
Sinais de misericórdia
PÁGINA 6

As pastorais e movimentos que atuam junto às pessoas com deficiências – cegos, surdos, cadeirantes, muletantes e 
alguma deficiência intelectual – participaram, no dia 11 de junho, da peregrinação com a passagem pela Porta Santa na 

Catedral de São Sebastião, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia.
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A celebração eucarística do 12º 
domingo do Tempo Comum apresen-
ta a narrativa lucana da profissão de 
fé de Pedro, do primeiro anúncio da 
paixão do Senhor e da consequência 
direta do seguimento cristão (cf. Lc 
9,18-24). Com efeito, os três evange-
lhos sinóticos transmitiram, cada um 
segundo seu interesse teológico, este 
trinômio: confissão de fé em Cristo 
– mistério pascal – discipulado (cf. 
Mt 16,13-28; Mc 8,27-38). Isso nos 
revela a importância capital destas 
passagens para a compreensão da 
identidade de Jesus e da dinâmica 
peculiar da vida dos seus seguidores. 
Na verdade, podemos encontrar duas 
indagações norteadoras e coligadas 
no texto: Quem é Jesus e quem são 
os seus discípulos?

A pergunta fundamental é feita 
pelo próprio Senhor em dois momen-
tos: “Quem diz o povo que eu sou?” 
e “E vós, quem dizeis que eu sou?” 
(Lc 9,18.20). A decorrente resposta 
é uma confissão insuficiente, pois 
apesar de reconhecê-Lo como um 
profeta, não alcança a sua verdadeira 
identidade (cf. Lc 9,19). De fato, nem 
a pregação de Elias e de João Batista 
ou os oráculos dos outros profetas 
possuem a densidade epifânica e 
salvífica do ministério de Jesus. A 
segunda resposta penetra no âmago 
da questão: “O Cristo de Deus” (Lc 
9,20). Pedro afirma que aqu’Ele ho-
mem é o messias aguardado, o ungido 
enviado para inaugurar os tempos 
finais. As palavras petrinas indicam 
que a esperança soteriológica vetero-
testamentária realiza-se no Senhor. 

A revelação de Jesus como o 
Ungido de Deus poderia gerar uma 
má compreensão por parte dos seus 
seguidores, das multidões e dos seus 

líderes. O título de ‘cristo’ encontra-
va-se confundido com expectativas 
de ordens sociais, políticas e culturais 
diferentes das apresentadas pelo 
Senhor. Por essa razão, Ele pediu aos 
discípulos que não contassem, ainda, 
quem realmente era (cf. Lc 9,21). 
Depois, o texto passa a desenvolver 
a concepção de Jesus sobre o messias 
(cf. Lc 9,22). A troca desse título 
pelo de ‘Filho do Homem’ sugere a 
ótica que deve ser projetada sobre a 
sua atuação (cf. Dn 7,13). Ademais, 
o conjunto de verbos pertencentes 
a explicação de seu messianismo é 
muito expressivo – sofrer, ser rejei-
tado, ser morto e ressuscitar. Tais 
ações ligam o Senhor com a figura 
do ‘servo sofredor’ presente na lite-
ratura bíblica (cf. Is 42,1-9; 49,1-7; 
50,4-11; 52,13 – 53,12). Desta forma, 
Ele é o Ungido, não para se tornar 
uma autoridade civil de intenções 
nacionalistas, mas, sim, o enviado 
escatológico divino cuja missão é 
instaurar o Reino salvífico.

A outra pergunta presente no 
evangelho deste domingo aparece de 
forma implícita e versa sobre a iden-
tidade dos seguidores do Cristo. Para 
respondê-la se faz necessário ter bem 
claro quem é Jesus. Uma vez que Ele 
rejeitou o conteúdo nacionalista da 
concepção messiânica, os seus discí-
pulos não podem esperar uma vida de 
facilidades. Por conseguinte, tendo se 
apresentado com os títulos de Filho 
do Homem e Servo obediente e vivido 
radicalmente como tal, seus adeptos 
partilharão do seu messianismo de 
cruz. Os verbos utilizados esclarecem 
bastante a respeito do discipulado 
cristão: seguir, renunciar, tomar a 
sua cruz, perder e salvar. Ir atrás do 
Mestre, no caminho da salvação, exi-

ge a renúncia de si mesmo e a tomada 
da cruz de cada dia. À primeira vista 
essas palavras são bem diferentes 
daquilo que gostaríamos de escutar. 
Todavia, a decisão de renunciar a si 
mesmo está ligada com vencer o ego-
ísmo – causa do pecado e dos males 
–, e a de tomar a cruz significa estar 
disposto a enfrentar as oposições à 
vivência do mandamento do amor a 
Deus e ao próximo.

A identidade de Jesus precisa a na-
tureza de seus discípulos. Ele, o Filho 
do Homem e o Servo obediente de 
Deus, foi capaz de entregar-Se total-
mente – foi rejeitado, sofreu, morreu 
e ressuscitou – para que o amor divino 
fosse revelado e comunicado plena-
mente a todos. Nós somos chamados 
a trilhar o mesmo caminho, renun-
ciando a nós mesmos, abraçando, 
com perseverança diária, a vontade 
do Pai e enfrentando todas as forças 
antagônicas. A esse respeito, São Ba-
sílio Magno nos confirma a relação de 
configuração entre o Senhor e os seus 
seguidores: “é, pois, necessário imitar 
a Cristo não somente nos exemplos de 
benignidade, humildade e paciência 
que nos demonstrou em sua vida, mas 
também no de sua própria morte”.

“É, pois, necessário 
imitar a Cristo não 
somente nos exemplos 
de benignidade, 
humildade e paciência 
que nos demonstrou em 
sua vida, mas também 
no de sua própria 
morte”

NATALÍCIO
DIA 20
• Pe. João Azeredo
• Pe. Rogério d’Azevedo Figueiredo

DIA 21
• Pe. Espedito Leonardo de Lima, NDS
• Pe. João Carlos Silveira da Silva

DIA 22
• Pe. Amélio Parini, SdC
• Pe. Luís Corrêa Lima, SJ
• Pe. Omar Raposo de Souza

DIA 23
• Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist.
• Pe. Alexandre Moro
• Pe. Márcio Sérgio Oliveira de Queiroz
• Pe. Sérgio Marcos Sá Ferreira
• Diác. (P) André Luiz Jatobá
• Diác. Vitor José de Oliveira Carvalho

DIA 24
• Pe. Juan Pablo Botero González, LC
• Pe. Nixon Bezerra de Brito
• Diác. (P) João Carlos Lourenço da Silva

DIA 25
• Pe. Thiago Azevedo Pereira
• Diác. (P) Ozino Freixo da Silveira

ORDENAÇÃO
DIA 19
• Pe. Cesare Ciceri, CS

DIA 21
• Pe. Ildefonso Escribano de la Torre

DIA 22
• Diác. (P) Carlos Henrique da Silva
• Diác. (P) Vinicius Nelson Garcia de Souza

DIA 23
• Dom Roque Costa Souza (ordenação episcopal)
• Pe. Enrique Pérez Pujol

DIA 24
• Pe. Anderson Judice de Araújo
• Pe. Antônio Aidno Lucena de Noronha
• Pe. Damião Avelino de Melo
• Pe. Elson Ferreira do Nascimento
• Pe. Evandro José da Silva
• Pe. Fernando Javier Rocha y Sánchez
• Pe. Henrique Ney Soares Martins
• Pe. João Custódio da Silva
• Pe. João Geraldo Machado Bellocchio
• D. José Palmeiro Mendes, OSB
• Pe. José Rosa Afonso
• Pe. Marcelo Batista de Araújo
• Pe. Marcelo da Silva Lessa
• Pe. Marcos Dabkowski, MIC
• Pe. Marcus Vinicius Barbosa de Aquino
• Pe. Ricardo França Pinheiro
• Pe. Rogério Heleno Pereira Félix

DIA 25
• Pe. Fr. Francisco José Ariza Bertos, OAR
• Pe. Fr. Juan José Ormazábal Garméndia, OAR

De 8 a 14 de junho de 2016
• Concedendo ao monsenhor Elia Volpi 

o título de pároco emérito da Paró-
quia Nossa Senhora da Candelária, 
no Centro, Vicariato Episcopal Urbano.

• Concedendo licença para o padre Al-

ceu Kuhnen, SCJ, exercer o ministério 
sacerdotal nesta arquidiocese.

• Concedendo licença para o padre frei 
Ronaldo Gomes da Silva, OFMConv, 
exercer o ministério sacerdotal nesta 
arquidiocese.

• Incardinando o diácono Ernani José 
Antunes nesta Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, excardi-
nado do Ordinariato Militar do Brasil.

ATOS DO GOVERNO

ANUNCIE AQUI:  
SÃO MAIS DE 266 PARÓQUIAS 

VENDO O SEU ANÚNCIOwww.testemunhodefe.com.br

Leia o Jornal Testemunho de Fé 
pela internet:
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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.

Oferecimento

TESTEMUNHO DE FÉ | 19 A 25 DE JUNHO DE 2016

DIA 21
19h30 - Missa pela padroeira 
na Paróquia Nossa Senhora da 
Consolata, em Benfica

DIA 22
20h - Missa na Paróquia Nossa 

AGENDA DO ARCEBISPO

Quem é Jesus?

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

A Palavra que permeia o 12º Domingo 
do Tempo Comum coloca-nos diante da 
questão fundamental de nossa fé: quem 
é Jesus de Nazaré? (cf. Lc 9,18-24) Veja-
mos um detalhe importantíssimo: Jesus 
distingue a pergunta sobre a opinião do 
mundo daquela outra sobre a fé dos dis-
cípulos. “Quem diz o povo que eu sou”? E 
as opiniões são humanas e, portanto, 
incompletas, parciais, superficiais: “Uns 
dizem que és João Batista; outros que és 
Elias; mas outros acham que és algum 
dos antigos profetas que ressuscitou”. 
Ainda hoje é assim: o mundo não po-
derá jamais compreender Jesus em sua 
profundidade e verdade última. Uns 
acham-No um sábio; outros, um ilumi-
nado, ou um filósofo, ou um humanista, 
ou um revolucionário romântico; outros 
O acham um alienado, ou um falso pro-
feta. Em geral, o mundo atual O vê quase 
como um mito, bonzinho, romântico, 
mas sem muitas consequências práticas. 
Hoje, ainda mais, as críticas e persegui-
ção ao cristianismo aumentam.

Porém, Jesus pergunta também 
aos discípulos e, consequentemente, 
pergunta a nós: “E vós, quem dizeis que 
eu sou”? A resposta de Pedro é comple-
ta: “Tu és o Cristo, o Ungido, o Messias de 
Deus”. Esta resposta não veio da lógica 
humana, da inteligência ou da esperteza 
de Pedro. Em Mateus, Jesus afirma-O 
claramente: “Bem-aventurado és tu, Si-
mão, filho de Jonas, porque não foi carne 
ou sangue que te revelaram isso, e, sim, 
o meu Pai que está no céu” (Mt 16,17). A 
afirmação do Senhor é clara, direta e 
gravíssima: carne e sangue, isto é, só a 
inteligência humana não pode alcançar 
quem é Jesus! Somente na revelação do 
Pai, ou seja, somente na experiência 
da fé da Igreja, nós podemos ter acesso 
ao mistério de Cristo, à Sua realidade 
profunda. As pessoas, os sociólogos, 
os historiadores, os filósofos alcançam 
a figura histórica e a interpretam! Os 
cristãos, os que têm o dom do Espírito 
Santo, veem mais profundamente e mais 
longe: conseguem enxergar o Filho de 

Deus, o Verbo que se fez carne e veio 
habitar entre nós e nos salvou com a 
morte na Cruz, e hoje está Ressuscitado, 
vivo entre nós.

Portanto, não nos deve surpreender 
se o mundo tem dificuldade de crer re-
almente, de aceitar seriamente o Cristo 
e as exigências do Seu Evangelho! As 
revistas, jornais, programas de rádio e 
televisão, intervenções nas redes sociais, 
as discussões históricas, sociológicas, 
antropológicas continuarão a ver Jesus 
segundo seus óculos ou pontos de vista 
humanos. Elas não conseguem penetrar 
no núcleo do seu mistério; ficam sempre 
no limiar, na soleira. Então, é na escuta 
fiel e devota da Palavra, na oração pes-
soal, na vida da comunidade eclesial, no 
empenho sincero e sacrificado de viver 
o Evangelho com suas exigências e, so-
bretudo, na celebração dos santos misté-
rios, que podemos fazer uma experiência 
autêntica de quem é Jesus. Não cremos 
simplesmente no Jesus que a ciência ou 
a história podem apreender; cremos no 
Cristo crido, adorado, experimentado e 
anunciado pela Igreja, a partir do teste-
munho dos apóstolos!

Porém, ao crer em Jesus, o Ver-
bo de Deus, a nossa vida deve se 
transformar e mudar de tal forma 
que mesmo os que não creem na 
revelação cristã e enxergam apenas 
o lado humano devem ser impac-
tados para perguntar-se sobre o 
porquê do tipo de vida dos cristãos 
e seus testemunhos. 

O núcleo do mistério de Cristo 
é o mistério de sua cruz! Observe-
-se bem: assim que Pedro afirma 
que Jesus é o Messias, ele precisa, 
esclarece que tipo de Messias ele 
é: “O Filho do homem deve sofrer 
muito, ser rejeitado... deve ser morto 
e ressuscitar ao terceiro dia”. So-
mente na cruz o discípulo pode 
reconhecer em profundidade o seu 
Senhor. Mas a cruz não é uma teoria; é 
uma realidade em nossa vida e na vida 
do mundo: a cruz da solidão, do fracasso, 
da doença, das lágrimas, da pobreza, da 
morte. Somente quando abraçamos na 
nossa cruz a cruz de Cristo, podemos, 
então, compreendê-Lo: “Se alguém me 
quer seguir, quer ser meu discípulo, 
renuncie a si mesmo, tome sua cruz a 
cada dia, e siga-me”! Fora da cruz, fora 
do seguimento de Cristo até o fim, não 
há verdadeiro conhecimento do Senhor, 
não há a mínima possibilidade de uma 
verdadeira comunhão com Ele. São 
Paulo nos emociona quando afirmou: “O 
que era para mim lucro eu o tive como 
perda, por amor de Cristo”. Mais ainda: 
“tudo eu considero perda, pela excelência 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor”. O Papa Francisco, no domingo 
passado, ao falar no jubileu das pessoas 
com deficiência, deixou-nos uma página 
extraordinária de reflexão sobre esse 
tema.

O cristianismo é radical na sua es-
sência, é incompreensível ao mundo. “A 
linguagem da cruz é loucura para aque-
les que se perdem”! (1Cor 1,18) – Será que 
não andamos meio esquecidos disso? E, 
no entanto, “para aqueles que se salvam, 
para nós, é poder de Deus”. (1Cor 1,19). 

Na fé, contemplamos a cruz do Senhor, 
tão dura para Ele e para nós, e vemos 
nela a fonte de purificação e de vida de 
que fala a Primeira Leitura da missa de 
hoje (Cf. Zc 12,10-11;13,1). Do coração 
amoroso e ferido do Cristo brota a vida 
do mundo e o sentido último da nossa 
existência. As palavras são impressio-
nantes: “Derramarei um Espírito de gra-
ça e de oração... Eles olharão para mim. 
Quanto aos que traspassaram, haverão 
de chorá-lo, como se chora a perda de um 
filho único, e hão de sentir por ele o que 
se sente pela morte de um primogênito. 
Naquele dia, haverá uma fonte acessível 
para a ablução e a purificação”.

O seguimento de Cristo leva os cris-
tãos a experimentarem em suas vidas 
a mesma sorte do Cristo de Deus: tor-
nados filhos de Deus pela fé em Cristo 
Jesus, todos foram batizados em Cristo 
e se revestiram de Cristo (Gl 3, 26-28). 
Este processo de ser batizado em Cristo 
e revestir-se d’Ele continua através da 
vida. É tomar a cruz todos os dias e 
segui-Lo. É perder a vida por causa de 
Cristo para salvá-la. O Beato Paulo VI em 
seu documento sobre a Evangelização 
(EN) resume bem tudo isso: “os homens 
de hoje escutam muito mais as teste-
munhas que os mestres, e, se escutam 
os mestres, é porque são testemunhas”.

“ Somente na cruz o 
discípulo pode reconhecer em 
profundidade o seu Senhor. 
Mas a cruz não é uma teoria; é 
uma realidade em nossa vida 
e na vida do mundo: a cruz da 
solidão, do fracasso, da doença, 
das lágrimas, da pobreza, 
da morte. Somente quando 
abraçamos na nossa cruz a 
cruz de Cristo, podemos, então, 
compreendê-Lo”

Senhora das Graças e São Se-
bastião, em Vila Nova, Realengo

DIA 23
9h - Congresso “100 Dias de 
Paz” no Museu do Amanhã
15h -  Missa de entrega das 

medalhas da OVS, com novos 
sacerdotes, no Seminário de São 
José, no Rio Comprido

DIA 24
19h30 - Missa em homenagem ao 
padroeiro na Paróquia São João 
Batista, em Rio das Pedras

DIA 25
6h30 - Missa pela Saúde na Pa-
róquia São José, na Lagoa
9h - Missa Rio Celebra pelos 
dez anos da Paróquia São João 
Batista, em Vila São João, Campo 
Grande

19h - Missa pelos 45 anos de 
criação e instalação da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima e São 
João de Deus, Jardim Novo, em 
Realengo
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Foi lançada na manhã do dia 10 
de junho, aos pés do monumento 
do Cristo Redentor, no Corcovado, 
a plataforma digital “Braços abertos” 
(www.braçosabertos.com), uma 
parceria entre a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro e a empresa italiana 
Pirelli. 

A plataforma digital “De braços 
abertos” tem como objetivo mostrar 
as boas ações praticadas pelos bra-
sileiros. Serão exibidas histórias de 
pessoas comuns que praticam o bem 
nas comunidades em que vivem. O 
site também disponibilizará uma 
vista de 360° da cidade a partir do 
monumento através da ferramenta 
Google Street View.

Estiveram presentes o arcebis-
po do Rio de Janeiro, Dom Orani 
João Tempesta, o vigário episcopal 
para a Comunicação Social, cônego 
Marcos William Bernardo, o reitor 
do Santuário do Cristo Redentor, 
padre Omar Raposo de Sousa, o 
presidente executivo da Pirelli na 
América do Sul, Paolo Dal Pino, e 
o diretor de marketing da empresa 
na América do Sul, Marco Maria 
Tronchetti Provera.

O arcebispo destacou a im-
portância do Santuário do Cristo 
Redentor para os cariocas por ser 
um templo de oração, além de um 
ponto turístico. Ele também afirmou 
que a plataforma digital “De braços 
abertos” é uma oportunidade de 
evidenciar histórias de brasileiros 
que merecem a “medalha do bem”, 
referindo-se aos Jogos Olímpicos, 
que acontecerão na cidade em 
agosto. 

“Além dos exemplos de atletas 
durante as Olimpíadas, a plataforma 
mostrará histórias de brasileiros co-
muns. Aquilo que Cristo faz: estar de 
braços abertos para todas as pessoas; 
há muitos brasileiros que fazem 
também. São pessoas que querem 
o bem e se ajudam mutuamente”, 
frisou Dom Orani. 

A cerimônia contou com o recital 
“Braços abertos” do pianista Alvaro 
Siviero e do violinista Winston 
Ramalho.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Cristo Redentor de ‘braços abertos’

Da esquerda para a direita: padre Omar, cônego Marcos William, Paolo, Dom Orani e Alvaro

Dom Orani: “Aquilo que Cristo faz: estar de braços abertos para todas as pessoas; há muitos brasileiros que fazem também”

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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O arcebispo do Rio de Ja-
neiro, Cardeal Orani João Tem-
pesta, ficou na manhã de 10 de 
junho em meio a um tiroteio 
no Morro de Santa Teresa, num 
confronto entre bandidos e po-
liciais militares. 

O arcebispo estava voltando 
do Cristo Redentor, no Cor-
covado, onde participou da 
cerimônia de lançamento da 
plataforma digital “Braços Aber-
tos”, de iniciativa da Pirelli, com 
a finalidade de contemplar os 
bons e belos exemplos de vida de 
pessoas, que imitando os braços 
abertos do Redentor, procuram 
fazer o bem aos outros. 

Ele estava seguindo para o 
Aeroporto Santos Dumont, onde 
iria pegar um avião para Valinhos, 
pois tinha uma gravação na TV 
Século 21 de um DVD ecumênico, 
onde os participantes estariam 
cantando e rezando para ajudar o 
país e o mundo a caminhar dentro 
dos valores cristãos.  

RECONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE
Dom Orani e seu motorista 

se refugiaram dos tiros atrás de 
um carro quando passavam pela 
Rua Almirante Alexandrino em 
frente ao Colégio Assunção. Ao 
lado, outras pessoas se abriga-
ram atrás dos ônibus e carros. 

“Pude ver ali, juntamente 
comigo, tantas pessoas de bem 
com o desejo de viver em paz, 
em um mundo mais tranquilo 
e fraterno. Muitas estavam indo 
para o trabalho, e de repente 
precisaram se proteger contra 
qualquer possível bala perdi-
da. Junto com tantas pessoas 
trabalhadoras, preocupadas de 
como iriam chegar ao trabalho 
e justificar seu atraso, me fez 
pensar que a nossa sociedade 
está doente, não só no aspecto 
ético como também moral e 
social. Precisamos reconstruir 
a nossa sociedade com valores 
do Evangelho, para que os co-
rações sejam abertos à graça de 
Deus. Temos necessidade de 
uma sociedade onde as pessoas 
se amem, se queiram bem, para 
que juntas, de mãos dadas, pos-
sam construir uma sociedade 
justa, humana e solidária, onde 
todos vivam com mais dignida-
de”, afirmou Dom Orani. 

“FOI TUDO MUITO RÁPIDO”
O motorista do arcebispo, 

Erasmo Luiz Brito, disse que 
se deu conta do tiroteio depois 
que ultrapassou três ônibus e 
avistou dois carros da polícia 
vazios e outros ônibus parados 
com pessoas correndo e se es-
condendo.

“Atrás dos ônibus parados 
estavam muitas pessoas aga-
chadas. De imediato, coloquei o 
carro em cima da calçada e pedi 
para o cardeal descer e ficar atrás 
dos pneus, já que os tiros podem 
perfurar a lataria. Muito tranqui-
lo, ele sentou e ficou colocando, 
pelo celular, as conversas em dia. 
Ele disse que tinha meia hora para 
chegar ao aeroporto para seu voo 
das 10h. Foi quando pedi para 
ele retornar ao carro, e dando 
marcha ré, mesmo na contramão, 
seguimos pela Rua Alice, e saímos 
em Laranjeiras. Foi tudo muito 
rápido”, contou Erasmo.

SINAIS DE PAZ
Depois do acontecimento, 

em mensagem enviada aos 
meios de comunicação da Ar-
quidiocese do Rio, o arcebispo 
insistiu na necessidade de so-
nhar com um mundo novo, com 
atitudes concretas. 

“Agradeço a Deus por nin-
guém ter ficado ferido. São 
situações que compartilho com 
meu povo. Onde está o povo de 
Deus, o povo do Rio de Janeiro, 
eu estou presente, compartindo 
das suas aflições. Mas anseio 
que cada vez mais, juntos, nós 
sejamos sinais de paz, de frater-
nidade, de misericórdia. Que o 
Rio de Janeiro possa ser conhe-
cido não pela sua beleza natural 
ou por sua história, mas por um 
povo que se ama, quer o bem e 
se preocupa um com o outro”, 
disse Dom Orani.

TESTEMUNHA
O paroquiano da Paró-

quia de Santa Teresa de Jesus, 
em Santa Teresa, José Alves de 
Sousa ia para o trabalho de ôni-
bus quando começou o tiroteio. 
José reconheceu o arcebispo e 
tirou uma foto.  

“Foi um momento de pânico 
e desespero. Precisei me abrigar 
atrás do ônibus. Tinha até uma 

mulher com criança no colo 
se protegendo. Quando Dom 
Orani chegou, logo o reconheci 
e tirei uma foto”, contou José. 

DESAFIOS PASTORAIS
A foto do arcebispo se prote-

gendo chegou primeiro no celu-
lar do padre José Brito Terceiro, 
pároco local, que ficou preocu-
pado com o acontecimento.

“Eu também tenho difi-
culdades de celebrar quando 
há confrontos nas capelas das 
comunidades dos Prazeres, 
Fallet-Fogueteiro e Pau da Ban-
deira-Pereira da Silva que ficam 
dentro do território da minha 
paróquia. Como lembrou o 
arcebispo, ‘todos estamos su-
jeitos’. É um perigo, um desafio 
constante que pode acontecer a 
qualquer hora”, afirmou padre 
José Brito, pároco da Paróquia 
Santa Teresa, em Santa Teresa.

UNIDADE COM O POVO
A publicação da foto e tam-

bém de um vídeo sobre o acon-
tecimento viralizou imediata-
mente nas redes e nos meios de 
comunicação.

“A ‘Igreja em saída’ se faz 
cada vez mais presente no meio 
da grande cidade, assumindo 
todos os desafios e dissabores 
que lhe são próprios. No episó-
dio envolvendo nosso arcebispo, 
percebe-se como a Igreja está 
inserida na vida do povo cario-
ca, que passa pela mesma coisa 
todos os dias. Uma Igreja em 
comunhão na qual o pastor não 
só tem o cheiro das ovelhas, mas 
sofre com elas”, destacou o chefe 
de gabinete do arcebispo, padre 
Márcio Queiróz.

O reitor do Seminário Arqui-
diocesano de São José, cônego 
Leandro Câmara, disse que ao 
ver a imagem postada, lembrou 
do significado da missão da 
Igreja no mundo, que sente com 
seus filhos em suas alegrias e es-
peranças, tristezas e angústias e 
que se fere, como um verdadeiro 
hospital de campanha. 

“Vendo o pastor sofrendo 
com seu povo, assim como faz 
os padres junto às pessoas nas 
suas mais diversas realidades, 
percebe a dignidade da Igreja 
que sente com seus filhos. A 

“Onde está o povo de Deus, eu estou presente”

Cardeal Tempesta fica em meio a tiroteio em Santa Teresa

JOSÉ ALVES DE SOUSA

imagem de Dom Orani sentado 
à beira da rua num meio fio de-
monstra a comunhão do pastor 
com os dramas do seu povo. Não 
somente está com o povo, mas 
sofre com ele. Diante de tantas 
situações que nos amedrontam 
e apavoram, ter junto alguém 
que partilha das mesmas coisas 
não é só alento, é sinal esperan-
ça”, disse o reitor

O vigário episcopal do Vi-
cariato Urbano, padre Wagner 
Toledo, lembrou que o cardeal 
já sofreu dois assaltos e, mesmo 
assim, não se cansa de ficar pró-
ximo do povo, em suas comuni-
dades, onde quer que estejam.

“Dom Orani é um pastor que 

sofre junto com o seu povo, pois 
passa pelas mesmas tribula-
ções”, disse padre Wagner. 

Para o vigário episcopal do 
Vicariato Norte – onde a área está 
inserida –, padre Cláudio dos 
Santos, o “acontecimento com 
o pastor deve servir como um 
grande incentivo e exemplo para 
nós de como devemos agir, ficar 
ao lado dos que estão sofrendo, 
acalentá-los diante do medo, 
exercer a misericórdia! Ele mais 
uma vez viveu o seu lema “Que 
todos sejam um”, tornando-se 
um no meio de todos”.

CARLOS MOIOLI
moioli@arquidiocese.org.br
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A Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou a Peregri-
nação da Pastoral da Pessoa com Deficiência (Pasped) 
à Porta Santa da Catedral de São Sebastião, no dia 11 de 
junho, com transmissão para todo o Brasil pela Rede-
Vida de Televisão, Rádio Catedral e WebTV Redentor. 
O Rito de Entrada foi conduzido pelo monsenhor 
Joel Portella Amado, e a celebração foi presidida pelo 
Cardeal Orani João Tempesta.

De acordo com o coordenador arquidiocesano da 
Pastoral da Pessoa com Deficiência, Cesar Bacchim, 
a peregrinação foi celebrada de maneira familiar, e a 
Catedral acolheu a todos com carinho de mãe.

“Todos os movimentos e pastorais que trabalham 
com as pessoas cegas, surdas, cadeirantes, muletantes 
e com alguma deficiência intelectual participaram 
cantando, rezando e louvando a Cristo por meio da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), do braile, de sons 
que Deus compreende ou no silencioso coração. Foi 
uma celebração muito familiar; o respeito e o carinho 
foram sinais evidentes. A Catedral, que representa 
o coração central de nossa Igreja, nos acolheu com 
carinho de mãe, bem como todos os que ajudaram e 
apoiaram o nosso Jubileu”, comentou.

Para a irmã Maria das Graças Rodrigues, da Con-
gregação das Irmãs de Nossa Senhora da Glória, do 
Sodalício da Sacra Família, na Igreja há lugar para 
todos os filhos de Deus.

“A Igreja acolhe como mãe e nela há espaço para 
todos. A pessoa com deficiência visual se inclui em 
qualquer espaço, principalmente na Igreja, onde sen-
timos tal acolhimento com uma grande fraternidade”, 
afirmou.

A instituição, que atua no Rio há 62 anos, levou à 
Catedral o coral Sacra Família, composto por 11 mu-
lheres, no qual cinco irmãs dão o apoio. Uma delas é 
a irmã Maria das Neves. Ela contou que o encontro 
que congregou tantos homens e mulheres deficientes 
foi um milagre.

“Foi um milagre de Deus ver a Catedral reunir 
tantos deficientes. Isso é graça do céu. Neste Ano da 
Misericórdia, vivemos procurando fazer o melhor, 
amando mais, assim como Deus nos pede”, disse. 

Margareth Lessa, membro da Pastoral dos Surdos 
da Basílica Imaculado Coração de Maria, no Méier, 
disse que a celebração reforça ainda mais a questão 
da acessibilidade, e torce para que outros eventos 
fraternos aconteçam.

“A celebração abre portas para todos nós. A questão 
da acessibilidade fica ainda mais forte, demonstrada 
pela Igreja Católica, numa celebração em que todos 
participam juntos. A alegria de estar aqui, de viver a 
nossa fé, mesmo com todas as diferenças e limitações; 
elas vão se anulando e conseguimos sobrepor a todas 
elas; isso é muito importante. Que se repitam mais 
eventos como esse que aconteceu na Casa Mãe”, torceu.

A catequista Maria Madalena Soares, que faz parte 
da Catequese Especial da Paróquia Santo Afonso, 
na Tijuca, revelou que o número de catequizandos 
tem diminuído graças à implantação do método nas 
demais igrejas.

“Atuamos com catequizandos de deficiência inte-
lectual, os quais preparamos para receber os sacramen-
tos da Comunhão e da Confirmação, e continuamos 
com eles na perseverança. Atualmente, temos poucos 
participantes, graças à inclusão da catequese especial 
em diversas paróquias, mas o nosso trabalho continua”, 
destacou.

Durante a celebração, a Primeira Leitura foi lida por 
um deficiente visual através do sistema de leituras com 
o tato para cegos, o braile. Além disso, o cadeirante 
e membro da Fraternidade Cristã de Pessoas com 
Deficiência Eraldo Gomes de Arruda Cavalcanti leu 
uma mensagem em nome da pastoral.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Peregrinação das pessoas com deficiências
FOTOS: CARLOS MOIOLI

A celebração eucarística foi presidida pelo Cardeal Tempesta, no altar lateral da Catedral de São Sebastião

Presenças do diácono José Ferreira e monsenhor Joel A celebração contemplou todas as pessoas com deficiências

A celebração foi traduzida para Libras Membros da Pasped

Cesar Bacchim: “A peregrinação foi celebrada de maneira familiar, e a Catedral acolheu a todos com carinho de mãe”
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A Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima e São João de Deus, em Rea-
lengo, coordenada pelo pároco Flávio 
Ramos Vital, completará 45 anos no 
dia 24 de junho. Os festejos come-
çam no dia 16 do mesmo mês, com 
uma missa presidida pelo primeiro 
pároco da comunidade, padre João de 
Deus Góis, atualmente conduzindo a 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, 
em Del Castilho. No dia 25 de junho, 
às 19h, o arcebispo da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, Dom Orani João 
Tempesta, também celebrará uma 
missa na comunidade. 

Outras atividades preparatórias 
para o jubileu acontecerão entre os 
dias 20 e 24 de junho, com celebra-
ções eucarísticas, às 19h. No dia 23, 
haverá adoração ao Santíssimo das 
8h até o começo da missa.  

VIDA PAROQUIAL
A história da Paróquia Nossa Se-

nhora de Fátima e São João de Deus 
começa em uma pequena capela de 
alvenaria construída pelos primeiros 
moradores da região de Jardim Novo, 
em Realengo, em 1956. Devido aos 
construtores serem majoritariamen-
te portugueses, escolheram Nossa 
Senhora de Fátima, santa portugue-
sa, como padroeira.

A comunidade cresceu com o de-
senvolvimento do bairro. Na década 
seguinte, a única missa dominical 
que o padre João de Deus celebrava 
na capela não bastava para atender 
tantos fiéis. O sacerdote era pároco 
da Paróquia Divino Espírito Santo, 
vizinha à capela e da qual fazia parte. 
“O atendimento religioso era pouco e 
havia muitas crianças para a cateque-
se”, reconheceu o sacerdote. 

No dia 24 de junho de 1971, Dom 
Eugenio de Araujo Sales, então ar-
cebispo da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, elevou o templo à paróquia 
e estabeleceu padre João de Deus 
como pároco. Foi a primeira paróquia 
criada pelo bispo na arquidiocese. 
“O início da paróquia foi tranquilo. 
As coisas foram se desenvolvendo 
aos poucos, construímos um templo 
maior, com uma torre e uma casa 
paroquial, de muito bom gosto. O 
pessoal sempre ajudou e colaborou 
muito. A comunidade sempre foi 
fervorosa e participativa”, garantiu o 
padre João de Deus. 

Nos três anos em que padre João 
de Deus esteve à frente da paróquia, 
priorizou a formação religiosa das 
crianças, pensando na continuidade 
da vida paroquial. “Mal tínhamos 
espaço para acolher tantas crianças. 
As catequistas faziam os primeiros 
encontros debaixo dos eucaliptos que 
ficavam na praça em frente à igreja. 
Estendiam esteiras para sentarem e 
faziam a catequese”, recordou. Padre 
João de Deus frisou que a missa das 
crianças, celebrada às 8h30, aos do-
mingos, era a mais cheia.

Passados 45 anos, os jovens conti-
nuam sendo motivo de orgulho para 
a comunidade. O atual pároco, padre 

Flávio Ramos Vital, destacou as 200 
crianças que participam da cateque-
se. A frente da comunidade há pouco 
mais de um ano, o sacerdote pretende 
organizar um encontro anual de 
adolescentes com Cristo, para unir 
e animar a juventude. “Meu objetivo 
principal é desenvolver um trabalho 
com os adolescentes, a crisma e gru-
pos jovens”, apontou. 

O pároco também ressaltou a 
importância do Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) que acontece há 
16 anos na paróquia, com atividades 
ao longo do ano. O evento envolve 
uma média de 250 casais. “O ECC 
é o coração da paróquia”, definiu 
padre Flávio. O sacerdote considera 
toda a comunidade “bem animada e 
participativa”. 

TESTEMUNHOS
A família da paroquiana Silvina 

de Abreu Soares participa das ativi-
dades da paróquia há três gerações. 
Começou com seus pais, Ernesto So-
ares Pombo e Tereza Maia de Abreu 
Soares. Eles ajudaram na obra da casa 
paroquial e da torre. Silvina era uma 
das pequenas que lotavam a missa 
das crianças no início da década de 
70. Hoje ela atua na coordenação dos 
círculos bíblicos. Sua filha Natalia 
Soares Barboza foi batizada na igreja 
e serviu como coroinha durante a 
adolescência.

“A participação das pessoas vem 
crescendo. Inclusive, boa parte dos 
paroquianos fundadores ainda atua na 
paróquia. É o caso da minha mãe: ela 
participa do círculo bíblico e do Apos-
tolado da Oração”, comentou Silvina.

Para a paroquiana, as novidades 
que padre Flávio trouxe são funda-
mentais para a renovação da paró-
quia e, segundo ela, são bem aco-
lhidas pela comunidade. Destacou 
a procissão e a carreata que fizeram 
em maio na festa de Nossa Senhora 
de Fátima e o trabalho de animação 
da juventude.

O paroquiano José Henrique 
Cabral Ferreira nasceu praticamente 
no mesmo tempo que a paróquia. 
Foi batizado na igreja nove dias antes 
de Dom Eugenio a elevar à Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima e São João de 
Deus. Passou um tempo longe da vida 
em comunidade devido ao trabalho 
até o ano de 2000, quando recebeu 
um convite para participar do pri-
meiro retiro do ECC com sua esposa, 
Sueli Regina do Carmo Santos. Desde 
então, assumiu alguns funções em 
pastorais e movimentos. A principal 
delas é no ministério de música.

“A participação na paróquia é 
fruto da minha fé. Se temos um dom 
e a graça de poder servir, temos que 
nos doar. A fé tem que ter obras, e as 
obras vivificam a fé. Temos que anun-
ciar o bem e, sobretudo, praticá-lo. 
Tudo isso é fruto da comunidade”, 
reconheceu José.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Paróquia de Realengo celebra 45 anos

Padre Flávio Vital com crianças da catequese

Fachada atual da matriz

Missa das crianças

Matriz em construção

ASSIS FREITAS

ASSIS FREITAS

ARQUIVO PAROQUIAL

ARQUIVO PAROQUIAL
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Na manhã do dia 7 de 
junho, o Cardeal Orani João 
Tempesta abençoou as no-
vas instalações da Cáritas 
Arquidiocesana do Rio de 
Janeiro, que funcionará no 9º 
andar do Edifício João Paulo 
II, na Glória. O novo espaço 
integrará todos os trabalhos 
sociais da arquidiocese. 

“A Cáritas está assumin-
do cada vez mais essa mis-
são de ser o braço social da 
arquidiocese. Funcionando 
na no Edifício João Paulo II, 
facilitará muito mais a co-
municação com os demais 
departamentos da arquidio-
cese”, explicou Dom Orani.

O vigário episcopal para 
a Caridade Social, cônego 
Manuel Manangão, recor-
dou como eram feitas as 
parcerias com as pastorais 
sociais e como agora o tra-
balho será desenvolvido con-
cretamente. “A Cáritas vem 
ajudar a pensar, enquanto 
organização e projeto social, 
o uso e a maneira de como 
serão aplicados os recursos 
da melhor maneira possível”.

Um dos trabalhos sociais 
que ganha visibilidade com 
o novo espaço é a proteção 
às vítimas de trabalho escra-
vo. O secretário Executivo 
da Cáritas, Cândido Feli-

ciano da Ponte Neto, conta 
que o trabalho já começou. 
“Hoje mesmo vai ser aten-
dida uma pessoa que depois 
de ser resgatada teve vários 
problemas psicológicos e 
emocionais”. 

A cerimônia contou com 
a presença dos bispos auxi-
liares, vigários episcopais e 
os colaboradores da Cáritas. 

CÁRITAS RIO 
A Cáritas Rio de Janeiro 

é um organismo da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e está 
inserida nos trabalhos da 
Arquidiocese do Rio de 

Janeiro. Inspirada pelos 
princípios da solidariedade 
e do respeito aos direitos 
humanos, na garantia da 
vida digna e proteção, so-
bretudo aos grupos mais 
marginalizados de nossa 
sociedade, que, por sua 
natureza, necessitam de 
maior assistência e cuidado.  
Além do trabalho com os 
refugiados e em situações 
de emergências. No mês de 
abril, a instituição celebrou 
40 anos de atendimento aos 
refugiados. 

LARISSA HADDOCK LOBO
larissa@testemunhodefe.com.br 

Cáritas com nova sede executiva

Cônego Manangão (centro) falou sobre a história das pastorais sociais

O cantor carioca Luís 
Felipe Barbedo recebeu 
o troféu “Louvemos ao 
Senhor”, a maior premia-
ção musical e artística da 
Igreja Católica no Brasil, 
na oitava edição do evento 
que aconteceu no dia 18 
de maio, em São Paulo, 
na sede da TV Século XXI. 
Ele venceu a categoria de 
Melhor Projeto Gráfico de 2016, 
com seu último trabalho “No 
Caminho”.

No dia 5 de junho, Barbedo 
foi recebido pelo arcebispo do 
Rio, Cardeal Orani João Tempes-
ta, quando teve a oportunidade 

de mostrar a premiação, falar 
sobre sua missão como músico 
e o fortalecimento e apoio da 
arquidiocese para seguir em 
frente.

REDAÇÃO

A Paróquia São Pedro do 
Mar, no Recreio dos Bandeiran-
tes, iniciando o mês do padro-
eiro, realizou a 5ª Ação Social 
no dia 12 de junho. A abertura 
foi com missa presidida pelo 
pároco, padre Zdzislaw (Tiago) 
Blaszczyk, e bênção aos profis-
sionais participantes.

Diversos profissionais par-
ticiparam da Ação Social, rea-
lizando serviços de prevenção 
cardiológica, massoterapia, 
teste de glicose, orientação 
psicológica e nutricional, apli-
cação de flúor, teste de glicose, 
cabeleireiro, além de orientação 
do Detran e Defensoria Pública. 

A Ação Social foi implanta-

da pelo padre Tiago, em 
2013, ao sentir a necessi-
dade da comunidade em 
serviços de saúde, jurídi-
co, psicológico, estético 
e social. A ação acontece 
duas vezes ao ano, com 
a colaboração de profis-
sionais, que gentilmente 
doam seus serviços e, 
também com o apoio da comu-
nidade paroquial.

Centenas de pessoas da co-
munidade e do seu entorno 
com a ação se beneficiaram, 
entre eles 13 casais se casarão 
na Paróquia São Pedro do Mar, 
em casamento comunitário em 
setembro. 

Quem desejar participar 
neste ato de solidariedade, pode 
ser um voluntário em outra 
ocasião. É só entrar em contato 
na secretaria paroquial pelo 
telefone: 2490-2287.

COLABORAÇÃO: MÔNICA BARBOSA
PASCOM/SÃO PEDRO DO MAR

Dom Orani abençoou as novas instalações

FOTOS: PAULO UBALDINO O Vicariato Jacarepaguá realizou, no dia 
2 de maio, o retiro de aprofundamento da 
Pastoral da Saúde na Paróquia Santa Luzia, 
em Gardênia Azul. 

Com o tema: “Mais coração nas mãos”, o 
evento contou com a presença de 80 agentes 
da Pastoral da Saúde e também do vigário 
episcopal, cônego Robert Chrzaszcz, do 
pároco da Paróquia São Camilo de Léllis, 
padre Fábio Eduardo Pinto, do coordenador 
arquidiocesano da Pastoral da Saúde, padre 
Paulo Celso Dias do Nascimento, e do diácono 
Sérgio Catão. 

Cônego Robert disse que o objetivo do 
retiro foi incentivar as pessoas a entender o 
quanto é necessário dar testemunho da nossa 
realidade, tempo onde a Igreja se faz presente 
perto do leito da pessoa que necessita. 

“Em um momento frágil de enfermidade, 
as pessoas se sentem abandonadas e esqueci-
das, e é muito importante que tenha alguém 
perto dela, alguém da Igreja que leve a Palavra 
de Deus e de consolo”, enfatizou.  

JÉSSICA PINHEIRO
jessica@testemunhodefe.com.br

Pastoral da Saúde

Padres Fábio, Paulo, cônego Robert e padre 
Daniel

DIVULGAÇÃO

Paróquia São Pedro do Mar realizou 5ª Ação Social

DIVULGAÇÃO

Cantor carioca recebe prêmio
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A Pastoral do Menor formou, 
no dia 2 de junho, 71 jovens do 
programa Jovem Aprendiz no 
Curso de Qualificação Profis-
sional em Auxiliar de Escritó-
rio. A cerimônia aconteceu no 
Centro de Convenções do Barra 
Shopping.

O programa Jovem Aprendiz 
é a segunda fase do programa 
Pleitear, da Pastoral do Menor, 
e tem como objetivo oferecer a 
jovens que vivem em situação 
de vulnerabilidade social uma 
formação para o mercado de 
trabalho, além da primeira ex-
periência com carteira assinada. 
Para isso, a pastoral conta com 
três empresas conveniadas que 
oferecem vagas de trabalho para 
esses jovens. Conta também 
com psicólogos e assistentes 
sociais para auxiliarem os jovens 
e as empresas.

Na cerimônia de formatura 
estiveram presentes a fundadora 
da Pastoral do Menor, Maria 
Christina Noronha de Sá, as co-
ordenadoras de Projetos Sociais 
da Pastoral do Menor do Rio, 
Geovana Silva e Regina Coele 
Lustosa, e o assistente eclesiás-
tico da Pastoral do Menor, padre 
Aldo de Souto Santos.

“Foi uma formação muito 
importante para a vida desses 

Pastoral do Menor forma jovens aprendizes

jovens porque ela abre novas 
oportunidades, novas portas, 
novos horizontes para que eles 
possam se qualificar no campo 
do trabalho. Hoje em dia há 
uma carência muito grande de 
qualificação, ainda mais nesse 
momento em que há tanto de-
semprego”, afirmou padre Aldo.

JOVEM APRENDIZ
Essa foi a quarta formatura 

do programa Jovem Aprendiz, 
que existe desde 2010. Até 
agora, 450 jovens já foram as-
sistidos e 127 deles concluíram 

o curso; 182 desses 450 jovens 
estão atualmente empregados. 
“Muitos não concluíram o curso 
por terem passado para a facul-
dade ou arranjado um emprego 
antes da formatura”, explicou a 
coordenadora de Projetos So-
ciais Geovana.

Hoje o programa tem ca-
pacidade para atender até 200 
jovens cada vez por turma. 
No começo, eram apenas 26. 
Atualmente, as vagas de jovens 
aprendizes disponibilizadas 
pelas três empresas, a cada leva, 
somam um total de 140.

O programa Pleitear começa 
em unidades de ensino militares 
como, por exemplo, o CPOR/RJ. 
Para esta primeira etapa, as pa-
róquias indicam jovens acima de 
10 anos de comunidades caren-

tes para vagas nessas unidades. 
A segunda etapa é o programa 
Jovem Aprendiz. Nessa, aqueles 
jovens da primeira etapa pas-
sam por uma seleção e depois 
recebem uma formação, que 
ocorre em concomitância com o 
trabalho em uma das empresas 
conveniadas.

“Eles entendem que du-
rantes esses 16 meses em que 
participam do processo terão 
carteira assinada. E isso serve 
como experiência. Ou seja, 
amanhã ou depois quando fo-
rem participar de uma seleção 
têm essa segurança de que já 
estarão um degrau à frente. Isso 
é muito importante”, explicou a 
psicóloga do programa, Maria 
das Graças Escóssia de Oliveira.

A pastoral atende, através 

dessa iniciativa, cerca de 30 co-
munidades carentes da cidade 
do Rio de Janeiro. A formação, 
segundo Geovana, não dá su-
porte apenas aos jovens: as em-
presas também são orientadas 
sobre a forma de recebê-los.

A coordenadora contou que 
a pastoral está em busca de mais 
parceiros para aumentar o al-
cance do programa. “As empre-
sas têm que ter um determinado 
número de jovens aprendizes. O 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) exige, dependendo 
do número de funcionários. 
Portanto, hoje, temos três em-
presas parceiras, mas podemos 
ter outras”, explicou.

NATHALIA CARDOSO
nathaliacardoso@testemunhodefe.com.br

Jovens Aprendizes com a coordenação da Pastoral do Menor

Representantes da pastoral e das empresas parceiras

Formandos com suas famílias e a psicóloga do programa, Maria Escóssia (à direita)

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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“A grande alegria do padre é 
ser a expressão de Deus no meio 
do povo”, afirmou o padre Alex 
da Silva Siqueira ao ser enviado 
em missão para o Canadá, onde 
assumirá a Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, na Arquidio-
cese de Edmonton.

Ordenado em 2001, padre 
Alex esteve nos últimos 12 anos 
à frente da Paróquia Nossa 
Senhora do Loreto, na Ilha do 
Governador, e por quatro anos 
como vigário episcopal do Vi-
cariato Leopoldina.  

“O Canadá é um país muito 
frio, mas procuro olhar o lado 
positivo. Sempre foi caracte-
rística da comunidade cristã, 
desde a sua origem, a partilha 
solidária e a prática do amor 
fraterno. Minha expectativa é 
encontrar um povo que vai me 
aquecer. O calor humano supera 
tudo”, afirmou. 

Na missa de envio missio-

nário e, também, de despedi-
da da comunidade, no dia 9 
de junho, o arcebispo do Rio, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
disse que o padre Alex servirá 
de exemplo aos cariocas pelo 
seu ardor missionário. Ele res-
saltou sobre a necessidade de 
que a missão possa acontecer 
não apenas em outros países, 
mas principalmente dentro da 
própria arquidiocese, em cada 
paróquia. 

“Aquele que é enviado em 
missão vai porque a Igreja pre-
cisa. Neste sentido, padre Alex 
continuará servindo a Igreja, 
mas em outro país, e suscita-
rá, com seu exemplo, outras 
pessoas para que assumam a 
dimensão missionária com mais 
generosidade”, assegurou Dom 
Orani. 

Entre as atividades pastorais 
que promoveu na Paróquia 
Nossa Senhora do Loreto, padre 

Padre Alex em missão no Canadá

Alex. Para ela, os principais 
testemunhos dele são a vivência 
do que pregava nas homilias e 
o empenho com que visitava 
todos os paroquianos, sem dis-
criminação. 

Integrante da Fraternidade 
Cristã de Pessoas com Deficiên-
cia, Carla Cristina da Silva Alves 
destacou a ajuda que recebeu do 
sacerdote. “Ele me incentivou 
para que participasse de todas 
as atividades da comunidade, 
apesar de minha deficiência. 
Estamos tristes pela partida 
dele, mas, sobretudo, desejamos 
que ele seja feliz com sua nova 
missão”, disse.

A primeira lembrança do 
paroquiano Rodrigo da Silva Ro-
drigues, membro da Iniciação 

Cristã, é a animação da juven-
tude da paróquia. “Padre Alex 
é um sacerdote com espírito 
jovem. A juventude da paróquia 
cresceu com o testemunho dele”, 
garantiu.

A ministra da Eucaristia 
Maria da Paz Cipriano da Silva 
participa da paróquia desde an-
tes de padre Alex assumir como 
pároco. Ela o trata como um fi-
lho. “Ele é uma bênção como ser 
humano e padre. É uma pessoa 
simples e carinhosa com todos. 
Agradeço muito a ajuda que ele 
deu a minha família, e peço a 
Deus que o abençoe nessa nova 
missão”, agradeceu.   

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Padre Alex, Cardeal Orani, Dom Paulo, Dom Pedro e concelebrantes

Bênção de envio

FOTOS: GISELLE MARTELLO

Alex destacou o trabalho com 
os Círculos Bíblicos e a Pastoral 
Familiar: “o maior desafio foi 
ser um sinal de unidade”. Sobre 
a experiência como vigário epis-
copal, considerou um tempo 
rico em que teve a oportunidade 
de conhecer mais de perto os 
padres da região episcopal e a 
diversidade dos agentes pas-
torais. “Aprendi muito com as 
amizades e a fraternidade das 
pessoas. Acho que ganhei mais 
do que ofereci”, reconheceu. 

A principal aspiração de pa-
dre Alex é uma: “Quero ser santo 
na Igreja e no mundo”. 

O CONVITE
O convite partiu do arcebis-

pos da Arquidiocese de Edmon-
ton, Dom Richard William Smi-
th. Ele enviou uma carta a Dom 
Orani solicitando uma parceria 
entre as arquidioceses. Sua 
intenção era de que um padre 
carioca, de língua portuguesa, 
assumisse a Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, em Edmonton, 
fundada por migrantes portu-
gueses que moram na região.  
Em umas das reuniões do gover-
no arquidiocesano, Dom Orani 
apresentou a proposta, e padre 
Alex se prontificou a assumir a 
missão. “Imediatamente falei 
que sim, que se aceitassem, es-
taria à disposição”, contou. 

TESTEMUNHOS
A paroquiana Maria do So-

corro Orozimbo, da equipe do 
Ministério da Visitação e da 
Eucaristia, agradeceu pelos 12 
anos de convívio com padre 
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Em frente à Capela Nossa Senhora Auxiliadora, Cardeal Orani, padre Cláudio e padre Valtemário com crianças que participam de projeto da Pastoral do Menor 

GUSTAVO DE OLIVEIRA

Festa para Nossa Senhora 
Auxiliadora na comunidade 

Pau da Bandeira

Na manhã do dia 29 de maio, o 
arcebispo do Rio, Cardeal Ora-
ni João Tempesta, foi acolhido 
na entrada da comunidade Pau 

da Bandeira, em Vila Isabel, por crianças 
que fazem parte de um projeto da Pasto-
ral do Menor.

Acompanhado do pároco da Basílica 
Nossa Senhora de Lourdes, padre Valte-
mário Silva Frazão Junior, e do vigário 
episcopal do Vicariato Norte, padre 
Cláudio dos Santos, o cardeal subiu até 
a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, 
recentemente reformada. No caminho 
íngreme, entre vielas e corredores, ele 
parava para cumprimentar, conversar e 
abençoar os moradores.

REFORMA
Ao chegar ao alto do morro, onde 

estava visitando pela primeira vez, Dom 
Orani pôde vislumbrar a reforma da cape-
la e conhecer os fiéis da comunidade, que 
estavam celebrando a festa da padroeira. 

“A capela foi construída na década de 
70 e permaneceu sem grandes reformas. 
Na reforma, que durou cinco meses, fize-
mos obras de contenção na encosta, novo 
revestimento e melhoramos o salão de 
multiuso. Também derrubamos a parede 
lateral para se ter uma vista panorâmica 
da serra do Grajaú e parte do bairro de 
Vila Isabel”, explicou o pároco.

FORMAÇÃO DA COMUNIDADE
Moradora do morro há 42 anos, Maria 

da Conceição Freitas contou que a comu-
nidade religiosa começou por iniciativa 
do antigo pároco, monsenhor Sérgio 
Monteiro Saldanha, que também trouxe 
a devoção de Nossa Senhora Auxiliadora. 

“No começo os fiéis participavam das 
missas na Basílica de Nossa Senhora de 
Lourdes, onde também as crianças fa-
ziam a catequese. Só passou a ser aqui, 
quando monsenhor Sérgio construiu 
a pequena capelinha. Muitas famílias 
ajudaram na formação da comunidade, 
com destaque para Adélia Marques, e 
depois suas filhas. Foi o pároco também 
que colocou a capelinha sob a proteção 
de Maria. Ele dizia: ‘Nossa Senhora vai 
auxiliar todos vocês que moram aqui’. 
Foi uma feliz escolha. Aqui a vida é difícil 
mesmo, com altos e baixos”, contou Maria 
da Conceição.

SINAIS DE MISERICÓRDIA
Na homilia, Dom Orani recordou a 

necessidade do anúncio do Evangelho. 
Disse que a Igreja tem uma proposta para 
oferecer ao mundo hoje, e que há muitas 
pessoas de boa vontade que precisam de 
um incentivo para mudar de vida, para 
fazer o bem, para seguir o Cristo.

“O mundo precisa de bons cristãos. 
Para quem se alimenta da Palavra de 
Deus, da Eucaristia e da vida em co-
munidade, tem o compromisso de ser 
animados missionários, que anunciam e 
testemunham o Cristo. A evangelização 
pode ser feita de forma organizada pela 
paróquia, ou pessoalmente, pelo teste-

munho de vida cristã. Em cada viela do 
morro é preciso espalhar o perfume da 
presença e da misericórdia de Deus, do 
perdão, do amor ao próximo e da preo-
cupação com o necessitado. Os cristãos 
precisam ser sinais da misericórdia de 
Deus. Quanto mais pessoas caminham 
no bem, mas se difunde e mais se perfu-
ma a cidade com coisas boas”, afirmou o 
arcebispo. 

DEDICAÇÃO DO ALTAR
Depois da homilia, Dom Orani fez 

a bênção da capela, por ocasião de sua 
reforma. Ao iniciar o rito da dedicação 
do altar, explicou o seu significado, que 
remonta os padres da Igreja, a tradição, 
de que Cristo é a vítima, o sacerdote e o 
altar do seu próprio sacrifício. Antes de 
ungir o altar com óleo santo, o arcebispo 
fez a deposição, no centro, da relíquia do 
Papa São Pio X, seguida da incensação, 
do revestimento e da iluminação.

“São Pio X, o Papa da Eucaristia, tinha 
origem humilde. Sua mãe era costureira. 
Aqui vive gente simples, humilde, um 
local apropriado para que a sua relíquia 
permaneça aqui na comunidade, aben-
çoando todos os fiéis”, destacou padre 
Valtemário.

VALOR UNIVERSAL DA MISSA
Depois do rito, Dom Orani lembrou 

que a capela, agora com seu altar consa-
grado, é um local sagrado, exclusivo ao 
culto, e que deve ser celebrado a cada 
ano. Ainda, que é um local de paz, de re-
frigério da alma, de oração e da presença 
do Senhor. Neste sentido, recordou que 
a celebração eucarística tem um valor 
universal e, por isso, junto com as in-
tenções pessoais, reza-se também pelas 
necessidades do mundo.

“Ao participar da missa neste local, 
temos ao fundo uma visão privilegiada 
da cidade através do horizonte do altar. 
Mas, temos que olhar o mundo além das 
montanhas. Nossa missão é universal. 
A toda hora e em todos os lugares de-
vemos testemunhar Jesus”, exortou o 
arcebispo.

REZAR PELOS ENFERMOS
No final da celebração, ao recordar as 

palavras do arcebispo sobre a dedicação 
do altar, o padre Claudio dos Santos 
lembrou que a capela é o local onde Deus 
deve ser louvado, e ao mesmo tempo, 
impulsiona os fiéis a rezar pelas necessi-
dades de quem mais sofre.

“Não foi por acaso que Deus nos co-
locou aqui em cima. Nos pés do morro 
estão instaladas duas unidades do Insti-
tuto Nacional do Câncer (Inca). Quantas 
pessoas passam pela enfermidade e ne-
cessitam de força, coragem, esperança. 
Que em nossas orações essas pessoas 
sejam lembradas. Sejamos, pela oração, 
portadores da força de Deus”, exortou 
padre Cláudio.

CARLOS MOIOLI
moioli@arquidiocese.org.br

Crianças e moradores acompanhando Dom Orani pelas vielas da comunidade

Dom Orani, padre Valtemário e padre Cláudio

CARLOS MOIOLI

No caminho, Dom Orani cumprimenta moradores

Padre Valtemário, responsável pela Capela Nossa Senhora Auxiliadora, na comunidade do Pau da Bandeira

Dom Orani: “Quanto mais pessoas caminham no bem, mas se difunde e mais se perfuma a cidade com coisas boas”

Apresentação e deposição da relíquia do Papa São Pio X no novo altar

Unção do altar

GUSTAVO DE OLIVEIRA

CARLOS MOIOLI

CARLOS MOIOLI

GUSTAVO DE OLIVEIRA

CARLOS MOIOLI

GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Dom Orani: “Quanto mais pessoas caminham no bem, mas se difunde e mais se perfuma a cidade com coisas boas”

Apresentação e deposição da relíquia do Papa São Pio X no novo altar

Unção do altar
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Terço
A oração do Terço Mariano 

é realizada pelo Grupo de Ora-
ção Pão da Palavra da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé, no Centro, toda 
segunda-feira, às 12h20, em 
frente à igreja que fica na Rua 
Setembro, 14. Mais informa-
ções pelo telefone: 2242-7766.

Arraiá

•  O “Arraial da Casa do Padre 
2016” acontecerá dia 26 de 
junho no pátio da Igreja de São 
Pedro, no Rio Comprido, com 
almoço beneficente, às 12h, 
seguido de arraial com brinca-
deiras, comidas típicas e muita 
animação. Os convites para o 
almoço estão sendo vendidos 
no valor de R$ 15. O endereço é 
Avenida Paulo de Frontin, 566. 
Mais informações pelo telefone: 
2273-4022.

• Na Paróquia São Judas Tadeu, 
no Cosme Velho, acontecerá o 
“Arraiá São Judas Tadeu” nos 
dias 25, 26 e 28 de junho, a 
partir das 8h. Haverá comidas 
típicas, brincadeiras e bazar 
especial no dia 28 de junho, 
das 8h às 13h. A igreja fica na 
Rua Cosme Velho, 470. Mais 
informações pelo telefone: 
2225-1128 ou no site www.sao-
judastadeucosmevelho.com.br.

• A Imperial Irmandade de Nos-
sa Senhora do Rosário e São 
Benedito dos Homens Pretos 
promoverá o “Arraiá de Benedi-
to” no salão social Dom Romeu 
Brigenti, dia 7 de julho, após 
a missa de Cura e Libertação, 
que será às 12h. A igreja fica 
na Rua Uruguaiana, 77, no Cen-
tro. Informações pelo telefone: 
2224-2900.

•  A Paróquia Nossa Senhora da 
Divina Providência e o Colégio 

Vigília
 A equipe Norteando para Adorar 

realizará “Vigília do Vicariato Norte”, 
com o tema: “Importa que Ele cresça 
e eu diminua (Jo 3,30)”, no Santuário 
Basílica de São Sebastião Frades 
Capuchinhos, dia 24 de junho, com 
início às 22h. O santuário fica na 
Rua Hadock Lobo, 266, na Tijuca. 
Informações: 2204-7900.

Campanha
A Paróquia Santos Mártires 

Ugandenses e Nossa Senhora 
de Nazaré, em Acari, promoverá 
“Campanha de oração” com o tema: 
“Antes do sol nascer”, de 20 a 25 
de junho, às 5h. Haverá missa, 
louvor e adoração ao Santíssimo 
Sacramento. A igreja fica na Rua 
Guaiuba, 130. Mais informações 
pelo telefone: 3450-0353.

Casamento 
comunitário

A Paróquia São Pedro do Mar, 
no Recreio dos Bandeirantes, está 
com inscrições abertas até o dia 
26 de junho para o “Encontro de 
preparação para o casamento co-
munitário” que será realizado no 
dia 17 de setembro. A igreja fica 
na Rua Gilberto Freyre, 100. Mais 
detalhes pelo telefone: 2490-2287.

Cerco de Jericó
A Paróquia Nossa Senhora do 

Rosário de Pompeia, em Ricardo 
de Albuquerque, realizará “Cerco de 
Jericó” de 20 a 26 de junho, das 7h 
às 24h, na Rua Toscana, 118. Com 
o tema: “Revigorados pelo Senhor 
para a batalha (2 Cor 4, 13-15)”, terá 
missas às 7h e 19h30. Mais infor-
mações pelo telefone: 2452-4093.

Missa pela Paz
As paróquias Nossa Senhora da 

Cabeça, na Penha, e Santa Edwiges, 
em Brás de Pina, realizarão “Missa 
pela Paz” na Praça Antônio José 
de Almeida, na Penha, no dia 26 de 
junho, às 18h. Haverá procissão, 
saindo às 17h30 das paróquias 
Nossa Senhora da Cabeça, na 
Rua Belisário Pena, 420, e Santa 
Edwiges, na Rua Gurupema, 36, em 
direção à praça onde será a missa.

Feira da Saúde
A Paróquia Nossa Senhora 

das Graças, em Marechal Hermes, 
realizará a “12ª Feira da Saúde” 
na Capela Santa Rita de Cássia, 
dia 19 de junho, das 9h às 13h, na 
Rua Santa Rita de Cássia, 189, em 
Marechal Hermes. Haverá oficina 
de risco de queda de idosos, medi-
ção de glicose, aferição de pressão 
arterial, orientações, além de outros 
serviços. Mais informações pelo 
telefone: 3340-5816.

Vocacional
O Vicariato Episcopal Jacare-

paguá realizará “Promoção Voca-
cional” na Paróquia Santa Luzia, 
todo quarto domingo de cada mês, 
na Avenida das Lagoas, 12, em 
Gardênia Azul, com o tema: “No 
mesmo instante, abandonaram as 
suas redes e os seguiram (Mateus 
4, 20)”. Os interessados em partici-
par podem obter mais informações 
pelo e-mail c10vetor@gmail.com.

São Pedro
• A Capela São 
Pedro, em Santís-
simo, que perten-
ce à Paróquia Co-
ração Eucarístico 
de Jesus, festeja-
rá seu padroeiro 
com novenário de 

20 a 28 de junho, às 19h30. No dia 28 de 
junho, o encerramento do novenário terá 
missa presidida pelo Cardeal Orani João 
Tempesta, às 19h30. No dia do padroeiro, 
29 de junho, ocorrerão missas às 7h, 9h 

e às 20h, que será presidida pelo vigá-
rio episcopal Oeste, padre Felipe Lima. 
Haverá quermesse nos dias 1, 2 e 3 de 
julho, a partir das 19h. A capela fica na 
Avenida Santa Cruz, 11664. Informações: 
2404-2064.

• A Paróquia São Pedro do Mar, no Recreio 
dos Bandeirantes, festejará seu padro-
eiro com novena e missa de 20 a 28 de 
junho, de segunda-feira a sexta-feira, 
às 19h30, sábado às 18h e domingo às 
7h30, 10h e 19h. No dia 26 de junho, 
terá carreata às 9h. No dia dedicado ao 
santo, 29 de junho, ocorrerão missas às 
10h e às 19h30, que será presidida pelo 

bispo auxiliar Dom Paulo Cezar Costa. A 
procissão pelas ruas do bairro será às 
19h. Haverá quermesse. A igreja fica na 
Rua Gilberto Freyre, 100. Informações: 
2490-2287.

Nossa 
Senhora do 
Perpétuo 
Socorro

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Grajaú, festejará sua padroeira 

com novena até o dia 26 de junho. Dia 20 de 
junho, terá Cantata Mariana com o Coral Uni-
canto, às 20h. Dia 21 de junho, haverá missa 
pelas famílias, às 20h. Dia 22 de junho, ocor-
rerá o Terço dos Homens e Mulheres, às 19h. 
Dia 23 de junho, será a missa dos enfermos, 
às 16h. Dia 26 de junho, ocorrerão missas às 
7h, 8h30 e 10h, seguida de procissão, às 17h. 
No dia da santa, 27 de junho, terá Ofício das 
Laudes, às 8h. Acontecerão missas às 10h e 
16h. O Cardeal Orani João Tempesta presi-
dirá a Missa Solene, às 19h30. A quermesse 
acontecerá de 25 a 27 de junho durante todo 
o dia. A igreja fica na Praça Edmundo Rego, 
27. Informações: 2576-0398.

•  A Fraternidade de Aliança Toca 
de Assis realizará “Arraiá Toca de 
Assis” no dia 9 de julho, das 15h 
às 22h, na Ladeira do Ascurra, 
186, no Cosme Velho. Terá co-
midas típicas, quadrilha, brinca-
deiras e muito mais. O ingresso 
custa R$ 10. Mais informações 
pelo telefone: 2137-7912.

Divina, no Cosme Velho, promo-
verão o “Arraial do Divina” no 
dia 2 de julho, das 14h às 22h. 
A renda da festa será em prol 
da Casa de Betânia e do Lar dos 
Idosos, obra social da paróquia. 
A entrada custa R$ 5. O ende-
reço é Rua Lopes Quintas, 274. 
Mais informações pelo telefone: 
2294-5648.

• O Colégio Salesiano, de Rocha 
Miranda, realizará o “Arraiá do 
Velho Chico” no dia 9 de julho, das 
12h às 21h, na Rua dos Topázios, 
375. Haverá comidas típicas, 
brincadeiras, show com a banda 
Status e muitas brincadeiras. O 
ingresso está sendo vendido por 
R$ 7 antecipadamente e a R$ 10 
no dia da festa. Mais informa-
ções pelo telefone: 2471-2277.

Doação de sangue
No Centro Social da Paró-

quia São Francisco de Paula, 
na Barra da Tijuca, a equipe do 
Hemorio estará presente no 
dia 28 de junho, das 9h às 14h, 
para os interessados em doar 
sangue. O centro social fica 
na Praça Euvaldo Lodi, s/nº. 
Mais detalhes pelo telefone: 
2493-8973.

Colóquio
A Paulinas Livraria, do Centro, 

promoverá o colóquio “Cristãos 
leigos e leigas na igreja e na 
sociedade” no dia 28 de junho, 
das 14h às 17h. O colóquio terá 
a participação do bispo auxiliar do 
Rio e coordenador da Comissão 
de Leigos da Arquidiocese do 
Rio, Dom Roque Costa Souza, do 
professor Cesar Augusto Kuzma, 
doutor em teologia sistemática 
pela PUC-Rio, e Lúcia Pedrosa 
Pádua, doutora em teologia pela 
PUC-Rio. A entrada é franca. A 
Paulinas Livraria fica na Rua Sete 
de Setembro, 81. Informações 
pelo telefone: 2232-5486.
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No dia 13 de junho, a Arqui-
diocese do Rio de janeiro cele-
brou a parceria com o Comitê 
Organizador dos Jogos Rio 2016, 
para apoiar e divulgar a plata-
forma colaborativa “Meu lugar 
no Rio”. O evento aconteceu no 
Convento de Santo Antônio, no 
Largo da Carioca, e contou com 
a presença do Cardeal Orani 
João Tempesta, da gerente geral 
do Programa de Voluntários 
do Comitê, Flávia Fontes, e do 
representante da arquidiocese 
para o esporte no ano olímpico 
e coordenador do projeto “Rio 
se Move”, padre Leandro Lenin. 

A plataforma foi criada para 

facilitar o encontro de voluntá-
rios e anfitriões no período dos 
Jogos Olímpicos (entre 5 e 21 de 
agosto) e Paralímpicos (entre 
7 e 18 de setembro). Qualquer 
cidadão residente na Região 
Metropolitana do Rio pode ser 
cadastrar como anfitrião, e de-
pois de aprovados pelo Comitê 
dos Jogos, os voluntários podem 
buscar através do site oficial 
(www.meulugarnorio.com.br) 
por essas famílias dispostas a 
acomodá-los. Os termos da 
estadia devem ser combinados 
entre o voluntário e o anfitrião.

O arcebispo Dom Orani 
explicou que a arquidiocese não 

será responsável pela logística 
dos voluntários, mas parceira 
e colaboradora na divulgação 
da iniciativa. Para ele, o aco-
lhimento já é uma forma de 
evangelização. “Acolher alguém 
é uma demonstração que nós 
não temos medo do outro. É 
mostrar que ele é nosso irmão 
e tem lugar no nosso coração 
e em nossa casa. A principal 
motivação para isso é dizer que 
mesmo em meio a tanta intole-
rância, nós podemos viver em 
um mundo diferente”, disse.

A ideia dessa parceria,  ex-
plicou Flávia Fontes, é que 
os católicos tragam a expe-

riência em receber voluntá-
r ios e ,  ass im,  colaborem 
com a realização dos Jogos.  
“Sabemos que durante a Jornada 
Mundial da Juventude no Rio, 
em 2013, foram criadas amiza-
des e houve uma troca de muito 
êxito com a iniciativa de acolher 
voluntários. A arquidiocese 
traz a experiência adquirida na 
Jornada, um legado de como 
os cariocas são acolhedores e 
dispostos a receber as pessoas. 
Gostaríamos de repetir esse su-
cesso nas Olimpíadas Rio 2016”, 
ressaltou.

O padre Leandro Lenin expli-
cou que a parceria expressa uma 

grande característica dos católi-
cos, que é a disposição em ajudar 
e se solidarizar com o próximo.  
“Muitos irão se interessar em 
acolher solidariamente os vo-
luntários internacionais que 
virão para os Jogos. Nós temos 
famílias e pessoas que repre-
sentam muito bem esse espírito 
cristão na vida cotidiana. Já 
imaginou que bonito, um volun-
tário de outro país que entra na 
acolhida de um lar cristão? Com 
certeza se sentirá muito bem”, 
completou. 

JÉSSICA PINHEIRO
jessica@testemunhodefé.com.br

Flávia Fontes e Dom Orani apertam as mãos para selar a parceria

De braços abertos para os voluntários dos Jogos Olímpicos

Dom Orani reunido com membros do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos

CARLOS MOIOLI GUSTAVO DE OLIVEIRA

O congresso “100 dias de 
paz: esporte para o desenvol-
vimento humano” será promo-
vido pela Arquidiocese do Rio 
de Janeiro em parceria com o 
Comitê Rio2016 e instituições 
de caridade alemãs. O evento 
acontecerá no dia 23 de junho, 
das 9h30 às 16h, no Museu do 
Amanhã. O objetivo é estudar 
uma forma de fazer com que 
os mais excluídos do processo 
de construção dos Jogos Olím-
picos estejam no centro das 
questões.

“Falamos muito de um le-
gado infraestrutural dos Jogos 
para a cidade, mas nesse con-
gresso o homem é que estará 
no centro das decisões. Vai ser 
um momento especial porque 
ali falaremos da paz e também 
do esporte como promotor de 
um legado mais humano”, afir-
mou o coordenador do comitê 
organizador da campanha “100 
dias de Paz”, padre Leandro 
Lenin.

Na abertura do congresso, 
estarão presentes o arcebispo 
do Rio, Cardeal Orani João 

Tempesta, o presidente da 
Rio2016, Carlos Nuzman, um 
dos embaixadores do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
Mário Pescanti, o presidente 
do Comitê Paralímpico Inter-
nacional, Philip Craven, 
o ministro do Esporte, 
Leonardo Picciani,  e 
o prefeito Eduardo 
Paes.

Segun-
do padre 
Leandro 
L e n i n , 
os repre-
sentantes 
da arqui-
d i o ce s e ,  d a s 
Olimpíadas Rio2016, das 
instituições alemãs, da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB 
Nacional), do poder públi-
co, da iniciativa privada e de 
movimentos sociais, todos 
convidados a participar, terão 
como proposta trabalhar cinco 
valores essenciais para Jogos 
mais humanos.

CINCO VALORES ESSENCIAIS
Paz, segurança, sustentabili-

dade, performance e esperança. 
Estes serão os cinco valores que 
nortearão os debates na confe-
rência. Segundo padre Leandro, 

são pontos essenciais 
para a construção de 

grandes eventos 
com um dife-
rencial, e aju-
darão a cons-

truir um legado 

humano das 
Olimpíadas na 
cidade.

“Bons exemplos de ques-
tões a serem debatidas são as 
remoções para a construção 
de aparelhagem olímpica ou a 
melhoria do nosso saneamento 
básico para a prática esportiva. 
São desafios com os quais fomos 

confrontados, e não podem ser 
esquecidos”, explicou o sacer-
dote, que será uma das pessoas 
a conduzir a tocha olímpica no 
Rio de Janeiro em agosto.

CARTA DE INTENÇÕES
O resultado dos debates do 

evento será uma carta de in-
tenções com diretrizes a serem 
seguidas pelos órgãos partici-
pantes. Todos os convidados re-
ceberão uma espécie de resumo 
desse conteúdo, dos cinco valo-
res com o que pode ser colocado 

em prática 
para fazer 
com que 
o objetivo 
seja alcan-

çado.
“ E m 

n o s s o s 
trabalhos, 

estaremos vislumbrando o de-
senvolvimento de acordo com 
a realidade mais concreta que 
cada uma dessas expressões 
tem e como esses pontos se 
desenvolvem. No final, todos 
assinam a carta. É uma carta 

de intenções a ser enviada aos 
arquivos e para o COI”, afir-
mou padre Leandro. “A partir 
de 2020, começa uma nova 
agenda na forma de realizar os 
Jogos Olímpicos, já contando 
com essas diretrizes. Mas tam-
bém, sem sombra de dúvida, 
devemos fazer chegar essa carta 
ao poder público brasileiro, 
em nível federal, inclusive”, 
acrescentou.

Para o sacerdote, o Museu 
do Amanhã, onde o evento 
acontecerá, tem a tecnologia e o 
desenvolvimento como caracte-
rísticas dos trabalhos que expõe. 
E o tema do congresso foi aceito 
pela curadoria do lugar porque 
o esporte e o homem são partes 
integrantes da consturção de 
um mundo melhor.

“O esporte e as Olimpíadas 
com certeza vão impactar o 
amanhã da nossa cidade. Por-
tanto não podemos descansar 
porque o legado tem que ser 
conquistado”, assegurou.

NATHALIA CARDOSO
nathaliacardoso@testemunhodefe.com.br

Esporte para o desenvolvimento humano
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De 19 a 26 de junho, a 
Paróquia Nossa Senhora 
do Bonsucesso de 
Inhaúma, situada em 
Bonsucesso, estará 
comemorando Jubileu de 
Ouro (1966-2016). Serão 
oito dias de celebração, 
com missas diárias, 
procissão, terço, bênçãos 
e show de louvor. No dia 
26, às 17h, o arcebispo 
do Rio de Janeiro, Cardeal 
Orani João Tempesta, 
presidirá Missa Solene 
em ação de graças pelo 
jubileu que marca os 
50 anos de criação da 
paróquia, com dedicação 
da igreja e do altar.

Aberto oficialmente no dia 
25 de junho de 2015, o Ano 
Jubilar trouxe um período de 
grande restauração e cresci-
mento espiritual para os paro-
quianos e fiéis que frequentam 

a comunidade, como também 
obras e reformas físicas do 
templo que contribuem para 
uma melhor experiência com 
Deus através da oração. 

 “Desde junho do ano pas-
sado quando nós abrirmos o 
Ano Jubilar tem sido um tempo 
muito especial. Tanto por meio 
dos eventos que têm acontecido 
na paróquia, os momentos de 
oração, os retiros, e, sobretudo, 
também, aquilo que tem sido 
uma restauração espiritual, um 
crescimento espiritual do povo; 
eu penso que tem se espelhado 
na obra. A obra física que nós 
estamos realizando no templo é 
antes de tudo um reflexo desta 
obra espiritual, pois um povo 
de Deus que cresce, que está 
feliz e em oração, se entrega 
e trabalha, se doa para que a 
casa de Deus também seja um 
reflexo dessa beleza interior. O 
crescimento do nosso povo tem 
se refletido nisso e, sem sombra 
de dúvidas, os paroquianos e 
fiéis são fundamentais dentro 
da realização deste jubileu”, 
destacou o pároco, padre Thia-
go Azevedo.

O PROJETO DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DA IGREJA 
MATRIZ

O Ano Jubilar é um tempo 
especial da graça de Deus – 
kairós – que a comunidade vi-
vencia. Dentre as diversas ações 
para ressaltar este importante 
momento de oração, reflexão e 
celebração, a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Bonsucesso 
de Inhaúma foi reformada in-
terna e externamente, e conta 
com novas instalações elétricas 
e iluminação. Suas imagens sa-
cras também foram restauradas 
e as peças e objetos litúrgicos 
são totalmente novos.

 “Bonsucesso é um bairro 
muito industrial e comercial, e 
o entorno da paróquia é muito 
cheio de galpões, fábricas e 
indústrias. E a imagem que se 
tinha da igreja quando eu che-
guei, em março de 2014, que se 
confundia com o bairro em fun-
ção da cor, do deterioramento 
do templo devido ao tempo e 
às intempéries, e tudo isso foi 
desgastando muito a estrutura 
da igreja. Por isso, desde que 
cheguei aqui já tinha uma in-

quietude no coração para que 
essa igreja fosse restaurada. E 
com o passar do tempo eu fui 
percebendo que por um lado 
essa inquietude tinha a ver não 
só com o templo, mas também 
com o povo. Por ser anima-
do, por ser minha primeira 
paróquia enquanto pároco, 
pela efusividade da juventude 
e pela alegria do sacerdócio 
comecei a animar e a motivar 
os paroquianos, pois quando 
a gente começa a andar sem 

saber onde vai chegar ficamos 
perdidos. Quando lançamos as 
metas para o jubileu paroquial 
o povo ficou muito animado 
e pude perceber uma Igreja”, 
contou padre Thiago.

O pároco também falou 
sobre a concepção do projeto, 
reforçando a importância do 
olhar teológico e pastoral para 
o espaço, pois “o povo precisa 
encontrar algo diferente e en-
tender que aquele ambiente é 
a casa de Deus, é sagrado, um 

Nossa Senhora do Bonsucesso de Inhaúma
50 anos de bênçãos

Pároco Thiago Azevedo em frente à matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso de Inhaúma

Interior da igreja reformado recentemente para o jubileu 

FOTOS: PASCOM
 PN

SBI
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espaço litúrgico que tem que 
levá-lo a sentir a presença Deus 
e favorecer essa experiência 
com o Pai”. A arquiteta respon-
sável pelo projeto de reforma e 
restauração, Camila Tahan, que 
é paroquiana e faz especializa-
ção em história da arte sacra, 
destacou o desejo de manter as 
referências da então Capela de 
Nossa Senhora do Bonsucesso 

de Inhaúma, datada de 1903. 
Ela também explicou como o 
curso de história da arte sacra 
contribuiu para a excelência 
da obra dentro do contexto 
religioso.

“Enquanto arquiteta, sem 
ser uma profissional que esta-
va diretamente envolvida em 
projetos sacros, eu consegui 
realizar bem a reforma da fa-

chada. Quando eu pensei que 
teria que fazer um projeto de 
interior, me questionei se esta-
va preparada pra isso: será que 
eu sou uma arquiteta capaz de 
fazer um projeto desse tipo para 
as pessoas? Será que elas vão se 
identificar? Como fazê-los en-
xergar que aquele local, aquele 
espaço tem um conteúdo mais 
religioso do que decorativo? 

Eu não estava pronta e fiquei 
buscando informações que 
pudessem contribuir com esse 
projeto. Com a experiência 
do curso fomos alterando a 
proposta inicial e evoluindo 
conforme a obra ia avançando, 
com a certeza de que estávamos 
no caminho certo. Esse projeto 
do jubileu me ajudou muito 
profissionalmente e eu me en-

contrei nesse mundo da arqui-
tetura sacra. Hoje não projeto 
mais uma igreja por simples 
decoração. É importante olhar 
o belo, mas mais do que isso, 
é fundamental compreender 
que tudo o que está exposto 
ali tem o seu significado e uma 
intenção. E foi isso que eu quis 
trazer para o projeto da nossa 
paróquia”, disse Camila.  

Decreto de criação da paróquia assinado por Dom Jaime de Barros Câmara
Vista aérea da região paroquial na década de 40; no centro, construção 
do Hospital Federal de Bonsucesso, às margens da Av. Brasil

Primeira Capela N. Sra. do Bonsucesso de Inhaúma 

MEMÓRIA
Com seus 49 anos de existên-

cia, a Paróquia Nossa Senhora 
do Bonsucesso de Inhaúma vem 
desenvolvendo sua missão evan-
gelizadora em busca da unidade, 
da comunhão e da participação 
de seus paroquianos e de toda a 
comunidade local. A paróquia 
guarda esta denominação em 
razão da existência do antigo 
Porto de Inhaúma, que ficava nas 
redondezas, e apesar da matriz 
estar prestes a completar cinco 
décadas, sua história tem exatos 
121 anos. Em maio de 1895 foi fun-
dada por alguns devotos católicos, 
a Irmandade de Nossa Senhora do 
Bonsucesso de Inhaúma.

Seguindo uma tradição da 
época, a avó da paroquiana Celi 
Chaves enterrou o umbigo da 
neta no terreno da paróquia com 
o objetivo de que a família, em 
especial, a neta, continuasse a 
construir suas raízes na comuni-
dade sob a intercessão de Nossa 
Senhora do Bonsucesso. Por 
providência de Deus, tia Celi, 
como é conhecida pela comu-
nidade e pelas crianças da ca-
tequese – que coordena há dez 
anos – é uma das personagens 
mais importantes na história 
da irmandade e da igreja, pois 
nasceu e cresceu anunciando o 
Evangelho na localidade

“Um senhor português doou 

Fachada da igreja na década 80 Igreja antes da última reforma

o terreno para fazerem a ir-
mandade e, posteriormente, 
uma capela. A irmandade 
ficou com o espaço e deu 
uma parte para a paróquia. 
E até a data presente busca-
mos sempre colaborar com 
a igreja. Pra mim é uma ale-
gria muito grande celebrar 
esse Jubileu de Ouro, pois 
nasci em frente à paróquia 
e com 14 anos ganhei um 
diploma de irmã da irman-
dade porque já trabalhava 
na catequese. (...) Todos os 
padres que por aqui passa-
ram deixaram a sua marca 
e contribuíram muito para 
o crescimento espiritual do 
nosso povo. Louvo a Deus 
e agradeço a Nossa Senhora 
por todos eles e por poder 
vivenciar esse momento”, 
testemunhou Celi.

Alguns anos se passaram 
e surgiu a ideia de construir 
o templo, o que motivou 
Adriano da Rocha Costa 
e sua esposa a doarem o 
terreno para a edificação 
da igreja. No primeiro mo-
mento foi construído um 
barracão de madeira, onde 
foram celebrados os primei-
ros atos religiosos, sendo o 
templo inaugurado em 25 de 
março de 1898, mas devido a 
fortes chuvas, a solenidade 
foi transferida para o dia 10 
de abril. Com o crescimento 
da região, a irmandade assu-
miu no ano de 1903 o solene 
compromisso de realizar 
em seu templo, no alto da 
colina, na Rua Olga, missas e 
demais atos litúrgicos todos 
os domingos e dias santos.

O desenvolvimento ocor-

rido no Rio de Janeiro contribuiu com 
o crescimento do subúrbio carioca em 
meados do século XX, o que implicou 
no desejo dos fiéis que a capela fosse 
elevada à categoria de matriz. A partir 
daí, o templo passou por grandes refor-
mas, e muitas foram as festividades e 
celebrações para marcar a inauguração 
das obras. Em 24 de outubro de 1965 
foi realizada uma missa que apreciou a 
elevação canônica da Capela de Nossa 
Senhora do Bonsucesso de Inhaúma 
em matriz da paróquia. Embora o de-
creto de criação da Paróquia de Nossa 
Senhora do Bonsucesso de Inhaúma 
seja do dia 24 de junho de 1966, a 
solenidade oficial foi realizada no dia 
3 de julho de 1966, em Missa Solene 
celebrada pelo então arcebispo do Rio 
de Janeiro, Cardeal Jaime de Barros Câ-
mara, sendo o primeiro pároco, padre 
Miguel Pietrangelo.

Em 1972, o antigo templo foi de-
molido e foram iniciadas as obras da 
nova matriz que podemos apreciar 
hoje. O dia dedicado à padroeira é 29 
de outubro, embora seja festejada o 
mês inteiro, havendo novena prepara-
tória, Missa Solene, procissão e muitas 
festividades. 

A Paróquia Nossa Senhora do Bon-
sucesso de Inhaúma vem construindo 
sua história através da fé, da perseve-
rança e da esperança em Jesus Cristo, 
que é o Caminho, a Verdade e a Vida, 
e junto com toda a comunidade busca 
ir em missão, levando o Evangelho a 
todos os que precisam.

CAPELAS
A Paróquia Nossa Senhora do 

Bonsucesso de Inhaúma conta com as 
seguintes capelas: São José, no Parque 
Oswaldo Cruz (Amorim); São Jerôni-
mo Emiliani, no Parque Carlos Chagas 
(Varginha); São Miguel Arcanjo, na 
comunidade Nelson Mandela; São 
Tomé, em Bonsucesso; Cristo Reden-
tor, em Bonsucesso, e Nossa Senhora 
das Graças, no Hospital Federal de 
Bonsucesso. 
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PÁROCOS
Dentro dos seus 50 anos 

de história, a Paróquia Nos-
sa Senhora do Bonsucesso de 
Inhaúma contou com o pastoreio 
e o auxílio de diversos sacer-

dotes, dentre eles, os seguintes 
párocos: padre Miguel Pietran-
gelo, religioso somasco (pos-
se: 3/07/1966); padre Marino 
Nati, religioso somasco (posse: 
23/12/1969); padre Antonio 

Amorim (posse: 31/5/1973); pa-
dre José Rodrigues de Oliveira 
(posse: 17/12/1973); padre Ubira-
jara Galdino (posse: 27/4/1975); 
padre Ary Fontes Fernandes 
(posse: 5/10/1980); padre Anto-

nio Amorim (posse: 12/12/1983); 
padre Raimundo Nonato Viana 
Santos (posse: 31/5/1995); padre 
Abílio Soares de Vasconcelos 
(posse: 16/1/1998); padre Deos-
tede de Teixeira de Farias (pos-

se: 21/1/2002); padre Lincoln 
de Almeida Gonçalves (posse: 
11/3/2003); padre Márcio Sér-
gio Oliveira de Queiroz (posse: 
13/9/2009) e padre Thiago Aze-
vedo Pereira (posse: 25/3/2014). 

Primeiro pároco, Miguel Pietrangelo, com paroquianos
Padre Lincoln GonçalvesPadre Antonio Amorim

Padre Márcio Queiroz e o diácono Vicente Silva, hoje padre

PARA OS PRÓXIMOS 50 ANOS...
“Espero que todos os paroquianos e fiéis 

usufruam da nossa paróquia. Que nossa comu-
nidade tenha muitas crianças e jovens, e que 
eles continuem a participar, que continuem sua 
caminhada na igreja e ouçam atentamente a 
Palavra de Deus, desejou a secretária paroquial, 
Rosane Passos. 

 “Espero que todos tenham mais consciência 
de preservação do patrimônio, porque nossa 
igreja é um patrimônio. Temos que saber cuidar 
melhor do que nós temos dentro da igreja. As 
pessoas têm que ter um desejo de amar o que a 
gente tem. Que todo mundo tenha consciência 
de que aquilo é nosso, e temos que cuidar pra que 
dure mais. Desejo esse sentimento de preserva-
ção e zelo para com a casa do Senhor, e espero 
que a Igreja continue não apenas bonita, mas 
também bem cuidada e conservada por todos 
aqueles que participam dela, destacou Camila. 

“Eu espero e só desejo tudo de bom e de me-
lhor para a nossa comunidade, inclusive porque 
nós estamos com um padre maravilhoso, muito 
trabalhador. E eu falo com todos os paroquianos: 
‘ajude nas obras da paróquia, que nós só temos a 
ganhar as graças de Deus’”, disse Celi.

 “A Palavra de Deus diz que ‘um planta e outro 
colhe, mas é Deus quem faz crescer’. Eu faço parte 
desses 50 anos, mas obviamente que esses 50 
anos são muito mais do que os meus dois aqui na 
paróquia. Para que hoje tudo isso pudesse estar 
acontecendo, tantos outros sacerdotes passaram 
por aqui, deixaram a sua palavra, os frutos do 
seu ministério, tantas pessoas do povo de Deus, 
algumas já hoje com bastante idade, algumas que 
estavam aqui quando a paróquia foi construída e 
outros que já partiram dessa vida; muitas mãos 
se doaram para que tudo isso pudesse acontecer 
hoje. Eu olho o futuro com muita esperança. A 
nossa igreja é muito caracterizada pelo número 
de crianças; nós temos muitas. E quando olho 
para elas, para os adolescentes, os jovens e para 
os coroinhas, eu digo: essa igreja tem futuro. São 
eles que vão escrever os próximos 50 anos de 
evangelização do nosso bairro”, afirmou padre 
Thiago.

PARÓQUIA NA INTERNET
A Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso 

de Inhaúma (PNSBI) fica na Rua Olga, 21, em 
Bonsucesso. Mais informações pelo telefone: 
(21) 3437-5111. Confira também a programação 
do Jubileu de Ouro no blog (http://www.pnsbi.
blogspot.com.br/) e na página do Facebook 
(https://www.facebook.com/pnsbi/).

RAPHAEL FREIRE
raphaelfreire@radiocatedral.com.br

COLABORAÇÃO: JÉSSICA PINHEIRO E PASCOM PNSBI
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No dia 9 de junho celebra-
mos a Festa de São José de An-
chieta, este jesuíta canonizado 
pelo Papa Francisco, cuja vida e 
obra estão profundamente iden-
tificadas com a história de nosso 
Brasil. Como comemoramos 
também, no final de abril, um 
ano do lançamento da Encíclica 
Ecológica “Laudato Si”, faz-
-se necessário um paralelismo 
entre a vida do santo e alguns 
conteúdos existentes no referi-
do documento sobre o cuidado 
com a casa comum.

A visão integradora de toda 
a Criação, na qual as questões 
sociais estão profundamente 
unidas com as questões am-
bientais, conforme nos fala a 
“Laudato Si” quando aborda a 
ecologia integral (LS.n.139), era 
algo que estava no horizonte 
de José de Anchieta quando 
em 1560 relatou os fenômenos 
físicos da natureza do Brasil, 
associando-os com a biodiver-
sidade e os povos indígenas. 
Certamente esta visão sistêmica 
foi adquirida a partir de uma 
conversão ecológica, nascida 
de um mergulho apostólico de 
enculturação da fé na realidade 
local. Esta conversão, que é pes-
soal e comunitária, supõe uma 

espiritualidade que nos une a 
Deus, à natureza e à realidade, 
e com tudo o que nos rodeia 
(LS.n.216).

Nesta correlação, 
aparece a temática da 
ecologia cultural na 
“Laudato Si”, que nos 
recorda a importância 
de prestarmos aten-
ção às comunidades 
tradicionais e suas tra-
dições culturais, onde 
a terra não é um bem 
econômico, mas dom 
gratuito de Deus e dos 
antepassados que nela 
descansam, sendo um 
espaço sagrado com o 
qual precisam intera-
gir para manter a sua 
identidade e os seus 
valores (LS.n.146). Foi 
desta perspectiva que 
José de Anchieta per-
cebeu e relatou em sua 
carta biogeográfica de 
1560 como os povos 
indígenas no Brasil se 
relacionavam com os 
fenômenos da nature-
za, ventos, chuvas, raios, ani-
mais e plantas, integrando a 
diversidade cultural e ecológica. 
Esta relação entre ecologia e 

cultura era tão forte que ele 
chegou a afirmar que “existiam 
muitas outras coisas não narra-
das que são dignas de menção, 

e que nós como inexperientes 
desconhecemos”. Os esforços 
em escrever uma gramática 
tupi-guarani, mostram o apreço 

pela cultura local e o desejo de 
valorizar aquilo que ela tem de 
mais precioso no processo de 
comunicação com os outros e 

com o mundo circun-
dante. Num país como 
o nosso, onde a riqueza 
de culturas tradicio-
nais e da biodiversi-
dade é algo admirável 
e inquestionável, as 
mensagens de José de 
Anchieta e da “Lauda-
to Si” nos convidam 
a valorizar mais este 
patrimônio cultural 
e ecológico, lutando 
contra toda forma de 
banalização e destrui-
ção desta dupla riqueza 
que o Criador colocou 
em nossas mãos para 
cuidar, guardar e pre-
servar.

Um terceiro para-
lelismo entre José de 
Anchieta e a “Laudato 
Si” consiste na busca 
de um novo estilo de 
vida, “onde é possível 
necessitar de pouco e 

viver muito, dando espaços a 
outros prazeres como os en-
contros fraternos, o serviço, a 
música, a arte, o contato com a 

natureza e a oração”(LS.223). 
Ao vir para o Brasil, o apóstolo 
São José de Anchieta teve que 
mudar todo o seu estilo de vida 
europeu, passando a viver com 
poucas coisas, cultivando o 
diálogo e a convivência com os 
povos nativos, desenvolvendo 
a música e o teatro entre os 
índios, procurando servir de 
maneira incansável, adquirindo 
um novo olhar sobre a natureza 
rica e prodigiosa de nosso país, 
mantendo-se contemplativo na 
ação e cultivando a sua vida de 
oração como cristão, religioso 
e sacerdote. Esta busca em 
viver um novo estilo de vida, 
com mais qualidade e menos 
rodeada dos excessos de coisas 
que muitas vezes nos escra-
vizam e não nos realizam em 
profundidade, é um apelo ne-
cessário para superar as feridas 
que provocamos em nós e na 
casa planetária comum. Que o 
testemunho de vida de José de 
Anchieta e a exortação da Encí-
clica “Laudato Si” nos ajudem a 
galgar estes ideais e a viver mais 
plenamente a nossa vocação de 
guardiões da Criação.

PADRE JOSAFÁ CARLOS DE SIQUEIRA
REITOR DA PUC-RIO

José de Anchieta e Laudato Si
CÚRIA ROMANA DOS JESUÍTAS
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LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum
SEGUNDA-FEIRA
Dia 20 de junho
1ª Leitura - 2Rs 17,5-8.13-
15.18
Salmo - 59 (60)
Evangelho - Mt 7,1-5

TERÇA-FEIRA 
Dia 21 de junho
1ª Leitura - 2Rs 19,9-11.14-
21.31-36
Salmo - 47 (48)
Evangelho - Mt 7,6.12-14

QUARTA-FEIRA 
Dia 22 de junho
1ª Leitura -  2Rs 22,8-
13;23,1-3
Salmo - 118 (119)
Evangelho - Mt 7,15-20

QUINTA-FEIRA 
Dia 23 de junho
1ª Leitura - 2Rs 24,8-17
Salmo - 78 (79)
Evangelho - Mt 7,21-29

SEXTA-FEIRA 
Dia 24 de junho
1ª Leitura - Is 49,1-6
Salmo - 138 (139)
2ª Leitura - At 13,22-26
Evangelho - Lc 1,57-66.80

SÁBADO 
Dia 25 de junho
1ª Leitura - Lm 2,2.10-
14.18-19
Salmo - 73 (74)
Evangelho - Mt 8,5-17

O evangelho de hoje nos coloca diante 
de três cenas lucanas: a confissão de fé de 
Pedro, o primeiro anúncio da paixão e as 
condições para se seguir Jesus.

Em Lc 9,18-21 encontramos a con-
fissão de fé de Pedro. Jesus está rezando 
num lugar retirado com seus apóstolos e 
propõe-lhes uma pergunta: Quem diz o 
povo que eu sou? O Senhor deseja saber, 
em primeiro lugar, o que dizem dele os 
de fora, os que não fazem parte do grupo 
específico dos apóstolos e discípulos. A 
resposta é muito confusa, pois no dizer 
do povo não aparece com clareza quem 
é Jesus: uns dizem que és João Batista; 
outros que és Elias, mas outros acham 
que és algum dos antigos profetas que 
ressuscitou.

O Senhor dirige, então, sua pergunta, 
para o grupo específico dos 12: E vós, 
quem dizeis que eu sou? Em nome dos 12, 
Pedro toma a palavra e assevera: O Cristo 
de Deus. Pedro confessa sua fé, segundo a 
qual Jesus é o “Cristo”, ou seja, o “Messias”, 
esperado por Israel. 

Chama a nossa atenção, no entanto, 
a proibição de Jesus, que lhes diz que de-
vem guardar absoluto segredo dessa afir-
mação. Não é difícil de se entender essa 
atitude de Jesus. O conceito de Messias 
estava impregnado de uma concepção 
própria de Israel. Eles aguardavam um 
Messias mais político que apocalíptico. A 
expectativa comum era a de que o Messias 
fosse um novo Davi, capaz de expulsar os 
estrangeiros e de fazer o reino prosperar 
como nos dias antigos. Todavia, o Senhor 
Jesus não é um Messias nesses moldes. O 
seu reino “não é desse mundo”, como Ele 
mesmo vai dizer a Pilatos. Era necessário 
esperar, então, até que se cumprisse o seu 
Mistério Pascal, para que os apóstolos e 
todas as pessoas pudessem compreender 
que tipo de Messias era Jesus, ou seja, não 
um Messias político, mas um Messias que 
veio dar a sua vida em favor dos homens e 
abrir para eles as portas do Reino Eterno.

Jesus já anuncia aqui o mistério da 
paixão (cf. Lc 9, 22). Ele realizará aquilo 
o que vem descrito na primeira leitura. 
A profecia de Zacarias, tão semelhante 
aos chamados “cantos do servo sofre-
dor” encontrados em Isaías, encontra 
em Jesus Cristo a sua plena realização. 
Todos olharão para Ele, quando estiver 
pendurado na cruz para a nossa salvação. 
Ao chorá-Lo e lamentá-Lo. Mas a morte 
não terá a última palavra, pois Ele deverá 
“ressuscitar ao terceiro dia” e então, pelo 

12º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

19 de junho de 2016
1ª Leitura - Zc 12,10-11; 13,1
Salmo - 62
2ª Leitura -3,26-29
Evangelho - Lc 9,18-24

Profissão de fé

REPRODUÇÃO

mistério da sua ressurreição, será aberta 
uma “fonte acessível” (cf. Zc 13,1), pela 
qual os homens poderão entrar em comu-
nhão com Deus e se alegrar na esperança 
da sua própria ressurreição e vida eterna.

O texto do Evangelho, no entanto, 
continua. Os vv. 23-24 nos apresentam as 
condições necessárias para ser discípulo. 
É interessante que as condições do disci-
pulado tenham sido colocadas depois da 
confissão de fé de Pedro e do anúncio da 
paixão. Não se pode ser discípulo de Jesus 
sem se ter uma fé clara e firme a respeito 
de quem Ele é, e sem querer abraçar na 
vida aquilo o que foi a vida do Mestre: o 
sacrifício e a cruz. Por isso Jesus afirma 
que, para segui-Lo, é necessário: renun-
ciar a si mesmo e tomar a cruz. Só quem 
está disposto a perder a vida poderá, 
de fato, salvá-la. Esse é o caminho do 
discípulo. Eis aqui o paradoxo perder/

ganhar, tão necessário para a vida do 
discípulo e, ao mesmo tempo tão difícil 
de realizar. Contudo, aquele que nos dá o 
mandamento nunca nos deixa sozinhos. 
Basta suplicarmos ao Senhor que Ele, na 
sua bondade, nos dá o seu Espírito que 
transforma o que parece impossível em 
plenamente realizável.

Poderíamos concluir lançando um 
breve olhar sobre a segunda leitura. Nesse 
trecho da Carta aos Gálatas, Paulo nos faz 
ver como o Batismo nos torna criaturas 
totalmente novas. Todos os que foram 
batizados em Cristo, se revestiram de 
Cristo. Isso significa não somente uma 
realidade exterior, mas significa que 
os batizados são, agora, outros cristos, 
porque se identificaram com Ele de 
forma plena. E o que vale, agora, não é 
a nacionalidade, nem a condição social, 
nem nada. Todos os batizados são perfei-

tamente iguais diante de Deus, aliás, se 
existe alguma distinção, esta é a dada pelo 
próprio Sacramento do Batismo, que nos 
torna novas criaturas. Nos tornamos pelo 
Batismo descendentes de Abraão, filhos 
da promessa como o povo da primeira 
aliança. Se tudo se fez novo em nós a 
partir desse sacramento, quão grande 
deve ser o nosso esforço em vivermos 
de acordo com a vida nova recebida. É 
claro que vamos sempre nos defrontar 
com nossas fraquezas e limitações, com 
nossas quedas aqui e acolá. Mas devemos 
nos levantar de tudo isso e, guiados pela 
força do Espírito Santo, continuar cami-
nhando numa vida nova.

PADRE FÁBIO SIQUEIRA
VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS DE FÉ E CATEQUESE MATER 

ECCLESIAE E LUZ E VIDA
COMENTÁRIO COMPLETO NO SITE: 

WWW.ARQRIO.ORG.BR
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Atualização cadastral

(21)3231-3560

Ligue para a nossa Central de Relacionamento
e atualize seus dados:

Você que é amigo da rádio, entre em contato conosco para 
fazer uma atualização cadastral, não esqueça de informar o 
CPF e demais dados para continuar recebendo nossas 
correspondências.
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Neste artigo iremos concluir as ob-
servações do documento ‘A Interpreta-
ção da Bíblia na Igreja’ (1993), sobre a 
‘Abordagem Feminista’, no âmbito das 
‘Abordagens Contextuais’, juntamente 
com aquela, já analisada anteriormente, 
a ‘Abordagem da Libertação’.

No que concerne os escritos neo-
-testamentários, o objeto do estudo, 
em definitivo, não é a concep-
ção da mulher expressa no Novo 
Testamento, mas a reconstrução 
histórica de duas situações di-
ferentes da mulher no primeiro 
século: aquela que era habitual na 
sociedade judaica e greco-romana 
e a outra, inovadora, instituída no 
movimento de Jesus e nas Igrejas 
paulinas, onde teria-se formado 
“uma comunidade de discípulos de 
Jesus, todos iguais”. Um dos apoios 
invocados para sustentar esta visão 
das coisas é o texto de Gal 3,28. O 
objetivo é redescobrir para o pre-
sente a história esquecida do papel 
da mulher na Igreja das origens1.

Importante notar a diferença no 
objeto de análise apresentada pelo do-
cumento: Não se analisa a concepção da 
mulher no NT, mas se reconstrói o perfil 
da mulher na sociedade greco-judaica, 
em geral negativa e aquele que se encon-
tra no âmbito do ‘movimento de Jesus’, 
sempre igualitário.

A avaliação da Santa Sé sobre a abor-
dagem feminista aponta diversos ele-
mentos positivos, contribuições à exegese 
e à vida da Igreja, em particular no século 
XX, sensível às conquista igualitárias da 
humanidade:

Numerosas são as contribuições 
positivas que provêm da exegese 
feminista. As mulheres tomaram 
assim uma parte mais ativa na 
pesquisa exegética. Elas consegui-
ram, muitas vezes melhor do que 
os homens, perceber a presença, 
o significado e o papel da mulher 
na Bíblia, na história das origens 
cristãs e na Igreja. O horizonte cul-
tural moderno, graças à sua maior 
atenção à dignidade da mulher e ao 

papel dela na sociedade e na Igre-
ja, faz com que sejam dirigidas ao 
texto bíblico interrogações novas, 
ocasiões de novas descobertas. A 
sensibilidade feminina leva a reve-
lar e a corrigir certas interpretações 
correntes, que eram tendenciosas e 
visavam justificar a dominação do 
homem, sobre a mulher2.

No que concerne a sociedades mais 
antigas, como aquelas que encontramos 
nos textos do AT, a abordagem feminista 
procura, como propunha Bultmann, 
desmitificar a imagem de Deus, marcada 
pela visão androcêntrica e patriarcal:

No que concerne o Antigo Testa-
mento, vários estudos esforçaram-
-se de chegar a uma compreensão 
melhor da imagem de Deus. O Deus 
da Bíblia não é projeção de uma 
mentalidade patriarcal. Ele é Pai, 
mas ele é também Deus de ternura 
e de amor maternais3.

Nas conclusões críticas do documento 
sobre esta abordagem e seu valor para a 
interpretação bíblica, a Comissão Bíblica 
acentua alguns problemas graves que 
devem ser considerados seriamente antes 
da utilização dos pressupostos colocados 
pelo feminismo.

Na medida em que a exegese fe-
minista se fundamenta sobre uma 
ideia preconcebida, ela se expõe 
a interpretar os textos bíblicos de 
maneira tendenciosa e, portanto 

contestável. Para provar suas teses 
ela deve muitas vezes, na falta de 
melhor, recorrer a argumentos ex 
silentio. É sabido que estes são 
geralmente duvidosos; eles não 
podem nunca bastar para estabe-
lecer solidamente uma conclusão. 
De outro lado, a tentativa feita para 
reconstituir, graças a indícios fugiti-
vos discernidos nos textos, uma si-
tuação histórica que esses mesmos 
textos pretendem querer esconder, 
não corresponde mais a um traba-
lho de exegese propriamente dito, 
pois ela conduz à rejeição dos textos 
inspirados preferindo uma constru-
ção hipotética diferente4.

Destaco nesta avaliação, primei-
ramente a questão da relação entre a 
utilização de ‘uma ideia preconcebida’ 
que possibilita que a exegese feminista 
forneça ao leitor da Bíblia uma visão ‘de 
maneira tendenciosa e, portanto con-
testável’ e, portanto, uma falsificação da 
Bíblia. Além disso, o uso do argumento 
‘ex silentio’5, da qual utilização decorre, 
não poucas vezes erros de avaliaçã do 
texto bíblico, pois, ‘É sabido que estes são 
geralmente duvidosos; eles não podem 
nunca bastar para estabelecer solidamen-
te uma conclusão’

Um segundo elemento crítico apre-
sentado pela Comissão Bíblica em relação 
à interpretação feminista, põe em relevo 
o fato que, no afã de reconstruir no texto 

bíblico, uma suposta 
situação histórica 
que se adeque ao 
método feminista e 
às suas finalidades, 
não se possa mais 
considerar este exer-
cício como ‘exegese 
bíblica’ propriamen-
te dita, na medida 
em que ‘ela conduz 
à rejeição dos textos 
inspirados preferin-
do uma construção 
hipotética diferente’. 

Por fim, uma ad-
vertência da comis-

são ao uso desta abordagem conclui 
nossas observações sobre a Abordagem 
Feminista:

A exegese feminista propõe muitas 
vezes questões de poder na Igreja 
que são, sabe-se, objeto de discus-
sões e mesmo de confrontos. Nesse 
domínio, a exegese feminista só 
poderá ser útil à Igreja na medida 
em que ela não cair nas armadilhas 
mesmas que denuncia e quando ela 
não perder de vista o ensinamento 
evangélico sobre o poder como 
serviço, ensinamento endereçado 
por Jesus a todos os seus discípulos, 
homens e mulheres6.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

2 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

3 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

4 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

5 Argumentum ex silentio é um termo em latim, 
traduzido geralmente como argumento pelo silêncio, 

utilizado para denominar uma conclusão que se 
baseia na ausência de uma afirmativa em documentos 

históricos (ao contrário da conclusão mais comum, 
baseada na presença de uma). No campo dos estudos 

clássicos, ele é geralmente se refere à indução a 
partir da falta de referências a um assunto nas obras 

disponíveis de um autor de que ele, portanto, ignoraria 
o tal assunto. Assim, na análise histórica com um 

argumento pelo silêncio, a falta de referência a um 
evento ou a um documento é utilizada para lançar 

dúvida sobre a existência de tal evento ou documento. 
A análise, portanto, pressupõe que o autor “deveria 

ter mencionado” esse tal evento ou documento pela 
importância que ele certamente tem. Um argumento 

pelo silêncio se aplica a um documento apenas se 
houver alguma expectativa de que o referido autor tinha 

acesso a ele, tinha a intenção de relatar a situação de 
forma abrangente e que o tal documento era importante 

ou interessante o suficiente para ter sido mencionado. 
Este tipo de argumentação é bastante diferente 
da argumentação pela ignorância, que se baseia 

numa total “ausência de evidência” e é amplamente 
considerado como pouco confiável; porém, os próprios 
argumentos pelo silêncio são considerados fracos ou 

até mesmo falaciosos em muitas situações.

6 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

REPRODUÇÃO

A palavra de Deus na Bíblia(48):

Interpretação e tradução da Bíblia
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AMIGOS

19 DE JUNHO
São Romualdo
• Adalberto P. dos Santos Filhos
• Adelson Sampaio
• Adriana Maria dos Santos Alves
• Adriana Muniz da Silva Coutinho
• Ana Zita Vasconcelos Rodrigues
• Antonio José Braz Filho 
• Benedito Martins Pimentel
• Celia Silva de Souza
• Daniela C. de Ornellas Alvares
• Danielle Gama Nogueira
• Delma Alves de Souza
• Edna Soares Baptista
• Eliane Ramalho Portella
• Elval Gonçalves Silva
• Eunice Gomes de Morais
• Ewa Grybowski
• Gabriel Barbosa de Melo
• Georgina Lopes da Silva
• Ireci Marques de Andrade Bastos
• Jacqueline de Souza Nunes
• Jorge dos Santos Freitas 
• José Geraldo Sant’ana Rosa
• Joséline de Souza Cabral
• Julival G. Cabral
• Laura Pereira Couto
• Leonete Prado
• Luana dos S. Dias de Miranda
• Luiza da Silva Cipriano
• Marcos José Ferreira Leite
• Maria das Dores Silva Souto
• Maria de Jesus Valle
• Maria de Lourdes de Oliveira
• Maria do Carmo G. Ferreira
• Maria Dulcinea da Silva
• Maria Gorete M. Vasconcellos
• Maria Loester Freire Gutman
• Maria Morone Borges
• Marinete Trindade de Lima
• Mauricio Rocha Feres
• Monica Maria Iacozelli de Souza
• Nilceia Rangel dos Santos
• Ranilda Diniz Pereira
• Rosangela Nogueira Teixeira
• Roseli Ribeiro Pereira
• Teresa Cristina Andrade Afonsso
• Teresa Cristina de A. Affonso
• Vera Lucia da Silva
• Veronica da Costa Popovic
• Vilma Anunciada Carvalho

20 DE JUNHO
São Silvério
• Ana Claudia Castro Dantas 
• Ana Maria Galdino
• Anna Maria da Silva
• Antonia Luzia Santos
• Antonio Alfredo M. de S. Pinto
• Barbara Luzia Leal do Carmo
• Carlos Alberto Moreira da Silva
• Carlos Antonio Martins Malheiro
• Catia Pinto Luna
• Cinthia Sampaio de Oliveira Silva
• Cirlene Pereira dos Santos
• Claudia de Souza Galanti
• Dalva Fontes Peixoto
• Elaine da Silva Pires
• Eny Goular Tavares 
• Espedito Gomes F. das Chagas
• Fátima Teresinha G. de S. Goes
• Fernanda Santanna Campos
• Flavia Tavares dos Santos
• Guaraci Teixeira Ribeiro
• Hilda Alves de Oliveira Silva
• Ingrid Gonçalves Oliveira
• Iraci Gomes da Silva
• Joana Dias de Souza 
• João de Almeida Leite
• João Dutra Sobrinho
• José da Silva Monteiro
• Julia Teixeira dos Santos
• Lecy Pinto Mazzotti
• Leda Maria da Rocha Siqueira
• Leize Valerio da Silva
• Lenite Nascimento de Freitas
• Luzinete Adão Gomes
• Márcia Cabral de Miguel
• Marcia Nogueira da Silva
• Marco Aurelio F. de Moura
• Marcos Roberto de Souza Lima
• Margarida Matheus
• Maria Aparecida de Sousa 
• Maria Aparecida P. Mateus
• Maria Augusta de Souza
• Maria Cristina Luzia de Melo
• Maria da Graça Silva Ferreira
• Maria da Guia Soares Xavier

• Maria das Dores Alves
• Maria de Lourdes de O. Justino
• Maria de Oliveira da Silva
• Maria Edith Barbosa
• Maria Graça Silva Ferreira
• Maria Heloisa Drago Lacerda
• Maria José da Silva
• Maria Lucia Mury
• Maria Luiza Horta L. de Mello
• Maria Luiza R. Araujo
• Marinette de A. C. Amorim
• Mauricia Jannuzzi Braga Soares
• Mirani Viana de Araujo
• Miriam Martins Peçanha
• Odalea Lima Sales Silva
• Paulo Cesar Dias Coelho
• Quintino Manoel do Carmo
• Raimunda Silva da Silva
• Regina Celia São Thiago de Souza
• Rosilene Vieira Cunha
• Silnei Correa de Sa
• Sonia Maria Garcia Mesquita
• Sueli Gomes Leal
• Tania Lucia Paixão de Andrade 
• Teresinha Vieira Costa
• Tereza de Jesus Pereira
• Terezinha José Pereira Vidal
• Valdir da Silva Ventura
• Zemaria Teixeira

21 DE JUNHO
São Luís Gonzaga
• Adriano Silva de Jesus
• Alaide dos Santos Souza
• Alberto Dias Pereira
• Ana Maria da Conceição Santos
• Angela Maria da Cruz
• Arlete Maria Silva de Almeida
• Benedita de Alcantara Costa
• Carlos Alberto Martins
• Cezario Teixeira Pinto
• Cinelandia da Silva Saboia
• Clarissa da Silva Bogado
• Claudomiro Vieira Silva
• Denise Coelho Martins
• Dinamar de Souza
• Elisabeth Alves dos Santos
• Elizete de Aragão C. Risso
• Elza Pereira de Souza
• Gizeldo de Oliveira Pinto
• Guilherme Ferreira Bigate
• Hilnéa da Silva Magalhães Migro
• Ilma de Carvalho
• Ivan Carlos de Sousa
• João Carlos de Oliveira Cerqueira
• Lenice Geralda Proença Gusmão
• Leonardo Caldas da Silva
• Leonor Kenup Batista
• Lucilia Viana dos Santos
• Luiz de Barros de Abreu
• Luiz Eduardo Cortez D. R. Lima
• Luiz Gonzaga de Carvalho
• Luiz Gonzaga de Oliveira
• Luiza Braz dos Santos
• Manoel de Oliveira Silva
• Manuela Ramona Pache de 

Godoy
• Mara Bustamante da Silva
• Márcia Cerqueira Lima
• Marcia Pixinine Moraes Fer-

nandes
• Maria Amalia Santos de Aquino
• Maria Auxiliadora Moreira da 

Silva
• Maria Celia Ramos Pereira
• Maria da Conceição de Jesus
• Maria da Conceição Werly Ve-

lasques
• Maria da Penha da Cruz Pontes
• Maria Dalva Gomes
• Maria de Fatima Soares
• Maria de Souza Macedo
• Maria Helena Rodrigues
• Maria Orisa Teixeira Gomes
• Maria Rodrigues de Araujo
• Marlene Rosa de Santana
• Raimundo Miguel dos Santos
• Tania da Silva de Azevedo
• Thereza Cristina dos Santos 

Ferreira
• Vilma Barbosa Cavalini
• Viviane Cristine Araujo Tavares

22 DE JUNHO
São João Fischer e Santo Tomás Moro
• Elza Augusta Atanasio
• Alexandre Rezende Chaboudt
• Alzira Nunes Magalhães
• Ana Maria Batista
• Anna Maria Alvarenga Garcia
• Cacilda do Nascimento

• Camilla Santos de Oliveira
• Carla Adriana Ribeiro Pereira
• Catarina Ires de A. e França
• Cecilia Pereira Simões
• Dalva Maria dos Santos Oliveira
• Darci Gomes de Medeiros
• Edimea Rosa de Oliveira
• Eloísa Gonzaga de Alvarenga
• Elza Campos Araujo
• Erika Guadalupe M. Ramires
• Gean Bezerra dos Santos
• Geraldo Paulino dos Santos
• Gilvanice Miranda dos Santos
• Ivanildo Rafael Gomes
• João Batista Carvalho Cordeiro
• João José da Luz
• Jocila Candida da Costa Abreu
• José Elias Estevan
• Josue Felinto de Oliveira
• Lea Bragança dos Reis Merly
• Leda Silva Souza
• Lenir Machado Serra
• Leonicia Maria da C. Barros
• Letícia de Macedo Moreira
• Lucia Claudia dos Santos
• Luis Claudio Knauee Lins 
• Luiz de Gonzaga Ramos
• Luiza Soares da Silva
• Marcela da Cunha Borba Hafner
• Margarida Maria da Silva
• Maria Adelaide do Valle Matta
• Maria Aya Takamine
• Maria Catarina de Souza
• Maria Celeste S. Nascimento
• Maria da Conceição G. Argento
• Maria da Conceição N. da Silva
• Maria da Paz Paiva da Silva
• Maria das Graças Souza Lima
• Maria das Neves Tavares Dias
• Maria de Lourdes S. S. Vergne
• Maria de Lourdes Souza
• Maria do Socorro P. Rodrigues
• Maria Emília Rigueira Penna
• Maria Gomes Tavares
• Maria Joséfina Atalla Leite
• Maria Lucia Souza da Silva
• Maria Marinete da Silva
• Maria Nicea Robaina Bezerra
• Marinete Alves da Silva
• Marivoneide Avelino Santos
• Marly dos Santos Ponte
• Nadir de Almeida Nogueira
• Nadir do Amaral Franco
• Nilceia Cristina Lopes dos Santos
• Patricia Frade Barreira
• Rita de Cassia D. de Assumpção 
• Rosangela Pereira Pitta
• Salvador Moreira Renovato
• Santa Siqueira Rodrigues
• Silas Borges de Oliveira Filho
• Sonia Santiago da Silva
• Sueli de Araujo Novaes Santos
• Therezinha Lina P. da Rocha
• Valdinete da Silva Alexandre
• Vanda Arrais de Morais
• Vivian da Penha Rodrigues
• Walda Moraes Rodrigues
• Wilson Azevedo Rio Branco
• Wilson Gilberto Silveira da Silva
• Zenilda Diane da Costa Moreira
• Zilda Ferreira da Costa Noronha

23 DE JUNHO
São José Cafasso
• Adelia Simonassi de Araujo
• Afife Feres Diniz
• Alzira Maria Silva Sousa
• Ana Cristina Santos de Moraes
• Ana Maria Dutra Sabino
• Ana Souza Santos
• Angélica de Mello Rodrigues
• Antonia Aucilene Davi Lopes
• Arlete da Silva Santos
• Atilia Maria dos Anjos Avance
• Celma Bastos de Almeida
• Cristina de Jesus Abreu
• Deisidy Mariano T. de Almeida
• Eliane Bertoldo da Silva
• Francisca Gabriel Venâncio
• Gilvan França dos Santos
• Glória de Souza
• Glória Maria Bazon de Andrade
• Hercy Schuler de Oliveira Soeiro
• Jane Sermoud Resende
• Jayme Vieira Fraga
• Joana Aparecida F. de Araujo
• Joana Maria Marques Miranda
• João dos Reis Lavigne
• João Lucio Goulart Lepori
• Jorgete Baeta Degliomini
• José Luiz Rodrigues Brea

• Josilene Guedes Soares
• Joyce Viana Lima
• Júlio Cesar Souza Lima
• Lucleide de Souza Pontes
• Magnolia Marins de Almeida
• Maria Antonia da C. Simão
• Maria das Graças Macedo Carlos
• Maria de Lourdes F. Furtado
• Maria de Lourdes S. de Oliveira
• Maria do Carmo da Silva
• Maria do Socorro da Silva
• Maria do Socorro G. de Araújo
• Maria Domingas M. das Neves
• Maria Elisete de Sousa Braga
• Maria Gildete Teles Massa
• Maria Joana de Almeida
• Maria José da Silva
• Maria Lucia Neves Salazar
• Marina Gomes da Rocha
• Marlene Cardoso de Matos
• Nadir Gusmão de Lima
• Neia Gomes
• Neuza Rosa de Freitas Bastos
• Nilza Barboza
• Pedro Mariano Filho
• Regina Maria S. de B. Barreto
• Renata Ramos Sader
• Reni Gomes da Silva
• Ronaldo Aguiar Azevedo
• Rosalia Melo Alves
• Roseleide Aparecida Lazarin
• Sandra Nunes de Oliveira
• Silvana Ramos de Sousa Alves
• Solange das G. de Sousa Fonte
• Valeria de Marins Falco
• Valmira Morbeck Silva
• Vânia Dantas de Arruda
• Vania Maria Pereira
• Vera Lucia Chagas dos Santos
• Vera Lucia P. Reis da Silva
• Yara Alves da Silveira

24 DE JUNHO
São João Batista
• Aguinaldo de Azevedo Miranda
• Ana Lucia Ribeiro Ferreira Diniz
• Andrelina Santos da Silva
• Anezinda Souza
• Angela Conceição Mello de Souza
• Angela de Almeida Amorim
• Carmen Lúcia Silva
• Celeide Maria Pereira Barbosa
• Cleusa Reis de Carvalho
• Daniel Ferreira Abreu
• Dilci Batista Gomes
• Elenir Tavares Correia
• Emilia Julia Rodrigues Dinis
• Georgertte Tomás Braga
• Glaucia Gomes Pacheco Ribeiro
• Herminio de Jesus Andrade
• Hilda Rocha
• Isabel Cristina Pereira Cerqueira
• Jandira Lourenço 
• Jenecy Cordeiro da Silva
• Joana D’Arc C. da S. Gonçalves
• Joana Delvizio dos Santos
• Joana Deolindo Gomes
• Joana Lucia Santos e Souza
• Joana Martins Santos
• Joana Saturna
• Joanides Rodrigues Pettinelli
• Joanitta Baptista P. de Jesus
• Joanna D’Arc Riccioni
• João Carlos da Paz B. Ferraz
• Joao Carlos Francisco Rosas
• João Carlos Polycarpo
• João Edson Peres Cavalcante
• João Luiz Dias de Carvalho
• João Manuel Gomes Gonçalves
• João Serafim dos Santos
• João Soares Bezerra
• José Carlos de Almeida Pinto
• Katia Maria Pereira de Souza
• Leci Natividade Caldas
• Lourdes Lemelle
• Luci Lopes
• Luiz Carlos de Assis
• Marcelina Pinheiro Ramos
• Marcia Leiras M. de Oliveira
• Margarida Henrique da Silva
• Maria Allevato Musco
• Maria Ambronatti de França
• Maria da Penha Lima de Souza
• Maria Dalva F. de Oliveira
• Maria das G. dos Santos Moreira
• Maria de Fatima Teixeira Cruz
• Maria de Jesus Santos de Aguiar
• Maria do Socorro Gomes da Silva
• Maria Lucia Maia de Azevedo
• Maria Madalena Ferreira Martins
• Maria Mirtes de Souza

• Maria Monica Cortes Cipriano
• Maria Rosangela da S. Barbosa
• Maria Thereza de Paula Duque
• Marilise Fonseca de Souza
• Marinete Seabra da Silva
• Marly Martins Perissé
• Martha Monteiro Ferreira
• Miria Moreira Rocha
• Miriam Teixeira Pontes
• Monica de Góes
• Nadir Rigueira dos Santos
• Nair Batista de Cristo e Silva
• Neide da Silveira 
• Nubia Ribeiro Rodrigues
• Renato Leiras
• Ricardo Mattos Laino
• Roberto Florentino C. da Silva
• Selma Bernardo Simão
• Sergio Henrique Jorge da Costa
• Severina Isaura Oliveira Castro
• Silvia de Sá Marins Schiavon
• Sizenando Batista Silveira
• Sonia Vicente Tavares
• Stela Dalva Silvano
• Sueli Alves Desouzart
• Wilma de Fatima S. Machado
• Zenith Teixeira Conceição
• Zilda Brandão Moura

25 DE JUNHO
São Guilherme de Vercelli
• Ademilson Silva Louzada
• Aída Maria Vieira da Silva
• Alícia Evangelista Silva Viana
• Ana Lucia Dias da Silva
• Andrea Cecílio de Souza
• Andreia Cristina dos Santos
• Candido Eduardo de M. Cordts
• Carlos Alberto Xavier
• Carmelia Marques
• Carmem Guimarães de Moraes
• Claudete Santos de Oliveira
• Claudia Cirstina Alves da Silva
• Creusa Maria Rangel Flores
• Daisy Aparecida Frias Cursino
• Elaine Barreto Santos
• Elaine Ferreira Nunes
• Eliane Lima Sobreira
• Eliane Vilarinho Ribeiro
• Eneida Vellozo
• Esther Maria Nogueira da Silva
• Eurico Domingos José Lopes
• Fatima Maria Salgado de Mello
• Henrique dos Santos Machado 
• Irene de Fatima F. Paes Leme
• Iria Barreto Santos
• Isabel Soares de Souza
• Izabel Arcangela Lopes Silva
• Izilda da Silva Rezende
• Jaime José da Costa
• Janaina F. dos Santos Inocêncio
• Jardelina Oliveira da Rocha
• João Baptista Affonso de Oliveira
• João Batista de Freitas
• João Carlos Barbosa de Castro
• Julia de Souza Silva
• Lucia Elisa de Assis Araujo
• Lucia Maria Correia de Castro
• Luiz Antonio Felix Pereira
• Lydia Gomes Bandeira
• Marcelo Gaigher Gonçalves
• Maria Cecilia Ricardo Dezideri
• Maria da C. Medeiros Ventura
• Maria da C. Pereira Braga
• Maria das Graças Mello Ferreira
• Maria de Fatima Amorim
• Maria Elvira de S. C. da Silva
• Maria José Ramos dos Santos
• Maria Josénita F. de Carvalho
• Maria Laura V. da Silva
• Maria Selva dos Santos Lino
• Marlene Martins
• Marta Mendonça de Souza
• Monica Ribeiro Santos
• Nair Lima da Silva
• Nilza Maria de Queiroz Lima
• Nissis de Oliveira
• Osmar da Silva
• Roberta da Paz Coelho
• Rogerio da Silva
• Rosangela Wig de Araujo
• Rosemary Fatima F. dos Santos
• Rubens da Silva Pinto
• Sergio Villié Bastos
• Shirley da Silva Fonseca
• Shirley Maria L. dos Santos
• Silvio de Almeida
• Thais Fernandes V. de Moraes
• Vanessa Weber de Castro
• Vania da Silva Bernardo
• Zilda Sa Lima




