bogado
• Arminda Euphemio Galvão
• Ary de Barros Costa
• Beatriz Francisca Rodrigues
• Celi D. Vilela Rodrigues
• Clarice Anacleta Joaquim
• Claudette da Silveira Barboza
• Conceição de M. de Freitas Loes
• Conceição Sardinha de Jesus
• Deusira Maria da F. Nascimento
• Elizabeth Macario da Costa
• Elizabeth N. de A. Fernandes
• Emilia Moreira Barbosa
• Enilda Lopes Feydit
• Francisco Jose de Sousa
• Gertrudes Nazareth Sanglard
• Graça Maria Spindola Motta
• Ilson Pimenta Reis
• Inês Souza da Cunha
• Iracema Barcelos
• Irany Ferreira dos Santos
• Irece Barbosa dos Santos
• Ivani Ferreira
• Jahyra das Dores Valente
• Joana Dark Modesto da Silva
• Josefa Isabel de O. Rodrigues
• Leonor Schlecht Eiras
• Liz Martins Brandão da Silva
• Lucia Regia Araujo Freitas
• Luciane Tomaz de Lima
• Luciane Umbelino Matos
• Luzia Ribeiro dos Santos
• Maria Antonia do Nascimento
• Maria A. de Melo Ferreira
• Maria Barbosa
• Maria da Penha Oliveira
• Maria de C. Peres de Sousa
• Maria de Fatima Araujo Machado
• Maria de F. Carvalho da Silva
• Maria de Lourdes Morais Porto
• Maria de L. Rodrigues Silveira
• Maria de L. Sena Lima da Silva
• Maria do Carmo da Cruz Ferreira
• Maria Gorete Vieira da Luz
• Maria Helena M. Bizerra Calado
• Maria Idalina de Santana
• Maria Lydia Goes da Silva
• Maria Milces
• Maria Nair P. Rodrigues Bento
• Maria Sueli Ferreira Calixto
• Marilene Feitosa da Silva
• Marily Dias Villas Boas Campos
• Marlene de Vasconcellos Collaco
• Marta Maria de Oliveira Felix
• Nair Barroso Macedo
• Nilza Pinto Romualdo
• Noemia Flausina de Moura
• Rita de Cassia de Freitas
• Rosemir Gonçalves de Abreu
• Rosenia de Sousa Marinho
• Roza Helena Xavier Leitão
• Sandra Helena Garcia
• Senira Alves Vilela
• Sonia Maria Andrade da Silva
• Tereza Pires Alves da Cruz
• Vera Lucia Nunes Santos
• Vilma Alves de O. Magalhães
• Zelia Farias de Abreu

13 DE JUNHO
Santo Antônio de Pádua
• Agnes Barbosa Pacheco
• Alice Fialho Garcia
• Aminadab dos Santos Silva
• Ana Cristina de Arnoud
• Ana Moreira Gonzalez
• Antonia Alaide de Oliveira
• Antônia da Rocha Santos
• Antônia José dos Santos
• Antonia Moreira Gonçalves
• Antonia Orlete de Figueiredo
• Antonia Rosa Bastos
• Antonia Silva Freire
• Antonina Avellar Lourenço
• Antonina da Silva Hasselmann
• Antonio Alexandre Lombardi
• Antonio Carlos Alves Santos
• Antonio Cesar dos Santos Leite
• Antonio de Souza Carlos
• Antonio Jose Santana Mattos

• Antonio Lopes Nascimento
• Arlete Quadros Santos
• Aspasia Antoniana Robert Pinto
• Carmen Elisa Bastos
• Catia Lourenço Bettencov
• Celia Regina V. de Sousa Oliveira
• Creusa da Silva
• Daniela Coelho da Silva Nantua
• Dilea Maria Ferreira
• Elenilde Maia Fonseca Machado
• Euci Pedretti Foiadelli
• Gildasio de Carvalho Rosa
• Inez Ferreira
• Jacirema Paula Vilhena
• Jaumira Vieira do Nascimento
• Joanisa Soares de Melo
• Juliana Machado A. Henriques
• Leonan Nicolas S. de A. Ferro
• Lucia Helena dos Santos Oliveira
• Luiz Carlos da Costa Junior
• Maria Aparecida Soares
• Maria Augusta de Barros
• Maria da Gloria Pacheco
• Maria da Paz de Medeiros
• Maria das G. de Sousa Ramos
• Maria de Fatima C. Fontanella
• Maria de Lourdes M. Gonçalves
• Maria do Carmo Chagas Rosa
• Maria do Carmo Tomasio Cruz
• Maria Emilia Matos de Souza
• Maria Helena G. S. dos Santos
• Maria José de Souza Santos
• Maria Luiza de Franca Nobrega
• Maria Oliene Rodrigues da Silva
• Maricelia Carmo da Silva
• Marli da Silva Gonçalves
• Mauricio Antonio Veloso Duarte
• Milma Tedeschi de Sá 
• Nanci de Oliveira  Borges
• Nelson Antonio de Oliveira
• Nilda Gonçalves Ferreira
• Patricia Soares da Silva
• Regina Celia de Jesus da Costa
• Rejane Elias Gomes
• Rita de Cássia de Lima Souza
• Rita Justina Xavier
• Rita Maria Bastos Alves
• Rosa A. de O. do Nascimento
• Rosane Ribeiro Pero de Souza
• Rozelia Magalhães de Souza
• Sandra Regina P. T. M. Macedo
• Severino Fernandes de Fontes
• Shirley Barbosa da Silva
• Simone Gomes
• Sonia Alves Barbosa
• Sonia Braga Barreiros
• Sonia Maria Neves de Lima
• Sonia Ramos Chalfun
• Tereza Rodrigues da Silva
• Ubiraci Valadão de Moraes
• Zelia Fonseca de França

14 DE JUNHO
Santa Iolanda da Hungria
• Alcilane Soares de Araujo
• Ambrosio Rodrigues da Silva
• Amélia de Souza Ferrarezi 
• Antonia Nilsa de Souza
• Antonio Cezar Gonçalves
• Antonio Francisco da Silva
• Aparecida Eva de L. de Freitas
• Arlete Nogueira Castro
• Cecilia de Freitas Cristo
• Celia Maria Ranzini de Sant’anna
• Clara Lucia dos Anjos
• Cleusa de Oliveira dos Santos
• Dalva Celia de Caldas Santos
• Deniere M. da S. P. F. Fonseca
• Dilma Lopes dos Santos
• Elisette Lapenne Pacca
• Elizete Peixoto Luna
• Emanuel Porto Alonso
• Emilia Ramos Patricio
• Emiliano Moreira da Silva Junior
• Ephigenia Cecilia Trindade
• Esther Maida Gonçalves
• Evalda do Nascimento de Deus
• Fernanda Valeria de Freitas
• Geisa Bizzo Maia
• Gilda Borges Pacheco Pereira
• Gloria Cruz Taboada
• Helio Luiz Antero
• Inalda Jorge Carvalho
• Jose Fernando P. da F.v Filho
• José Orlando Barbosa de Queiroz
• Jurema de Oliveira Martins
• Laura Nery de Melo
• Leda Maria Firmiana Bezerra
• Ledir Aparecida da Silva
• Ligia Cardoso
• Magda Martins Poeta
• Marcelo Gomes Costa
• Maria Aurora da Silva Guedes
• Maria Campos Pinto
• Maria Carmem M. Rodrigues
• Maria Cristina Soares Silva

• Maria da Conceição M. da Silva
• Maria da Conceição S. de Souza
• Maria das Neves A. de Oliveira
• Maria de Lima Silva
• Maria do Alivio M. Pinheiro
• Maria Fernanda Dalia R. Louro
• Maria Ferreira da Silva
• Maria Jose da Paz Silva
• Maria Rosa Pimenta Braga
• Maria Salete da Costa
• Maria Siqueira Lopes
• Marlene Moraes Krejci 
• Mary Apparecida Mendes
• Mylena Mathias Ferreira
• Nestor Marcelino Heim
• Noemia Soares Dias
• Norma Correa Sismil
• Osvaldo Pereira
• Penha Regina Pimentel Joia
• Raimunda Castro de Paulo
• Rita Andre Amaral
• Rita de Cassia Gaigher de Oliveira
• Rita Maia Pinto
• Rosangela Andrade de O. Silva
• Rosangela Castro de Paula
• Sebastiana Fatima Santos Silva
• Valeria de Oliveira Raimundo
• Vanderson Ribeiro da Silva 
• Vantuil Quintanilha Braga
• Vera Lucia Costa Dibo
• Vera Lucia de Souza Motta
• Zulmira Vicente de Lima

15 DE JUNHO
São Vito
• Alaide Julia Albuquerque da Silva
• Ana Maria das Graças Santos
• Angela Maria de Souza
• Antonio Feres Sader
• Aryanne Nereida da Silva Basilio
• Bruno de Almeida Gripp
• Clea Maria de Carvalho
• Constantina Fiaux Gonçalves
• Dulcinéia da Silva Pereira
• Ediclaudia A. da S. Nascimento
• Edmeia Porto Martins Virtuoso
• Eliana Pires de Oliveira
• Emely Kazan Rocha
• Ezequiel R. Santos
• Francisca Chagas da S. Pessanha
• Georgina Sonia Santos da Costa
• Iara Pires de Aguiar
• Ieda Pires de Souza
• Ivanise da Fonseca Araujo
• José Wilson Mattos 
• Josenice Borges da Conceição
• Jurema Maria Lima
• Luci Rodrigues Gusmão
• Lucia Helena Pires B. Soares
• Luiz Antonio de Oliveira
• Luiza Helena D Zain
• Luzia Dalva da Silva
• Marco Andre Bispo Figueiredo
• Maria Angelica dos Santos
• Maria Aparecida Duarte de Souza
• Maria da Conceição S. Pascottini
• Maria da Penha Carvalho Suarez
• Maria de Fatima G. M. Rodrigues
• Maria do Carmo Marques Pires
• Maria Edinea de Souza
• Maria Jose de Moura
• Maria Pereira Pires
• Maria Tereza de Saboya Alfonso
• Marieta Ribeiro Moura 
• Marizete R. do Nascimento
• Marlene da Silva Rocha
• Marlene Neves R. da Costa
• Marta Vieira da Cruz
• Mercia Ferreira da Silva
• Miriam Prado Barros
• Nadia Nascimento Gonçalves
• Neuza Silva de Castro
• Nilton Domingos Chripim
• Nilton Ricardo Rebel Gomes
• Raimunda Silva Pires
• Renata da Silva Soares
• Rita de Cassia Campos
• Rosangela Felix Lourenco
• Rosilea Alves da Silva
• Rosimar Francisco Freitas
• Rossi Estevão de Oliveira
• Rozette Monteiro Mendes
• Scheila Cristina de B. de Andrade
• Sebastiana Padilha dos Santos
• Sheila Maria de Morais 
• Sheila Silveira da Conceição
• Sonali Maria de Souza
• Tania Carvalho Oliveira de Britto
• Terezinha de J. dos S.Scudino
• Terezinha Teixeira Lisboa
• Therezinha Edy da C. Guidine
• Therezinha Teixeira Marcelino
• Valeria Aparecida Peres
• Vitalina Rosa de Lima
• Wilma da Silva Costa

16 DE JUNHO
São Ciro e Santa Julita
• Adelaide de Jesus A. Lopez Dias
• Afonso Mateus
• Alexandre Pinto de Almeida
• Alice Lourentino Melo
• Ana Maria da Conceição
• Ana Maria Rodrigues Paixão
• Angela Batista C. de Oliveira
• Antonia de Macedo Bringel
• Beatriz Gabriel Mendes
• Benedita Maria P. da Conceição
• Candida de Jesus Teixeira
• Carla C. Dias R. de Macedo Jesus
• Carlos Humberto Braga
• Carlos Martins Domingos
• Celeste Magalhães Correa
• Celia Medeiros Leitão
• Deonilia Maria Leite
• Edvalda Bueno de Castro
• Eliana Maria G. de Carvalho
• Eliane de Oliveira Fonseca
• Eliane Santana dos Santos
• Erenita dos Santos
• Erica de Carvalho M. dos Reis
• Fatima Rocha 
• Francisca das C. de Santana
• Gevailda Conceição de Freitas
• Gilcea Pereira Marinho
• Helena da Silva Villaça
• Ilza Sebastiana Ramos Moreira
• Jose Maria de Oliveira Simão
• Josefa Martins da Silva
• Leda Maria Alves Portela
• Luiz Vanderley da Silva Pereira
• Luiza Machado de Souza
• Luzia de Oliveira
• Marcia Cristina dos Santos
• Marcia Regina M. Costa Silva
• Marcos Antonio Bonfim Souza
• Marcos Dinamarques Aguiar
• Maria Celeste Paiva de Freitas
• Maria Cristina do Nascimento
• Maria Cristina Silvino Alves 
• Maria Cristina Soares Miranda
• Maria da C. Cardoso Cavalcante
• Maria da Conceição Jose Ribeiro
• Maria da Conceição Silva Freitas
• Maria das Graças F. da Silva
• Maria de Fatima Pedro Pires
• Maria do Carmo Mendes Pirê
• Maria do Sacramento Santos
• Maria Idalia R. Fernandes
• Maria Ivonete Rodrigues da Silva
• Maria Leonor Ordonho Brandão
• Maria Luiza Gonçalves Ruas
• Maria Magdalena da Rocha
• Maria Monteiro Gomes
• Maria Rita Deolindo da Silva
• Marilda Loureiro de Lima
• Marineide Feitosa de L. da Silva
• Marta Largura da Silva
• Milton Gomes da Cruz
• Nelia dos Santos Pereira
• Nelson Nunes de Siqueira
• Neyded Moreira Duque
• Olga Cunha Freire
• Orlando Moraes
• Osvaldo dos Santos Cardoso
• Regina Celia E. Silva Lisboa
• Renata Lucia Costa Diogo
• Rita Maria Teixeira A. da Costa
• Roberto Lincoln da Silva Souza
• Rosinda Almeida Pereira
• Silvana Mesquita
• Solange Esteves Dias
• Sonia Benigna Alves
• Tereza Mello de Cima
• Thereza Goulart dos Santos
• Vanda de Souza Coutiho
• Veronica Neiva Ferreira Amorim
• Zoraide Rocha Paladino

17 DE JUNHO
Santo Adolfo de Osnabreck
• Adelaide de Jesus Gouveia
• Alexandre dos S. Moura Bezerra
• Arlete da Gloria Mota
• Arminda de Jesus G. Dias
• Celia Freitas Moreira
• Cicinha Rodrigues de Paiva
• Claudia Alves Lourenço Landim
• Cléuma Maria Silva
• Cleuza Vergastada Silva
• Clodoaldo Alves Fernandes
• Deuzi Moraes da Gama
• Ely Gardengui
• Erilene Procopio da Veiga
• Erminia de Jesus Oliveira
• Eulineia Vieira Barcelos
• Francisco Clovis
• Gleide Maria Nogueira Batista
• Ivaneide Alves de Lima
• Janice Clea Pereira
• Jorge Roberto Ribeiro
• Jose Gomes Ferreira
• Josefa do Nascimento Belo

• Katia Maria Montenegro Moreira
• Letice Maria Fortes de Oliveira
• Lucia Ribeiro Teixeira
• Luisa Candido Vieira
• Manoel de Souza
• Mara Merola Junger
• Marcia Duarte Nunes Venancio
• Marcia Natividade M. da Silva
• Maria Alice de Jesus
• Maria Andreza B. de Oliveira
• Maria Aparecida de S. Oliveira
• Maria da Conceição Falsetta
• Maria das Graças Araujo da Silva
• Maria das Graças da Costa Souza
• Maria de Jesus Louzeiro
• Maria do Socorro Davis Rezende
• Maria do Socorro Reis Miranda
• Maria Elsineide Silva de Castro
• Maria Francisca Feitosa 
• Maria Helena Alves de Araujo
• Maria Helena Soares de Azevedo
• Maria Inês Viegas Ribeiro
• Maria Izabel Loureiro Baptista
• Maria Lucia da Silva N. Gonzaga
• Maria Lucia Scerni Barbosa
• Maria Nazareth Silva
• Maria Regina Scerni Barbosa
• Marisa Guimarães
• Marlene Marques 
• Marly Fernandes Lopes Dias
• Maura Cosme Muniz
• Monica Cristina Elias Silva
• Neuzimar Oliveira Dias de Abreu
• Palmira Capela da Costa
• Regina Maria de Souza Quirino
• Regina Ribeiro Pinto
• Renata Botelho Freitas de Pinho
• Renata Magalhães Bernado
• Rosangela dos Santos Silva
• Roseli de Oliveira Fonseca
• Shirlei Regina Martins Francisco
• Simone A. M. Torres dos Santos
• Sylvia Fonseca Pereira
• Uiara Ferreira da Silva Pereira
• Virgínia J. Brandão de Miranda
• Zenilde da C. Bezerra de Moura
• Zoraide Mendes

18 DE JUNHO
São Marcos e São Marcelino
• Adelia Ferreira Sotero
• Alessandra Batista Saldeira
• Alexander Barboza de Christo
• Ana Izabel Souza Gonçalves
• Ana Maria de Sampaio Rodrigues
• Angela Maria Mendes Oliveira
• Antonia Maria Silva Cantanhede
• Arminda Gomes Boa Nova
• Celia Batista Juazeiro
• Cintia Vaccari Vilela
• Deyse Maria da Silveira Sales
• Dorinda Assumpção Ribeiro
• Dulcineia Ribeiro Fiuza
• Elisabete Simione Ferreira
• Elzilene Menezes da Silva
• George Matias de Oliveira Freitas
• Geraldo Gervazio de Meneses
• Gerly Coutinho Acacio
• Ilza Santos Pereira
• Janete Benigna Baptista
• Jilvan Medeiros dos Santos
• Josenete Armenia Castro Ribeiro
• Lindinalva Almeida Lobo
• Luiz Eduardo Lacerda da Silva
• Malta Maria Joana Nunes
• Margarida Sayde de Azevedo
• Maria Alice de Freitas França 
• Maria Angelica Mariz Pinto
• Maria Aparecida Pina dos Santos
• Maria da C. Rodrigues dos Santos
• Maria das Neves Cruz 
• Maria de Bessa Halicki
• Maria de Oliveira
• Maria Helena dos Santos Matos
• Maria Iolanda Ramos de Andrade
• Maria Jose Martins da Silva
• Maria Judith de Almeida Ayres
• Maria Tereza N. Souza da Silva
• Marinalva Carvalho Nunes Reis
• Marlene Rangel B. de Oliveira
• Neide Cunha Maciel
• Nilcea de Souza Pereira
• Noemia Soares da Silva
• Onilda Vieira Coelho
• Renata Faioes Durante Cardoso
• Renilda Cesário da Silva
• Rosa Lucia Fernandes da Silva
• Sergio Fernando Sobral Lopes
• Severina França de Jesus
• Sueli de Magalhães Cruz
• Sylvia Fernanda Jacques Pinto
• Valeria Carnevale Gomes
• Vanda Maria da Silva Ferreira
• Vanderleia T. de Melo Batista
• Veronica Maria Ramos Braga
• Zelia do Carmo Dias
• Zuleica Devotti de Azevedo 
• Zuleida Barboza Ribeiro-



rádio catedral


