
Apóstolos de Cristo
PÁGINAS 2, 3, 19 E 20

Celebramos neste domingo a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 
testemunhas do Cristo morto e ressuscitado, colunas da Igreja.
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aos bispos, presbísteros e 
diáconos aniversariantesPARABÉNSAs colunas da Igreja

Neste domingo, a comunidade 
eclesial celebra a solenidade dos san-
tos apóstolos Pedro e Paulo. O misté-
rio pascal do Senhor se atualizou na 
história destes dois grandes consagra-
dos, e eles se tornaram testemunhas 
da vida cristã para as futuras gerações 
de seguidores. Por isso, nós, desejosos 
de trilhar o caminho da salvação, 
nos voltamos para estas figuras da 
primeira hora: as colunas da Igreja. 
O percurso petrino, desde o chamado 
às margens do lago de Genesaré até a 
sua morte na cidade de Roma (cf. Mc 
1,16; Jo 21,18-19), e o paulino, come-
çando com a aparição na estrada para 
Damasco e terminando, igualmente, 
com o martírio na capital do Império 
(cf. At 9,3; At 25,10), são um verda-
deiro itinerário de amadurecimento 
para os fiéis.

A liturgia da Palavra é composta 
por textos bíblicos selecionados com 
o intuito de ilustrar a relação dos 
apóstolos com o Cristo e com a grei 
nascente. Assim, possuímos um duplo 
elenco de leituras, o primeiro em fun-
ção da missa da vigília – At 3,1-10 (Pe-
dro prossegue o ministério de Jesus), 
Gl 1,11-20 (o testemunho paulino e seu 
encontro com Céfas) e Jo 21,15-19 (o 
pastoreio petrino) –; o segundo para 
a Eucaristia do dia – At 12,1-11 (Pedro 
e o Mistério Pascal), 2Tm 4,6-8.17-18 
(Paulo e o Mistério Pascal) e Mt 16,13-
19 (a confissão de fé no Cristo). Através 
dessas passagens proclamadas nas 
celebrações, os fiéis escutam a voz 
do Ressuscitado, vocacionando-os 
também, à semelhança dos santos 
festejados, a se deixarem configurar 
em discípulos missionários

O evangelho da missa do dia – Mt 
16,13-19 – apresenta os seguintes te-
mas: a identidade de Jesus (vv. 13-16) 
e a de Simão (vv. 17-19). No primeiro, 
o Mestre inquire o grupo dos segui-

dores “Quem dizem os homens ser 
o Filho do Homem?”. As multidões 
ouviam os seus discursos e via os 
seus gestos e, por isso, atribuíram-
-no o título de profeta, aquela pessoa 
autorizada para comunicar a vontade 
divina. O Senhor, depois, redirecio-
na a pergunta: “E vós, quem dizeis 
que eu sou?”. Surge a resposta: “Tu 
és o Messias, o Filho do Deus vivo”. 
Pedro conferiu duas designações ao 
pregador da Galileia: Messias (Cristo) 
e Filho do Deus vivo. Esses epítetos 
revelam a sua verdade mais profunda, 
pois Ele não é apenas um profeta na 
sequência de Elias, Jeremias ou outro, 
nem mesmo na de João Batista. Jesus 
é o Ungido e o Primogênito de Deus. 

O relato evangélico passa, então, 
a tratar da singularidade de Simão 
e de seu encargo diante da Igreja. 
Por conseguinte, três ações divinas 
confluem para o apóstolo: o Pai lhe 
desvela a identidade de Jesus; esse, 
por sua vez, decidi construir sua 
comunidade a partir do ministério 
petrino; e, para isso, transmite-lhe as 
condições necessárias para guiar os 
discípulos. Aparecem neste contexto 
duas imagens particulares: a “rocha” 

e as “chaves”. Desta forma, como 
Abraão é a rocha na qual o povo se 
estabelece (cf. Is 51,1-2), Pedro é o 
patriarca selecionado para confirmar 
o novo povo, convocado na fé em 
Cristo (cf. Lc 22,32). O simbolismo 
das chaves, já utilizado pelos rabinos 
a fim de significar autoridade, está 
ligado com o múnus de posicionar 
a reta interpretação da doutrina e o 
direcionamento moral.

A segunda leitura faz referência 
direta à experiência paulina. O testa-
mento espiritual entregue a Timóteo 
narra a vida de um homem orientada 
exclusivamente pela Boa-Nova e 
pela tarefa de reunir os seguidores 
do Senhor – “ele fez com que a men-
sagem fosse anunciada por mim 
integralmente e ouvida por todas as 
nações” (2Tm 4,17) –; e, ainda, revela 
a sua esperança na vitória de Cristo 
sobre a morte e na bem-aventurança 
prometida aos crentes – “O Senhor 
me libertará de todo mal e me sal-
vará para o seu Reino celeste” (2Tm 
4,18). Sem dúvida, Paulo emerge no 
horizonte eclesial como exemplo de 
uma trajetória devotada ao anúncio 
da Palavra divina e à edificação das 
comunidades cristãs.

Canta a assembleia orante no hino 
do ofício das leituras da solenidade 
dos santos apóstolos: “louvamos Pe-
dro e Paulo, por Cristo consagrados 
colunas da Igreja no sangue derra-
mado”. De fato, a caminhada deles 
testemunha a atuação do Espírito 
Paráclito, convertendo e socorrendo 
a fraqueza humana e capacitando-a 
para o amor incondicional. Possa a 
celebração do martírio desses dois 
grandes homens fortalecer o povo de 
Deus para, na fidelidade ao projeto de 
Jesus, se dedicar muito mais a evan-
gelização das gentes. 

“Possa a celebração 
do martírio desses 
dois grandes homens 
fortalecer o povo de 
Deus para, na fidelidade 
ao projeto de Jesus, se 
dedicar muito mais 
a evangelização das 
gentes”

NATALÍCIO
DIA 3
• Pe. Júlio César Melo Miranda, CMF
• Diác. (P) Joaquim Lisboa Chagas Filho

DIA 4
• Diác. (P) Alberto Pastor dos Santos

DIA 5
• Pe. Fernando Quelho Barbosa

DIA 6
• Pe. Boguslaw Batkiewicz (Ricardo)
• Diác. (P) Valdinei Geraldo Martins

DIA 7
• Diác. (P) Lélio José Gomes Senna

DIA 8
• Dom Karl Josef Romer
• Pe. Mieczyslaw Jastrzebski (Mateus), MIC

DIA 9
• Mons. Pedro Barreto Celestino
• Diác. (P) Aristóteles Cristino Soares
• Diác. (P) Ephson Pedro da Silva

ORDENAÇÃO

DIA 3 
• Cardeal Eusébio Oscar Scheid, SCJ (ordenação 

presbiteral)
• Dom Assis Lopes (ordenação presbiteral)
• Côn. Abílio Soares de Vasconcelos
• Pe. Francisco Beffa
• Pe. Mauro Rodrigues Brandão
• Pe. Tomé Herculano Lopes, O. de M.

DIA 4
• Pe. Roger Emile Barakat, MLM
• Pe. Teófilo Gomes Saéz, CMF

DIA 5
• Pe. Fr. Emerson Carlos Silva, OSA

DIA 7
• Pe. Antônio Márcio Alves Rodrigues
• Pe. Rafael de Lima Coelho, MSC

DIA 8
• D. Emanuel Xavier Oliveira de Almeida, OSB
• Pe. José Laudares de Ávila, SSS
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De 22 a 28 de junho de 2016
• Nomeando Dom Luiz Henrique da Silva 

Brito, bispo titular de Zallata e auxiliar 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, e o 
padre Jesus Hortal Sánchez, SJ como vi-
sitadores no Mosteiro de Nossa Senhora 
da Conceição da Ajuda.

• Constituindo membros do Colégio de 
Consultores os seguintes presbíteros: 
Dom Roberto Lopes, OSB, monsenhor 
Gilson José Macedo da Silveira, monse-
nhor Helio Pacheco Filho, monsenhor Jan 
Kaleta, monsenhor Joel Portella Amado, 
monsenhor Manuel Moreira Vieira, cône-
go José Gomes Moraes, cônego Leandro 
de Souza Câmara, cônego Pedro Nunes 
de Almeida, padre Geovane Ferreira Silva, 

padre Henrique Jorge Diegues e padre 
Márcio Sérgio de Oliveira Queiroz.

• Concedendo licença para o padre Ismael 
Vogas Evangelista Sousa exercer o mi-
nistério sacerdotal nesta Arquidiocese.

• Nomeando o diácono Ernani José Antu-
nes para exercer o ministério diaconal na 
Paróquia Santo Antônio de Pádua e Nos-
sa Senhora da Boa Vista, no Cachambi, 
Vicariato Episcopal Norte.

• Nomeando para a diretoria e conselho 
da União dos Juristas Católicos do Rio 
de Janeiro: presidente: procurador Paulo 
Silveira Martins Leão Junior; vice-presi-
dente: Dr. Gustavo Miguez de Mello; 1º 
secretário: Dr. Francisco Massá Filho; 2º 
secretário: Dr. José Marcos Domingues 

de Oliveira; 1º tesoureiro: Dr. José Afon-
so Barreto de Macedo; 2º tesoureiro: 
Dr. Eduardo Demaria Grova; consultor 
eclesiástico: Pe. Luis Madero López; 
conselheiros: Min. Célio Borja, Dr. José 
Arthur Rios, Des. José Carlos Barbosa 
Moreira, Des. José Carlos S. Murta Ri-
beiro, Des. José Lisboa da Gama Malcher, 
Dra. Izabela Azevedo do Nascimento, 
Dra. Karen Melo Brandão Assis, Des. 
Luiza Cristina Bottrel Souza, Des. Ney 
Moreira da Fonseca, Dr. Paulo Fernando 
de Albuquerque Maranhão, Dra. Regina 
Teresa Varges Resende, Dr. Roberto 
Osman Gomes Aguiar, Dr. Theophilo de 
Azeredo Santos, Des. Thiago Ribas Filho, 
Dr. Vitor Pimentel Pereira.

ATOS DO GOVERNO

ANUNCIE AQUI:  
SÃO MAIS DE 266 PARÓQUIAS 

VENDO O SEU ANÚNCIO

www.testemunhodefe.com.br

Leia o Jornal Testemunho de Fé 
pela internet:
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DIA 3
10h - Missa de dedicação do tem-
plo na Paróquia Nossa Senhora da 
Guia, no Lins de Vasconcelos
14h30 - Visita ao encontro dos lei-
gos interessados na espiritualidade 
dos franciscanos da providência, no 
Hospital São Francisco, na Tijuca

18h - Crisma na Paróquia São 
Francisco de Assis, em Senador 
Camará

DIA 7
19h30 - Missa em homenagem 
aos 20 anos de evangelização no 
Rio da Comunidade Católica Sha-

lom, na Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, no Largo do Machado

DIA 8
19h - Missa na preparação da 
festa da padroeira na Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, em Cam-
po Grande

DIA 9
6h30 - Missa pela saúde na Pa-
róquia São José, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas
9h - Missa Rio Celebra, pelos 
quatro anos de falecimento do 
Cardeal Dom Eugenio Sales e pelo 
envio dos jovens que participarão 

da JMJ na Cracóvia, na Catedral de 
São Sebastião, no Centro
16h - Crisma na Basílica Imacu-
lado Coração de Maria, no Méier

AGENDA DO ARCEBISPO

Pedro e Paulo

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

Celebramos, com grande júbilo, 
a festa de dois apóstolos, colunas da 
Igreja: São Pedro e São Paulo. Duas 
figuras tão diferentes, que, no entanto, 
se uniram no testemunho de Cristo até a 
morte. Pedro é destinatário de uma aten-
ção especial por parte de Cristo. Homem 
corajoso e decidido, que confessa sua fé 
em Cristo, está disposto a acompanhá-
-Lo em sua paixão, caminha sobre as 
águas, quer defender o seu Mestre, mas, 
ao mesmo tempo, tão frágil a ponto de 
traí-Lo, negando conhecê-Lo por três 
vezes. Mas será sobre a profissão de fé 
que ele fará, em meio à sua história de 
vida fundamentada na fé, que Cristo 
quer edificar a Sua Igreja.

Quando Jesus pergunta aos seus: “E 
vós, quem dizeis que Eu sou? Respondeu 
Simão Pedro, que disse: Tu és o Cristo de 
Deus vivo”. (Mt. 16, 15-16). Mal pronun-
ciou estas palavras, Cristo prometeu-
-lhe solenemente o primado sobre toda 
a Igreja (Mt. 16, 18-19). O primado de 
Pedro e de seus sucessores está claro no 
Evangelho (Jo 21, 15). Pedro exerceu este 
primado, como encontramos nos Atos 
dos Apóstolos (At. 1, 15; 2, 14; 3, 6; 10, 1; 
9, 32; 15, 7-2). Pedro foi bispo de Roma, 
onde foi sepultado. Santo Inácio de An-
tioquia refere-se à Igreja de Roma como 
a “que preside a aliança do amor”. Santo 
Irineu de Lião fala da “Igreja romana, 
a mais antiga, a maior, a conhecida de 
todos, fundada pelos gloriosos apósto-
los Pedro e Paulo”, com a qual todas as 
outras, em virtude de sua posição de 
prioridade, devem estar de acordo.

Os apóstolos são testemunhas do 
Cristo morto e ressuscitado. Sua prega-
ção plantou a Igreja, que vive do teste-

munho que eles deram. Simão, discípulo 
da primeira hora, seguiu Jesus nos dias 
de sua pregação, recebeu do Senhor o 
nome de Pedro e foi colocado à frente 
do colégio dos 12 e de todos os discí-
pulos de Cristo. Generoso e, ao mesmo 
tempo, frágil, chegou a negar o Mestre 
e, após a ressurreição, teve confirmada 
a missão de apascentar o rebanho de 
Cristo. Pregou o Evangelho e deu seu 
último testemunho em Roma, onde foi 
crucificado sob o imperador Nero. 

Paulo não conhecera Jesus segun-
do a carne. Foi perseguidor ferrenho 
dos cristãos, até ser alcançado pelo 
Senhor ressuscitado na estrada de 
Damasco. Jesus o fez Seu apóstolo. 
Pregou o Evangelho incansavelmente 
pelas principais cidades do Império 
Romano e fundou inúmeras igrejas. 
Combateu ardentemente pela fideli-
dade à novidade cristã, separando a 

Igreja da sinagoga. Por fim, foi 
preso e decapitado em Roma, sob 
o imperador Nero.

Ambos viveram profundamente 
o que pregaram: pregaram o Cristo 
com a Palavra e a vida, tudo dando 
por Cristo. Pedro disse com acer-
to: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes 
que te amo”; Paulo exclamou com 
verdade: “Para mim, viver é Cristo. 
Minha vida presente na carne, eu a 
vivo na fé do Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim”. Dois 
homens, um amor apaixonado: 
Jesus Cristo! Duas vidas, um só 
ideal: anunciar Jesus Cristo! Em 
Jesus eles apostaram tudo; por 
Jesus gastaram a própria vida; da 
loucura da cruz e da esperança da 
ressurreição de Jesus, eles fizeram 
seu tesouro e seu critério de vida.

O Papa é o sucessor de Pedro e sinal 
visível da unidade da Igreja. A ordem 
de Jesus foi: “Apascenta os meus cor-
deiros… apascenta as minhas ovelhas”! 
(Jo. 21, 15-17). Era a investidura no 
supremo poder! A Igreja sem o Papa 
seria um barco sem timoneiro! Jesus 
quis fundar a sua Igreja tendo Pedro e 
seus sucessores à frente dela. Em dois 
mil anos de cristianismo, até hoje Pe-
dro teve 266 sucessores! Pedro, Lino, 
Cleto, Clemente… João Paulo II, Bento 
XVI, Francisco. Podemos dizer: ontem 
Pedro, hoje Papa Francisco. Agradeça-
mos a Deus por pertencermos à Igreja 
fundada por Cristo, que é “una, santa, 
católica e apostólica, edificada por Je-
sus Cristo, sociedade visível instituída 
com órgãos hierárquicos e comunidade 
espiritual simultaneamente (…); fun-

dada sobre os apóstolos e transmitindo 
de geração em geração a sua Palavra 
sempre viva e os seus poderes de pas-
tores no sucessor de Pedro e nos bispos 
em comunhão com ele; perpetuamente 
assistida pelo Espírito Santo”. (Paulo 
VI, Credo do Povo de Deus).

Rezemos pelo Papa Francisco. E 
acompanhemos nossa oração com um 
gesto concreto: “o óbolo de São Pedro”, 
aquela contribuição que nesse dia os 
católicos do mundo inteiro devem, 
com generosidade, dar para as obras de 
caridade do Papa por todo o mundo. 
Assim, com as mãos e com o coração 
rezemos pelo Santo Padre: Que o Se-
nhor nosso Deus, que o escolheu para 
o episcopado na Igreja de Roma, o con-
serve são e salvo à frente da Sua Igreja, 
governando o Povo de Deus de modo 
que o povo cristão a ele confiado possa 
sempre mais crescer na fé. Amém!

“Duas vidas, um só 
ideal: anunciar Jesus 
Cristo! Em Jesus eles 
apostaram tudo; por 
Jesus gastaram a 
própria vida; da loucura 
da cruz e da esperança 
da ressurreição de Jesus, 
eles fizeram seu tesouro 
e seu critério de vida”
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O Programa de Apoio Fami-
liar, desenvolvido pela Pastoral 
do Menor da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, promoveu mais uma 
capacitação para as agentes de 
Pastoral do Menor com o curso 
“Buscando Saber Mais”, realizado 
por sua conselheira Regina Gal-
vão, no Edifício João Paulo II, na 
Glória, dia 15 de junho.

Durante o curso, foi abordado 

o tema: “Empreendedorismo e 
Planejamento de Projetos” com o 
objetivo de possibilitar aos agen-
tes de pastoral e aos educadores 
do Programa de Inclusão Digital 
desenvolver pequenos empreen-
dimentos para as Olimpíadas e 
durante a sua realização, promo-
vendo desta forma suas famílias.

Os participantes avaliaram 
o curso como muito proveitoso 

e alguns deles, que já possuem 
pequenos empreendimentos, 
afirmaram que o conteúdo tra-
tado esclareceu muitas dúvidas 
relevantes para melhorar os re-
sultados. O Programa de Apoio 
Familiar atua na promoção da 
família.

SYMONE MATIAS
symonematias@testemunhodefe.com.br

Faleceu no dia 22 de junho, 
no Rio de Janeiro, o padre Ra-
fael Nuñez Del Pozo, aos 86 
anos. O corpo do sacerdote foi 
velado na Igreja São José, na 
Vila Ieda, em Campo Grande. 
A missa de exéquias, celebrada 
no dia 23, foi presidida pelo 
Cardeal Orani João Tempesta.

Nascido em Segovia, na 
Espanha, o filho de Rafael 
Nuñez Somoza e Concepción 
Del Pozo Martin foi ordenado 
sacerdote no dia 26 de abril 
de 1960 pelas mãos do então 
arcebispo de Salamanca, Dom 
Barbado Viejo. Quatro anos 
depois, o jovem padre chegou 
a terras brasileiras e se insta-
lou no Rio de Janeiro, onde 
tornou-se mestre em teologia 
pastoral pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC-Rio), 
em 1976.

Entre suas atividades, 
atuou como diretor-conciliá-

rio e di-
retor da 
E s co l a 
de Di-
r i g e n -
tes dos 
Cu r s i -
lhos de 
C r i s -
tandade, em 1968; diretor 
espiritual dos Cursilhos de 
Cristandade, em 1970; capelão 
das Servas de Maria Ministras 
dos Enfermos, na Gávea, em 
1977, e professor de teologia 
da PUC-Rio.

Em reconhecimento pelos 
muitos serviços prestados ao 
Movimento de Cursilhos de 
Cristandade, especialmente 
como diretor espiritual, foi 
nomeado diretor espiritual 
emérito do movimento, no dia 
19 de fevereiro de 2016.

DA REDAÇÃO

Shalom: 20 anos 
de missão no Rio

Capacitação para agentes 
da Pastoral do Menor

Padre Rafael Nuñez

A Comunidade Católica 
Shalom comemora 20 anos de 
missão no Rio de Janeiro em 
2016. Para celebrar a data, a 
comunidade receberá a cofun-
dadora Maria Emmir Oquendo 
Nogueira em dois eventos. No 
domingo, 3 de julho, a partir 
das 9h, ela estará no Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes, em 
Botafogo, onde o bispo auxiliar 

Dom Antonio Augusto Dias 
Duarte presidirá a Celebração 
Eucarística, às 14h30; e no dia 
7 do mesmo mês, às 19h, parti-
cipará da missa comemorativa 
presidida pelo arcebispo do Rio, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
na Igreja Nossa Senhora da 
Glória, em Laranjeiras.

COMUNICAÇÃO SHALOM

Agentes de pastoral e educadores do Programa de Inclusão Digital

DIVULGAÇÃO
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A poucos dias para o início da 
Jornada Mundial da Juventude 
que vai acontecer em Cracóvia, 
na Polônia, entre os dias 25 de 
julho e 1º de agosto, a ansiedade 
já tomou conta dos peregrinos 
que vão participar do maior 
evento de jovens católicos do 
mundo. Antes da viagem, a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro 
celebrará a Missa de Envio para a 
JMJ, presidida pelo Cardeal Ora-
ni João Tempesta e transmitida 
pela Rádio Catedral FM e pela 
RedeVida de Televisão, no dia 9 
de julho, na Cripta da Catedral 
de São Sebastião, às 9h .

Além do envio para a JMJ em 
Cracóvia, a data para a celebração 
foi escolhida por mais dois moti-
vos: será o dia da Festa de Santa 
Paulina, a primeira santa brasi-
leira, e o quarto aniversário de 
falecimento do Cardeal Eugenio 
de Araujo Sales. De acordo com o 
coordenador arquidiocesano de 
pastoral, monsenhor Joel Por-
tella Amado, Dom Eugenio foi 
fundamental para que a jornada 
acontecesse no Rio, em 2013.

“Juntamos essas datas por-
que Dom Eugenio foi um dos 

grandes entusiastas para que a 
Jornada Mundial da Juventude 
acontecesse em nossa arqui-
diocese. Ele acreditou na JMJ, 
enviou uma carta ao Papa Bento 
XVI e se empenhou por ela. De 
certo modo, a jornada seguinte, 
em Cracóvia, quer celebrar o 
quarto aniversário de faleci-
mento, agradecendo-o por essa 
atitude que foi decisiva”, contou.

Monsenhor Joel destacou 
que a Missa de Envio também 
tem como objetivo unir todas as 
pessoas e grupos que irão partici-
par da JMJ, de maneira que todos 
possam estar integrados e rece-
ber a bênção antes da viagem.

“Essa missa também é para 
que rezemos juntos, indepen-
dente de fazer parte do grupo 
oficial ou não. Após a celebra-
ção, queremos propor uma 
ocasião para nos encontrarmos 
em Cracóvia para convivermos 
e partilharmos as experiências 
vividas. Por isso, precisamos 
que todos os grupos entrem em 
contato com a arquidiocese, que 
nos enviem um e-mail para que 
possamos estar mais integra-
dos”, destacou. 

Missa de Envio para a JMJ na Polônia

A convocação é para todos os 
grupos que irão à Jornada Mun-
dial da Juventude. Os respon-
sáveis devem informar o nome, 
nome caravana (paróquia, con-
gregações, movimento, comuni-

dades e grupos afins), bairro da 
caravana, número para contato, 
e-mail e o número de peregrinos 
do grupo. Podem entrar em 
contato com a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro através do e-mail 

gruposjmjarqrio@gmail.com 
ou pelo telefone: 2292-3132 –  
ramal 510 (Raphael Fritz).

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

GUSTAVO DE OLIVEIRA

Fiéis da Cracóvia comemorando a escolha da cidade para sediar a próxima JMJ

No dia de seu aniversário 
natalício, 23 de junho, o ar-
cebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, presidiu missa 
no Seminário Arquidiocesano 
de São José, no Rio Compri-
do, instituindo o seminarista 
Fernando Henrique Cardoso 
da Silva no ministério do 
leitorato. 

Junto com a equipe forma-
dora, estavam os sacerdotes 
recém ordenados, que aco-
lheram os novos membros 

da OVS (Obra das Vocações 
Sacerdotais). A homilia foi 
proferida pelo padre Bruno 
Borba, vigário na Paróquia de 
São Sebastião e Santa Cecília, 
em Bangu. Entre os conce-
lebrantes, o bispo animador, 
Dom Roque Costa Souza, 
e o reitor, cônego Leandro 
Câmara. 

“Foi um dia para agradecer 
a Deus por suas obras, pela 
graça de ter concedido tantas 
coisas boas, entre elas, o ani-

versário de muitas pessoas 
queridas, incluindo nosso 
querido pastor, Dom Orani, 
de quem recebi o ministério 
de leitor. É um ministério de 
misericórdia. Pois é pela mi-
sericórdia que somos chama-
dos e escolhidos, eleitos para 
servir o povo de Deus”, disse 
Fernando, que está cursando 
teologia na Universidade de 
Navarra, na Espanha.

DA REDAÇÃO

Instituição de leitor

Dom Roque, seminarista Fernando e Dom Orani

CARLOS ÉBANO COSTA

O Renasem (Retiro Nacional de 
Seminaristas) é um retiro para semi-
naristas que comungam ou desejam 
conhecer a espiritualidade da Re-
novação Carismática Católica. Este 
retiro acontece sempre no período 
das férias dos seminaristas.  No mês 
de janeiro, o nacional, e no mês de 
julho, o estadual.

Neste ano de 2016, o Renasem-
-RJ acontecerá na Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, no Seminário Arquidiocesano de São José, de 11 a 15 de 
julho com o tema: “Retornemos a Ele”. E se destina aos seminaristas 
das arquidioceses e dioceses que compõem o Regional Leste 1 da CNBB.

A missa de abertura do retiro do Renasem-RJ será realizada no dia 11 
de julho, às 19h, na Basílica Santuário de São Sebastião, na Rua Hadock 
Lobo, 266 – Tijuca, presidida pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta.

COLABORAÇÃO: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO

Renasem Rio
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Santuário da Penha elevado à basílica
O Santuário Arquidiocesano 

Mariano de Nossa Senhora da 
Penha, edificado há mais de 300 
anos no topo de um penhasco 
no bairro da Penha, na Zona 
Norte, será elevado à Basílica 
Menor – a sexta na cidade do Rio 
de Janeiro. O título foi dado pelo 
Papa Francisco, devido ao seu 
valor histórico e religioso para 
a cidade. A celebração de ins-
talação acontecerá no dia 2 de 
outubro, às 10h, por ocasião da 
abertura da festa da padroeira. 

No início deste ano, o arce-
bispo do Rio de Janeiro, Cardeal 
Orani João Tempesta, mandou 
uma carta ao Vaticano solici-
tando à elevação do templo. O 
pedido também foi assinado 
pelo presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos Brasileiros 
(CNBB), Dom Sergio da Rocha. 
O decreto chegou à arquidioce-
se no dia 16 de junho, enviado 
pela Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacra-
mentos, do Vaticano.

Em 2009, o então reitor da 
basílica, padre Serafim de Sousa 
Fernandes, já havia demonstrado 
o desejo de elevação do templo. 
Mas só em 2016 o atual reitor, 
padre Thiago Sardinha de Jesus, 
conseguiu organizar todos os 
documentos necessários para 
enviar à Santa Sé. 

A veneração dos devotos, o 
valor histórico do templo e a be-
leza artística de sua arquitetura 
são os principais requisitos para a 
concessão do título a um templo. 
No caso da igreja da Penha,  foi 
construída em 1635, na época da 
colonização do Brasil, e a festa da 
padroeira é marcante na história 
da cidade. “É um símbolo da 
Zona Norte”, classificou padre 
Thiago. 

Para o reitor, o santuário, com 
o título de basílica, passa a ser 
ainda mais um sinal do Reino 
de Deus na cidade. O sacerdote 
também assumiu uma maior res-
ponsabilidade na evangelização 
dos cariocas e peregrinos. 

“O significado de basílica é 
realizar o Reino de Cristo em 
nosso meio, através da unidade 
e da fraternidade dos cristãos. 
Somos um sinal da presença de 
Deus, que faz comunhão com 
todas as pessoas a partir de Sua 
Igreja”, afirmou padre Thiago. 

As outras cinco basílicas 
menores da cidade são: a Basílica 
Imaculada Conceição, em Bota-
fogo, a Basílica de Nossa Senhora 
de Lourdes, em Vila Isabel, a 
Basílica de Santa Teresinha do 
Menino Jesus e a Basílica de São 
Sebastião, ambas na Tijuca, e a 
Basílica do Imaculado Coração 
de Maria, no Méier. 

Em pleno ano que se comemora 
o jubileu de ouro de elevação a 
Santuário Arquidiocesano, a Igreja 
de Nossa Senhora da Penha de 
França recebe um grande presente 
da Santa Sé: o título de Basílica Me-
nor. O título de Basílica é conferido 
pelo Papa, através de um decreto 
assinado pela Congregação para o 
Culto Divino e Disciplina dos Sacra-
mentos. Existem quatro grandes 
basílicas maiores em Roma (as de 
São Pedro, São Paulo, São João de 
Latrão e de Santa Maria Maior); to-
das as outras basílicas são chama-
das de menores. A basílica sinaliza, 
nas várias localidades, a presença 
do Santo Padre e a união do Povo 
de Deus com ele. 

O termo basílica significa “Casa 
Real”. Basílicas eram construções 
especiais com colunas e pórticos 
que, na Grécia, levavam o nome de 
basílica, por estarem relacionadas 
ao rei (basileus). Os gregos copia-
ram dos persas. A basílica na Pérsia 
era a sala de audiências do rei. 
Graças às suas características de 
cunho prático, estas salas imensas 
com mais de uma nave, sustenta-
das por pilastras, foram adotadas 
no Ocidente. Com a liberdade de 
culto favorecida pelo imperador 
Constantino, muitas basílicas pas-

saram a serem templos cristãos. 
(cf. P. JOUNEL, in Dicionário de Litur-
gia, Paulinas, S. Paulo, 1992 - p.696).

Para que uma igreja receba do 
Papa o título de basílica, requer-se 
que a mesma seja sagrada com o 
rito do Pontifical Romano e tenha 
seu altar consagrado, com vários 
elementos litúrgicos no templo em 
digna admiração artística. Destaca-
mos a imagem de Nossa Senhora do 
Rosário, que foi a primeira a ocupar 
o trono do santuário, e a imagem de 
Nossa Senhora da Penha, ambas do 
século XVII; o belíssimo púlpito cris-
tão de 1908 em jacarandá, obra do 
mestre português Manoel Ferreira 
Tunes (1850-1912). O Santuário 
da Penha possui uma arquitetura 
eclética com diversidades de estilos 
combinando elementos românicos e 
barrocos, entre outros que compõem 
e criam uma nova linguagem arqui-
tetônica. Sua importância histórica 
transcende a religiosidade, sendo 
um patrimônio da Cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro (Decreto 
nº 9413/90 em 21/6/1990) e, para 
arquidiocese, é um marco de fé e ve-
neração a Virgem Santíssima, Nossa 
Senhora da Penha de França, que a 
reconhece como Santuário Mariano 
Arquidiocesano.

Uma das primeiras igrejas cons-

truídas na cidade, com data de 1635, 
levando os romeiros a subirem a 
grande pedra vindo de várias dire-
ções da cidade. Barcas da Cantareira 
aportavam no Porto Maria Angu, 
trens especiais saindo da Praia For-
mosa, charretes, carros e até cavalo. 
O santuário, símbolo da Zona Norte 
e Leopoldina, é marco fundamental 
do surgimento do bairro da Penha. 
No ano de 1728 é criada a Venerável 
Irmandade de Nossa Senhora da 
Penha de França por fidalgos por-
tugueses, que passa a administrar 
e preservar o legado do capitão 
Baltazar de Abreu Cardoso. 

 Além disso, para ser basílica 
deve deter especial predileção do 
Povo de Deus, seja pela sua antigui-
dade, seja por aspecto devocional. 
Na verdade, é um santuário com 
afluência constante de fiéis de di-
versos lugares do mundo, sobretu-
do aos finais de semana. E, até hoje 
com 380 anos de história, o Povo de 
Deus acorre piedosamente à casa 
da Mãe da Penha, com especial 
presença os grupos de pastorais 
e de movimentos da nossa arqui-
diocese e outros que, ao longo do 
ano, peregrinam por aqui e realizam 
diversas ações espirituais, sociais e 
formativas, motivados pela devoção 
mariana.

Para tal acolhida desses grupos, 
juntamente com os peregrinos, visi-
tantes e comunidade local, o santu-

ário como basílica quer aprimorar o 
que já oferecia com as celebrações 
dos sacramentos e com o serviço 
de evangelização: a Santa Missa 
todos os dias de segunda a sábado 
e aos domingos com quatro missas 
(com destaque também nas datas 
da Festa da Cátedra de São Pedro 
(22 de fevereiro), da Solenidade de 
São Pedro e São Paulo (29 de junho) 
e do aniversário de eleição do Sumo 
Pontífice reinante; Confissões e 
direção espiritual; Sacramento do 
Batismo e do Matrimonio; Pastoral 
da Acolhida; Pastoral da Liturgia; 
Coroinhas, cerimoniários e sacris-
tãos; Pastoral da Caridade Social; 
Pastoral da Comunicação; Pastoral 
da Visitação que leva a capelinha de 
nossa Senhora da Penha de França 
a quantos desejarem em suas ca-
sas; Pastoral Familiar; Grupo Jovem; 
catequese de crianças, jovens e 
adultos, inserindo-os na comu-
nidade cristã; Formação mariana 
mensal com horários alternativos; 
e, mais ainda agora, “como basílica 
deve dedicar-se, também, à divul-
gação dos documentos pontifícios 
e do magistério em geral” (Decreto 
do Título de Basílica Menor, de 
6/6/2016, in Aas 60-1968-536ss).

A festa em louvor a Nossa Se-
nhora, segundo Frei Agostinho de 
Santa Maria, tem início por volta 
de 1713, uma festa tipicamente 
portuguesa. Em 8 de setembro de 

1816, Dom João VI oficializa a Festa 
da Penha e, com o fim da escravidão, 
houve uma miscigenação e a festa 
passa a ter outra personalidade. 
Os negros faziam rodas de capo-
eira, cantando canções em louvor e 
respeito a Virgem. Com o tempo a 
festa chega a ser palco de disputa 
de sambas e marchinhas carnava-
lescas, com a presença de nomes 
consagrados da música popular 
brasileira. Foi na Festa da Penha que 
Sinhô e Donga lançaram o primeiro 
samba carioca “Pelo Telefone”. 

Enfim, a Festa de Nossa Se-
nhora da Penha de França ou sim-
plesmente Festa da Penha comu-
mente chamada, durante todos os 
domingos de outubro, com missas 
cheias de hora em hora desde 7h 
às 18h, repletas de flores e fitas 
devocionais depositadas na Igreja, 
encontros culturais no pátio (fol-
clore brasileiro, folclore português) 
e a solene procissão que, no último 
ano, contou com uma participação 
imensa de milhares de pessoas na 
comemoração do Jubileu de 380 
anos de festa, ressalta a visibilidade 
e antecipação do Reino de Deus 
(cf. Ap 5,1-14), a ponto de receber o 
título de Basílica (Casa Real).

PADRE THIAGO SARDINHA DE JESUS
REITOR DA BASÍLICA SANTUÁRIO DE N. S. 

DA PENHA DE FRANÇA
JUSSARA CESTARI

MUSEÓLOGA DA BASÍLICA SANTUÁRIO DE 
N. S. DA PENHA DE FRANÇA

HISTÓRIA
A história do Santuário da 

Penha remonta ao ano de 1635, 
quando o capitão Baltazar de 
Abreu Cardoso, proprietário de 
terras da zona norte da cidade, 
construiu uma pequena capela 
dedicada a Nossa Senhora da Pe-
nha, no alto de um rochedo. Nos 
anos seguintes, a capela passou a 
ser administrada pela Venerável 
Irmandade de Nossa Senhora da 
Penha de França. Em 1870, fize-

ram uma obra de ampliação do 
templo. A igreja passou por outras 
intervenções, como a edificação 
de uma torre em 1900 e a instala-
ção de 25 sinos em 1922, devido às 
comemorações do centenário da 
Independência do Brasil. 

A Festa de Nossa Senhora 
da Penha e de Nossa Senhora 
da Glória do Outeiro eram as 
mais importantes na cidade nos 
séculos 19 e 20. Em outubro de 
1899, cerca de 50 mil romeiros 

foram à festa da padroeira na 
Zona Norte. Durante as cele-
brações, os fiéis organizavam 
piqueniques no local. 

A igreja passou a ser santu-
ário arquidiocesano mariano 
em 15 de setembro de 1966, por 
concessão do então arcebispo da 
Arquidiocese do Rio, Dom Jaime 
de Barros Câmara.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

O título de basílica será oficializado no dia 2 de outubro, na abertura da festa da padroeira

Basílica da Penha
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F I D E L I D A D E
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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 | 3 A 9 DE JULHO DE 2016

O aplicativo oficial da Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro 
“Minuto de Fé”, lançado há um 
ano pelo Cardeal Orani João 
Tempesta, foi aprimorado e 
recebeu novas configurações 
para atender às demandas dos 
usuários. Agora, os fiéis ficarão 
atualizados quanto às principais 
notícias da Igreja no Brasil e no 
mundo, mas também poderão 
interagir com a realidade da 
própria paróquia.

Para o vigário episcopal para 
Comunicação Social e Cultura, 
cônego Marcos William Bernar-
do, o aplicativo será um auxílio 
para os católicos que residem 
no Rio, mas também para os 
turistas que visitam a cidade. 
Ele também explicou que as in-
formações serão veiculadas com 
mais rapidez pela ferramenta. 

“Estamos no patamar em que 
o ‘Minuto de Fé’ corresponde às 
expectativas dos católicos. Tan-
to aqueles que moram no Rio 
quanto os turistas que chegam 
à cidade têm a oportunidade de 
localizarem as Igrejas mais pró-
ximas aos locais em que estão. 
Ao mesmo tempo, será uma al-
ternativa para os fiéis que desejam 
visitar outras comunidades. Serão 
diferentes quadros, a começar 
pela arquidiocese, a qual estará 
disponibilizando, na própria ja-
nela do aplicativo, todas as suas 
atividades pastorais e ações do 
governo arquidiocesano atuali-
zadas. Muitas vezes, a informação 
aparece primeiro no aplicativo e 
só depois é veiculada no site, na 
Rádio Catedral FM e no jornal 
‘Testemunho de Fé’ ”, explicou.

De acordo com o vigário 
Marcos William, o aplicativo 
também quer permitir que a 
Igreja continue a ter um diálo-
go com o mundo e apresente a 
própria visão com relação aos 
fatos que atingem a sociedade 
como um todo.

“Queremos estabelecer um 
diálogo com o mundo, não só 
com notícias da Igreja Católica. 
Essa relação com diferentes 
segmentos mundiais não só in-
ternos (ou seja, a Igreja olhando 
para si mesma), mas junto às 
várias ações que dizem respei-
to ao sofrimento do homem, 

como os recentes atentados 
aos Estados Unidos e à Paris, 
por exemplo. A Igreja também 
quer dialogar com esses temas, 
quer tomar parte e apresentar 
a própria visão diante desses 
fatos”, destacou. 

ALGUMAS DAS FUNÇÕES

AGENDA DA IGREJA
Nesta sessão, o usuário pode 

ter acesso a todos os conteúdos 
da paróquia e da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro. Através disso, 
será possível ficar por dentro de 
todos os eventos, missas, festas 
e atividades da Igreja.

NOTÍCIAS
Agora o usuário ficará saben-

do sobre as principais notícias, 
além de ter acesso à visão da 
Igreja com relação aos fatos di-
vulgados. No aplicativo, os fiéis 
terão acesso, rapidamente, às 
informações.

UNIDOS NA ORAÇÃO
Através deste recurso, os fiéis 

podem:
1. Cadastrar uma pessoa que 
precise de orações. Para isso, 
basta preencher os campos que 
serão solicitados;
2. Convidar amigos para enviar 
orações à determinada pessoa, 
que poderá ler ou ouvir as men-
sagens;
3.  As mensagens podem ser en-
viadas à pessoa necessitada tanto 
na forma pública como privada.

ENCONTRE UMA IGREJA
Basta clicar nesta função e o 

aplicativo busca, de forma mais 
rápida, todas as paróquias que 
estiverem mais próximas ou 
ajuda a descobrir a localização 
exata de alguma igreja na cidade.

A PALAVRA DO PADRE
Além de saber as notícias 

da Igreja no Brasil e no mundo, 
os fiéis também ficarão infor-
mados sobre as novidades da 
própria paróquia. Nesta sessão, 
o pároco de determinada igreja 
pode postar áudios, vídeos e tex-
tos aos seus paroquianos. Além 
disso, o sacerdote pode escolher 
se a mensagem será pública ou 

destinada somente a um grupo 
de pessoas.

MENSAGENS E NOTIFICAÇÕES 
PUSH

Nesta sessão, ficarão as men-
sagens que a paróquia enviar. 

Ou seja, toda vez que o padre 
publicar uma mensagem, o 
paroquiano será avisado auto-
maticamente.

O aplicativo é gratuito e está 
disponível nas versões Android 
e iOS. O link para realizar o 

download também pode ser en-
contrado através do site arqrio.
org ou pelas mídias digitais da 
arquidiocese. 

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefé.com.br

Aplicativo ‘Minuto de Fé’
CARLOS MOIOLI
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Oração e criação
A Nos dias 5 e 7 de julho, das 

14h às 17h30, o Centro Loyola de 
Fé e Cultura da PUC-Rio oferece a 
oficina de oração e criação com o 
tema: “Diário de Oração”. 

Na oficina, com a duração de 
duas tardes, os participantes irão 
confeccionar um caderno costurado 
à mão com uma técnica de encadernação artesanal e também aprender 
mais sobre esse modo de rezar, utilizando o diário de oração. 

As inscrições podem ser feitas pelo site www.clfc.puc-rio.br ou pelo 
telefone: 3527-2012.

Centro Dom 
Vital

O Centro Dom Vital 
promoverá o curso “Arte 
Bizantina” de 6 de julho 
a 3 de agosto, às quar-
tas-feiras, das 18h às 
19h30. O curso será mi-
nistrado pelo professor 
Carlos Humberto Pimen-
tel Duarte da Fonseca, 
com investimento de R$ 
10 0. Também, haverá 
palestra e lançamento 
do livro “Deus na escola 
pública: a polêmica do 
ensino religioso no Bra-
sil”, de Oswaldo Viana da 
Silva Jr. A entrada é gra-
tuita. O Centro Dom Vital 
fica na Rua Araújo Porto 
Alegre, 70, sala 111, no 
Centro. Mais detalhes 
pelo telefone: 2516-2046 
ou pelo e-mail: comuni-
cacao@centrodomvital.
com.br.

Festa julina

• A Paróquia São Pedro do Mar, 
no Recreio dos Bandeirantes, 
realizará o “Arraiá de São Pedro” 
nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15,16 e 17 
de julho, a partir das 19h. Terá co-
midas típicas, quadrilhas, música 
ao vivo e muitas brincadeiras. A 
igreja fica na Rua Gilberto Freyre, 
100. Mais informações pelo tele-
fone: 2490-2287.

• A Paróquia São José e Nossa 
Senhora das Dores, no Andaraí, 
promoverá o “Arraiá do Zé das 
Dores” no dia 9 de julho, às 18h, 
na Rua Barão de Mesquita, 763. 
Haverá comidas típicas, sor-
teios, brincadeiras e quadrilhas. 

Mais informações pelo telefone: 
2238-4614.

• Na Paróquia São Benedito, em 
Pilares, acontecerá o “Arraiá de 
São Bené” nos dias 8 de julho, das 
19h às 22h30; 9 de julho, das 18h 
às 23h; e 10 de julho, a partir das 
12h. Haverá música, danças, co-
midas típicas e muitas atrações. 
A igreja fica na Avenida Dom Hel-
der Câmara, 6653. Mais detalhes 
pelo telefone: 2494-3790.

• A Paróquia Sagrada Família, 
na Saúde, promoverá o “Arraiá 
Sagrada Família” nos dias 16 
e 17 de julho, a partir das 18h. 

Terá comidas típicas, quadrilhas, 
brincadeiras e muito mais. A 
igreja fica na Rua do Livramento, 
62/64. Mais informações pelos 
telefones: 2283-6235.

• Acontecerá na Paróquia São 
Sebastião, em Bento Ribeiro, 
o “Arraiá do Bastião” nos dias 
16 de julho, a partir das 17h, e 
17 de julho, a partir das 16h, na 
Praça Manágua, 1. Terá quadri-
lha, comidas típicas e muitas 
brincadeiras. Mais detalhes pelo 
telefone: 2450-1366.

• A Paróquia Divino Espírito Santo 
e São João Batista, no Maraca-
nã, realizará “O grande Arraiá 
do Divino” nos dias 9 e 10 de 
julho, a partir das 17h, na Rua 
Felipe Camarão, 12. Haverá for-
ró Pé de Serra, música ao vivo, 
comidas típicas e brincadeiras. 
Mais informações pelo telefone: 
2567-9056.

• A Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima e São João de Deus, 
em Jardim Novo , promoverá 
“Grande festa junina” nos dias 
1, 2, 3, 8, 9 e 10 de julho, a partir 
das 19h. Haverá muita diversão, 
quadrilhas e comidas típicas. 
A igreja fica na Estrada Ma-
noel Nogueira de Sá, 1421, em 
Realengo. Mais detalhes pelo 
telefone: 2301-0219.

• Na Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, na Pavuna, haverá o 
“Arraiá da Conceição” nos dias 8, 
9 e 10 de julho, a partir das 18h, 
na Praça Sargento Fábio Pavani, 
44. Terá muita diversão e comi-
das típicas. Mais informações 
pelo telefone: 2474-1203.

• A Paróquia São Camilo de Lellis, 
na Usina, realizará “Festa Julina” 
nos dias 16 de julho, às 18h, e 17 
de julho, às 16h, na Estrada Velha 
da Tijuca, 45. Terá música, bazar, 
e comidas típicas. Mais detalhes 
pelo telefone: 2238-3509.

Música 
mariana

A Congregação Mariana 
Nossa Senhora das Dores 
e São Luiz Gonzaga, que 
pertence à Paróquia São 
Luiz Gonzaga, em Madureira, 
promoverá o “12º Festival de 
Música Mariana” no dia 9 de 
julho, às 18h, na Rua Manoel 
Martins, 43. A entrada é a 
doação de um quilo de ali-
mento não perecível para 
as famílias assistidas pela 
paróquia. Mais detalhes 
pelo telefone: 3390-7400 ou 
pelo e-mail: carlosrodrigues.
adv@gmail.com. 

Escola de fé
A Escola de fé Luz e Vida, núcleo Pila-

res, está com  inscrições abertas para os 
cursos de teologia, história da igreja, psi-
copedagogia, entre outros. As aulas serão 
ministradas às terças-feiras das 13h30 às 
17h ou às terças-feiras e quintas-feiras, 
das 19h30 às 21h. Os cursos com duração 
de dois anos terão início no dia 5 de julho 
na Paróquia São Benedito, na Avenida Dom 
Helder Câmara, 6653, em Pilares. O investi-

mento é R$ 15 a matrícula e R$ 20 a mensalidade. Mais informações pelo 
telefone: 2594-3790.

Festival Fratê
A Fraternidade O Caminho está 

com as inscrições abertas para o 
“Festival de Música Fratê” até o 
dia 10 de julho. Os interessados 
em participar devem se escrever 
no site www.e-inscricao.com/fes-
tivaldemusicaocaminho. O festival 
será realizado na Acadêmicos de 
Santa Cruz, no dia 17 de julho, das 
14h às 22h, na Rua do Império, 573, 
em Santa Cruz. A entrada será R$ 
10. Mais informações com Rodrigo 
pelo telefone 97230-8249.

Nossa Senhora 
da Paz
• A Paróquia Nossa Senhora 

da Paz, em Ipanema, fes-
tejará sua padroeira no 
dia 10 de julho com missa 
solene às 16h, seguida de 
procissão pelas ruas do bairro, 
às 17h, na qual todos rezarão 
pela paz. A igreja fica na Rua 
Visconde de Pirajá, 339. Mais 
informações pelos telefones: 
2543-4543 e 2247-4900. 

• A Paróquia Nossa Senhora 
da Paz, em Campo Grande, 

celebrará sua padroeira 
com novena até o dia 8 de 
julho, às 19h. No dia dedica-
do a santa, 9 de julho, terá 
oração da manhã, às 8h30, 
seguida de café partilhado, 
às 9h. Haverá reavivamento 
mariano com o diácono Vi-
nícius, às 10h. A Oração do 

Terço de Nossa Senhora e la-
dainha será às 11h. Ocorrerá 
missa solene, às 18h, segui-

da de show de prêmios. No dia 10 
de julho, haverá missa presidida 
pelo bispo auxiliar Dom Paulo 
Cezar Costa, às 9h. A igreja fica 
na Estrada do Mendanha, 6582, 
na Serrinha. Mais informações 
pelo telefone: 3426-6176.

São Camilo de 
Lellis

A Paróquia São Camilo de Lellis, 
na Usina, irá comemorar seu pa-
droeiro com novena de 5 a 13 de 

julho, às 19h. No 
dia 10 de julho 
terá almoço pa-
roquial, às 12h. 
No dia dedicado 
ao santo, ocor-
rerão missas às 
8h, 11h e 19h. A 
missa solene será às 15h, seguida 
de procissão pelas ruas do bairro. 
Durante todo o dia haverá quer-
messe. A igreja fica na Estrada Ve-
lha da Tijuca, 45. Mais informações 
pelo telefone: 2238-3509.
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Esperança por rios despoluídos
No ano em que a Campa-

nha da Fraternidade tem por 
tema: “Casa Comum, nossa 
responsabilidade”, o biólogo 
Mário Moscatelli apresentou ao 
arcebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, o seu projeto de 
despoluição dos rios da Baixada 
de Jacarepaguá.

Segundo o arcebispo, esta é 
uma oportunidade de divulgar 
o assunto para que as pessoas 
se interessem em gerir recursos, 
“a fim de que se possa ter águas 
mais saudáveis e uma solução 
para a questão da nossa nature-
za, que é bonita, mas está sendo 
degradada”, pontuou. 

Na audiência com Dom Ora-
ni, realizada no dia 21 de junho, 
na sede da arquidiocese, o biólo-
go apresentou através de fotos a 
situação degradante da cidade, 

e também manifestou o desejo 
de conseguir uma audiência 
com o Papa Francisco, já que o 

Pontífice, através da Encíclica 
“Laudato Si”, deu mais visibili-
dade à questão ambiental. 

ESPERANÇA
Os rios e lagoas da Baixada 

de Jacarepaguá, explicou o 
biólogo, estavam no pacote de 
despoluição para a Olimpíada. 
Com pouco mais de um mês 
para os Jogos, nada foi feito até 
agora. Ele acredita que o pro-
blema já deixou de ser apenas 
ambiental, agora já é de saúde 
pública, e vai ser uma catástro-
fe socioeconômica.

Para o ambientalista, a de-
gradação ainda tem solução, 
mas “é preciso fazer estratégias 
de curto, médio e longo prazo. 
A primeira coisa que tem que 
se fazer é isolar a baía para 
evitar que o lixo e esgoto de 
rios contaminados cheguem 
até ela”. 

Além da esperança de con-
versar com o Papa Francisco, 

Moscatelli já pensa em apresen-
tar o problema na Organização 
das Nações Unidas (ONU).

EXPERIÊNCIA 
Consultor ambiental para 

recuperação de áreas costei-
ras degradadas, Moscatelli 
é também responsável pela 
recuperação de várias áreas de 
manguezal do Estado do Rio de 
Janeiro. Ele trabalha na área de 
gestão, recuperação, gerencia-
mento ambiental no Rio há 26 
anos. Durante esse tempo, re-
cuperou alguns ecossistemas, 
entre eles: os manguezais da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, os 
mangues de Gramacho e os 
canais do Fundão.  

LARISSA HADDOK LOBO
larissa@testemunhodefe.com.br

O Vicariato Santa Cruz sedia no dia 16 de julho, das 10h às 
14h, mais uma edição da Jornada Ambiental, com a finalidade de 
debater o tema da Campanha da Fraternidade deste ano: “Casa 

Comum, nossa responsabilidade”.
Sob a responsabilidade do Vicariato para 

a Caridade Social, o evento será realizado na 
Paróquia Santa Edwiges e São Pedro, em 

Sepetiba.
Além de debater educação ambiental, 

políticas públicas, redução dos impactos 
ambientais e sustentabilidade a partir da 

realidade da experiência das comunidades, 
quer estimular a criação de núcleos da 
Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente 
nas paróquias da arquidiocese.

“Que temas como educação ambiental, 
políticas públicas ambientais, sustenta-
bilidade e a adoção de práticas susten-
táveis estejam na agenda das paróquias 

para que haja mais justiça e qualidade 
ambiental”, explicou o coordenador adjunto 

do Vicariato para a Caridade Social da Arqui-
diocese do Rio, padre Marcos Vinício Miranda 

Vieira. A Paróquia Santa Edwiges e São Pedro, fica na 
Rua Santa Edwiges, 300, em Sepetiba. Mais informações: (21) 
3317-7252.

COLABORAÇÃO: CLÁUDIO SANTOS

Convidados pela Igreja e impelidos pelo 
esforço do Papa Francisco, que convida a olhar 
para a questão social e ambiental de uma forma 
integrada, a Pastoral da Ecologia realizará um 
curso para a formação de agentes no dia 16 de 
julho, de 8h às 17h, na Paróquia São José e Nossa 
Senhora das Dores, no Andaraí. 

Com o tema: “Igreja, Ecologia, Sociedade 
e suas inter-relações”, o curso contará com 
dinâmicas, palestras de especialistas e oficinas 
diversificadas. A abertura será feita pelo biólogo 
Edilberto Lins. Uma curiosidade do evento será 
a alimentação, composta de vegetais orgânicos e 
leves, pensada justamente em utilizar os recur-
sos da natureza de forma sustentável. 

Segundo um dos palestrantes, o biólogo Ro-
drigo Cerqueira Borba, o objetivo da pastoral é 
alcançar a todos que precisam, tanto no sentido 
humano – pessoas marginalizadas pela pobreza 
e excluídas socialmente – , quanto no sentido 
ambiental, trabalhando noções de educação 
do meio ambiente e conservação da natureza.

“O curso é aberto a pessoas interessadas 
no tema e a agentes que já estejam exercendo 
suas atividades. Além daqueles que desejam 
implementar essa pastoral em suas paróquias, 
para que cresça e frutifique valores ecológicos 
e sociais nas comunidades,” pontuou. 

A inscrição custa R$ 20 e inclui pasta, 
caneta, bloco de anotações, café da manhã, 
almoço e o livro recém-lançado “Pastoral 
da Ecologia e do Meio Ambiente”, 
de autoria de Rodrigo Cer-
queira Borba e do padre 
José Carlos Pereira, pelo 
selo Edições CNBB. 

Os interessados 
deverão enviar um 
e-mail até o dia 10 
de julho para cur-
sopastoraldaeco-
logia@gmail.com, 
informando nome 
completo, paróquia 
que frequenta, te-
lefone de contato 
e comprovante de 
pagamento anexado. O 
depósito do valor da inscri-
ção deve ser feito na conta 
corrente 41.712-2, agência 
2933-5, Banco do Brasil, no 
nome de Rodrigo C. N. Borba

JÉSSICA PINHEIRO 
jessica@testemuhodefe.com.br

Encontro da Pastoral da 
Ecologia no Andaraí

Jornada Ambiental no 
Vicariato Santa Cruz

GUSTAVO DE OLIVEIRA

Mário Moscatelli e Dom Orani



10 ARQUIDIOCESE 3 A 9 DE JULHO DE 2016 | TESTEMUNHO DE FÉ

A Pastoral da População de Rua da 
Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro 
promoveu uma festa junina para os mo-
radores em situação de rua no dia 25 de 
junho, na quadra de esportes do Colégio 
Municipal José Pedro Varela, localizada 
ao lado da Catedral de São Sebastião. 
O evento contou com a participação de 
voluntários e de agentes da prefeitura e 
da Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro. Além da distribuição de 1.150 
quentinhas, os moradores de rua rece-
beram atendimentos nas áreas jurídica, 
religiosa, de saúde e de higiene. Para as 
crianças foram oferecidas oficinas de arte.

A ação, realizada a cada 45 dias pela 
pastoral, desta vez teve a animação do 
coral ‘O Canto da Rua’, formado pelos 
próprios assistidos.

“As datas festivas, como o Natal, a 
Páscoa, o início das estações e agora a 
festa junina, servem de motivação para 
cuidar da ressocialização dos irmãos em 
situação de rua. Com a confraternização, 
oferecemos atendimentos religiosos e 
de cidadania”, explicou o coordenador 
arquidiocesano de Pastoral e pároco da 
Catedral, monsenhor Joel Portella Amado.

Pela terceira vez, Tarcisio de Araújo 
Fontes participou da ação com moradores 
em situação de rua na Catedral. Ele parti-
cipa das atividades da Paróquia Santíssi-
ma Trindade, no Flamengo, onde atua em 
um grupo que leva comida aos moradores 
de rua às sextas-feiras. Segundo Tarcisio, 
a ação foi produtiva e participativa, e ele 
conseguiu notar a alegria tantos dos vo-
luntários quanto dos assistidos.

“É uma tentativa de resgatar a dignida-
de pelo cuidado. É um local onde vemos 
alegria. Fiquei responsável por organizar o 
banheiro onde os irmãos tomaram banho 
e por distribuir os produtos de higiene. 
Pude ver a alegria deles! Estavam se sen-
tindo amados”, relatou.

Junto de outros voluntários da Pa-
róquia Santa Cecília e São Pio X, em 
Botafogo, Diva Kort Kamp de Azevedo, 
que ficou responsável pela doação de 
canjica, elogiou a organização do evento 
e frisou que deve ser mais divulgado nas 
paróquias, para que mais fiéis participem.

“O importante é participar de qual-
quer ação na qual o objetivo é promover 
os irmãos da situação de carência. Os 
cristãos devem, como missão, ser gene-
rosos e procurar os melhores caminhos 
para retirar os irmãos em situação de rua”, 
destacou.

CAMPANHA DO AGASALHO
A Arquidiocese do Rio de Janeiro 

promove neste inverno a “Campanha do 
Agasalho”. Por ocasião do inverno, está 
sendo realizada em todas as paróquias. 
A central de coleta, em âmbito arqui-
diocesano, está sendo realizada na Cate-
dral Metropolitana. Os agasalhos serão 
destinados aos moradores em situação 
de rua e aos assistidos pelas paróquias e 
instituições sociais.

A Catedral Metropolitana fica na Ave-
nida Chile, 245, no Centro. O telefone de 
contato é: 2240-2669.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Moradores em situação de rua receberam assistência jurídica

FOTOS: CARLOS MOIOLI

Festa junina com moradores de rua

Atendimento na área de higiene e saúde

Conscientização sobre a tuberculose
Oficina de arte para as crianças

O coral ‘O Canto da Rua’ fez a animação da festa

Chegada na Catedral

Fila de acesso ao local onde foram distribuídas quentinhas Quentinhas sendo distribuídas aos participantes

ANUNCIE AQUI SÃO MAIS DE 266 PARÓQUIAS VENDO 
O SEU ANÚNCIO
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De 4 a 8 de julho estará sen-
do realizado em três vicariatos 
o Curso de Férias de Filosofia 
e Teologia para Leigos, promo-
vido pelo Instituto Superior 
de Ciências Religiosas (ISCR) 
em parceria com o Seminário 
Arquidiocesano de São José. A 
formação acontecerá nos vica-
riatos Jacarepaguá (Paróquia 
Imaculada Conceição, no Re-
creio), Leopoldina (Paróquia 
São Geraldo, em Olaria) e 
Oeste (Paróquia São Louren-
ço, em Bangu). As disciplinas 
serão ministradas por 17 semi-
naristas, disponíveis em dois 
turnos: à tarde, das 14h30 às 
17h, e à noite, de 19h às 21h30.

MOTIVAÇÃO
A professora Maria Clara 

Machado explicou que o cur-
so visa aprofundar questões 
de fé através da investigação 
científica das ciências bíbli-
cas e teológicas. Ela desta-
cou o comprometimento dos 
alunos com as aulas. “Ver o 
crescimento espiritual e inte-
lectual  dos alunos, e porque 
não dizer, o amor pela Igreja, 
que estes descobrem ao longo 
do curso. É, com certeza, a 
maior recompensa deste nos-
so ofício como professores”, 
reconheceu.

O bispo emérito e diretor do 
Instituto Superior de Ciências 
Religiosas, Dom Karl Josef Ro-
mer, destacou a competência e 
generosidade dos seminaristas 
que se voluntariam para darem 
aula. Para ele, a difusão da fé, 

promovida pelo curso, é o mais 
relevante.

Dom Romer explicou que a 
fé e o saber estão associados, e 
que não se trata de competição 
entre a fé e a ciência. “O próprio 
saber humano recebe a mais 
sublime luz através da fé. Por 
outro lado, a fé apela à razão 
do homem, para que ele saiba 
discutir sobre sua existência”. O 
conhecimento, a partir do curso, 
ajuda a buscar uma harmonia 
entre esses dois lados. “Esta 
harmonia entre o saber e a fé é 
uma das coisas mais preciosas 
de um curso de fé: abrir a mente 
humana para a compreensão 
mais profunda da fé”, provocou. 

O bispo também explicou 
que todos, independentemente 
de formação, podem participar 
das aulas. Há alunos com for-
mação simples até aqueles com 
formação mais avançada, alguns 
até doutores em suas áreas. Ele 
destacou também a importância 
da formação para catequistas e 
dirigentes de pastorais. “O curso 
é muito valioso, com um gran-
de conteúdo teológico, porém 
passado de uma forma didática 
e acessível a todos”, garantiu.

Depois que fez o curso, o 
engenheiro Jorge Pereira en-
controu respostas para ques-
tionamentos de fé e da vida. 
“A formação me proporcionou 
um harmonioso e profundo 
encontro com os ensinamentos 
de Cristo através de uma grade 
de matérias e um corpo docente 
de elevadíssimo nível”, teste-
munhou.

Começa o curso de férias nos vicariatos

Diretor do ISCR, Dom Karl Josef Romer

Professora Maria Clara Machado

SEGUNDA OPORTUNIDADE
Além do curso de férias promovido na 

primeira semana de julho nos vicariatos, os 
seminaristas preparam outro que acontecerá de 
25 a 29 de julho na sede do Instituto Superior 
de Ciências Religiosas. Terão aulas na parte da 

manhã, de 9h30 às 12h30, e na parte da tarde, 
de 18h30 à 21h30. A inscrição é feita no blog 
iscrarqurio.wordpress.com. Mais informações 
pelo telefone: (21) 2292-3132. O instituto fica 
na Avenida Paulo de Frontin, 568, no Rio 
Comprido.

VICARIATOS
O curso será descentralizado e 

acontecerá em três vicariatos, com 
sede em paróquias, com a finalida-
de de facilitar a participação.

“Percebemos que muitas pes-
soas não conseguiam fazer o curso 
por causa da distância e dos horá-
rios das aulas. Achamos por bem 
realizar nos vicariatos, começando 
pelos mais distantes do seminário, 
para que houvesse uma maior par-
ticipação”, explicou o seminarista 
Wagner Augusto dos Santos, res-
ponsável por esta edição do curso.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

SONIA OLIVEIRA

CARLOS MOIOLI
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Magnólia atende 
o primeiro mora-
dor em situação
de rua às 10h com

um sorriso, um copo de café 
com leite quente e um pão com 
manteiga. Um por um, mais 29 
homens recebem das mãos da 
voluntária com nome de flor a 
provisão. A maioria já a conhece 
e a trata como mãe; os que vão 
pela primeira vez ao Centro 
Pastoral Bom Samaritano da 
Fraternidade Toca de Assis, em 
Benfica, fazem um cadastro de 
identificação. O carinho que 
ela recebe é recíproco: pergunta 
como têm passado, se precisam 
de algo e os escuta com atenção. 
Somam-se ao serviço, na manhã 
do dia 25 de maio, mais 12 leigos 
e dois religiosos da fraternidade.

Após o café da manhã, os 
moradores em situação de rua 
tomam banho, cortam o cabelo, 
fazem a barba e vestem roupas 
novas. O cuidado não transfor-
ma apenas a aparência deles, 
mas o espírito também: tornam-
-se mais calmos e sorridentes.
Enquanto aguardavam a vez
para fazer a higiene, os leigos da
Toca de Assis conversavam com
eles. Magnólia se alegrou ao sa-
ber que um dos assistidos tinha
conseguido um emprego em
um hospital municipal. Tinha
voltado à casa, a fim de mostrar,
orgulhoso, o novo uniforme e
agradecer a ajuda.

Outro caso foi o de um ho-
mem que veio pedir à voluntária 
uma vaga na Casa Santo Antô-
nio, no Cosme Velho. Afirmava 
estar cansado da vida na rua e 
queria superar o vício do álcool. 
O local, que funciona como sede 
da fraternidade e onde residem 

os consagrados, também acolhe 
moradores em situação de rua 
que querem mudar de realidade. 
A capacidade da casa é de 20 
homens. Eles moram lá por nove 
meses, enquanto são assistidos 
com alimentação, tratam, caso 
necessário, a dependência quí-
mica ou do álcool, participam 
de oficinas e cursos e, princi-
palmente, buscam, com ajuda 
dos religiosos e voluntários, um 
emprego e o aluguel de uma casa 
que possam manter. 

No final da manhã, frei Be-
lém, responsável pelo grupo, 
reúne todos em um pequeno 
templo, dentro na casa, para um 
momento de espiritualidade. 
Os assistidos prestam atenção 
ao que o religioso fala e cantam 
junto as músicas. Frei Belém 
ressalta que independentemen-
te do local por onde andam, o 
coração deles é a casa de Deus: 
é do coração que devem cuidar. 
Quando a adoração acaba, ser-
vem o almoço e, em seguida, as-
sistem um filme. A convivência 
acontece até 16h, quando voltam 
às ruas.

“Não me preocupo com a 
quantidade ou o resultado, 
basta que eu tenha confortado 
um, para me alegrar. Acredito 
que levar Deus a essas pessoas 
não é tempo perdido. Tenho a 
responsabilidade de amá-los e 
devo estar atenta as suas neces-
sidades. A fome deles é grande, 
mas podemos também satisfa-
zer a fome do coração, que é a 
necessidade de conhecer Deus”, 
defendeu Magnólia.

Além dos atendimentos que 
acontecem todas as quartas-
-feiras na casa em Benfica, o
grupo de leigos e consagrados

da Toca de Assis leva comida aos 
moradores de rua na Candelá-
ria, no Centro, aos domingos. 
Serve cerca de 300 pessoas; no 
último domingo, havia prepara-
do 30 kg de macarrão. Ao todo, 
compõem o grupo 14 religiosos, 
entre consagrados e postulan-
tes, e 40 leigos voluntários.

“Ver que cresceu o número 
da população de rua me entris-
tece muito. Meu desejo era que 
pudéssemos atender aos irmãos 
em mais um dia na semana. Mas 
infelizmente ainda não temos 
capacidade para isso”, lamentou 
Magnólia.

Para conseguir cuidar de 
todos, a fraternidade criou uma 
rede de assistência com outras 
congregações e movimentos. 
Quando não há mais vaga para 
atendimentos de ressocializa-
ção na Casa Santo Antônio, pede 
ajuda às comunidades Marana-
thá e Bethânia e aos padres da 
Associação Charles de Foucault, 
que prestam o mesmo serviço.

“Os irmãos de rua só nos 
buscam quando sentem con-
fiança. Eles lidam com indi-
ferença para com aqueles que 
o tratam da mesma forma.
Quando sentem carinho, con-
seguem se abrir. Assim criamos
laços de partilha”, assegurou a
voluntária.

Ela acredita que o problema 
social de pessoas que moram na 
rua começa na família, quando 
essa não é capaz de acolher uma 
pessoa idosa, uma criança ou 
um familiar com problemas de 
saúde, por exemplo. Segundo 
ela, é preciso conhecer a vida 
de cada um para superar o 
preconceito de que as pessoas 
que moram na rua são “deso-

‘Mãe’ da Toca cupadas, violentas e viciadas”. 
“São pessoas preciosas e amigas. 
Vamos para oferecer, mas somos 
nós que recebemos mais. Só 
tem essa experiência quem vai 
conferir”, provocou. 

Outro carisma da Toca de 
Assis, que precede o cuidado 
aos pobres, é a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Antes 
de saírem às ruas ou de recebe-
rem os necessitados nas casas 
de acolhida, os voluntários se 
reúnem para rezar e adorar. 

“Muitas vezes quando vemos 
a desordem do irmão, encontra-
mos dificuldade de acolher. Por 
isso a oração é tão necessária: 
nos dá segurança. Vejo Jesus no 
pobre; a imagem daquele sujeito 
sujo e maltrapilho muda para a 
imagem de um irmão que pre-
cisa de ajuda”, explicou.

VOCAÇÃO
Magnólia Bilro Sá Barroso 

nasceu em Mombaça, interior do 
Ceará, em 1958. Os pais, muito 
católicos, criaram os nove filhos 
dentro da Igreja. “Eles sempre 
foram devotos, e nos faziam 
participar das coisas da Igreja”, 
recordou. Quando se casou 
com Marcus Ary Barroso, se 
mudaram para o Rio de Janeiro. 
Foi aqui que conheceram, em 
2000, a Casa Irmão Sol, da Toca 
de Assis, em Madureira.

“Quando entrei pela pri-
meira vez na casa da Toca e vi 
os irmãos cuidando de tantas 
pessoas necessitadas, o carisma 
logo me despertou atenção. Meu 
pai era agricultor, e aprendi com 
ele o cuidado com os pobres; 
cresci partilhando o alimento”, 
lembrou. 

O casal passou a visitar a co-

munidade toda semana e ajudava 
no que fosse preciso. Essa rotina 
durou quatro anos, até que foram 
convidados a ajudar as religiosas 
na Casa Bom Samaritano, no Rio 
Comprido. O carro da fraternida-
de havia quebrado, então pedi-
ram à Magnólia e seu marido que 
ajudassem na distribuição da co-
mida. Era a primeira vez que iam 
à rua para distribuir alimento. 
“Sempre digo que esses detalhes 
são as desculpas de Deus: Ele usa 
de necessidades e desafios para 
nos fazer comprometer e assumir 
a missão”, reconheceu.

Alguns meses depois, en-
frentariam mais um desafio: as 
irmãs teriam que abandonar o 
trabalho. O casal se responsabi-
lizou por convidar amigos para 
ajudarem no serviço e manter 
o preparo e a distribuição das
refeições. Primeiro, atendiam
na Rua 1° de Março, no Centro, e
a partir de 2008, na Candelária.

Nesses 12 anos em que saiu 
às ruas, Magnólia não só dis-
tribuiu comida, mas confortou 
muitos corações. “Fui criando 
laços com os irmãos de rua. 
Hoje tenho amigos que infeliz-
mente permanecem nas ruas e 
continuam precisando desses 
cuidados. Mas me alegro ao sa-
ber que muitos também saíram 
dessa situação”, contou. 

Em 2008, Magnólia ficou 
viúva. O compromisso com a 
fraternidade e com os irmãos que 
atende a ajudou a superar o luto. 
“Além de meus três filhos, ganhei 
muitos filhos espirituais. Vejo na 
rua homens muitos mais velhos 
do que eu que me consideram 
uma mãe para eles, e eu os tenho 
como filhos”, afirmou.

A essência da evangelização, 

para Magnólia, é a caridade. Mas 
alertou que a caridade deve ser 
verdadeiramente vivida: tem que 
haver o comprometimento com 
o irmão necessitado. “Não tenho
dinheiro para oferecer, mas dou
o que tenho de mais valioso:
minha vida”, concluiu.

Atualmente, a missão da Toca 
de Assis no Rio de Janeiro acon-
tece nas casas do Cosme Velho 
e de Benfica. As residências de 
Madureira e do Rio Comprido 
fecharam. Em Benfica, a casa foi 
construída pelos vicentinos e do-
ada pela Paróquia Nossa Senhora 
da Consolata, em São Cristóvão, à 
fraternidade. A Toca de Assis está 
em oito estados brasileiros e atua 
também em Quito, no Equador.

“Entendo a caridade como o 
amor, mas somente quando ela é 
vivida. Não tenho dinheiro para 
oferecer, mas dou o que tenho 
de mais valioso: minha vida”, 
destacou Magnólia.

SERVIÇO
Para manter o serviço aos 

pobres, a Fraternidade Toca de 
Assis conta com doações; não 
recebe nenhum apoio dos go-
vernos. “É impressionante como 
nunca falta nada, a providência 
divina garante os atendimentos. 
Cada doação vale muito”, garan-
tiu a voluntária.

O Centro Pastoral Bom Sa-
maritano fica na Rua Ébano, 
145, em Benfica. O telefone de 
contato é 2570-7795. E a Casa 
Santo Antônio fica na Ladeira 
do Ascurra, 186, no Cosme 
Velho. O telefone de contato é 
2137-7912.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

A festa junina, promovida pela Toca de Assis, foi animada pelos ‘Vagalumes do Forró’

Túnel: de mãos dadas

Distribuição de alimentos

Participação dos moradores de rua Magnólia: “A fome deles é grande, mas podemos também satisfazer a fome do coração, que é a necessidade de conhecer Deus” Festa junina na Candelária: consagrados e voluntários da Toca de Assis

Foram distribuídas comidas típicas de festa junina
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Magnólia atende 
o primeiro mora-
dor em situação
de rua às 10h com

um sorriso, um copo de café 
com leite quente e um pão com 
manteiga. Um por um, mais 29 
homens recebem das mãos da 
voluntária com nome de flor a 
provisão. A maioria já a conhece 
e a trata como mãe; os que vão 
pela primeira vez ao Centro 
Pastoral Bom Samaritano da 
Fraternidade Toca de Assis, em 
Benfica, fazem um cadastro de 
identificação. O carinho que 
ela recebe é recíproco: pergunta 
como têm passado, se precisam 
de algo e os escuta com atenção. 
Somam-se ao serviço, na manhã 
do dia 25 de maio, mais 12 leigos 
e dois religiosos da fraternidade.

Após o café da manhã, os 
moradores em situação de rua 
tomam banho, cortam o cabelo, 
fazem a barba e vestem roupas 
novas. O cuidado não transfor-
ma apenas a aparência deles, 
mas o espírito também: tornam-
-se mais calmos e sorridentes.
Enquanto aguardavam a vez
para fazer a higiene, os leigos da
Toca de Assis conversavam com
eles. Magnólia se alegrou ao sa-
ber que um dos assistidos tinha
conseguido um emprego em
um hospital municipal. Tinha
voltado à casa, a fim de mostrar,
orgulhoso, o novo uniforme e
agradecer a ajuda.

Outro caso foi o de um ho-
mem que veio pedir à voluntária 
uma vaga na Casa Santo Antô-
nio, no Cosme Velho. Afirmava 
estar cansado da vida na rua e 
queria superar o vício do álcool. 
O local, que funciona como sede 
da fraternidade e onde residem 

os consagrados, também acolhe 
moradores em situação de rua 
que querem mudar de realidade. 
A capacidade da casa é de 20 
homens. Eles moram lá por nove 
meses, enquanto são assistidos 
com alimentação, tratam, caso 
necessário, a dependência quí-
mica ou do álcool, participam 
de oficinas e cursos e, princi-
palmente, buscam, com ajuda 
dos religiosos e voluntários, um 
emprego e o aluguel de uma casa 
que possam manter. 

No final da manhã, frei Be-
lém, responsável pelo grupo, 
reúne todos em um pequeno 
templo, dentro na casa, para um 
momento de espiritualidade. 
Os assistidos prestam atenção 
ao que o religioso fala e cantam 
junto as músicas. Frei Belém 
ressalta que independentemen-
te do local por onde andam, o 
coração deles é a casa de Deus: 
é do coração que devem cuidar. 
Quando a adoração acaba, ser-
vem o almoço e, em seguida, as-
sistem um filme. A convivência 
acontece até 16h, quando voltam 
às ruas.

“Não me preocupo com a 
quantidade ou o resultado, 
basta que eu tenha confortado 
um, para me alegrar. Acredito 
que levar Deus a essas pessoas 
não é tempo perdido. Tenho a 
responsabilidade de amá-los e 
devo estar atenta as suas neces-
sidades. A fome deles é grande, 
mas podemos também satisfa-
zer a fome do coração, que é a 
necessidade de conhecer Deus”, 
defendeu Magnólia.

Além dos atendimentos que 
acontecem todas as quartas-
-feiras na casa em Benfica, o
grupo de leigos e consagrados

da Toca de Assis leva comida aos 
moradores de rua na Candelá-
ria, no Centro, aos domingos. 
Serve cerca de 300 pessoas; no 
último domingo, havia prepara-
do 30 kg de macarrão. Ao todo, 
compõem o grupo 14 religiosos, 
entre consagrados e postulan-
tes, e 40 leigos voluntários.

“Ver que cresceu o número 
da população de rua me entris-
tece muito. Meu desejo era que 
pudéssemos atender aos irmãos 
em mais um dia na semana. Mas 
infelizmente ainda não temos 
capacidade para isso”, lamentou 
Magnólia.

Para conseguir cuidar de 
todos, a fraternidade criou uma 
rede de assistência com outras 
congregações e movimentos. 
Quando não há mais vaga para 
atendimentos de ressocializa-
ção na Casa Santo Antônio, pede 
ajuda às comunidades Marana-
thá e Bethânia e aos padres da 
Associação Charles de Foucault, 
que prestam o mesmo serviço.

“Os irmãos de rua só nos 
buscam quando sentem con-
fiança. Eles lidam com indi-
ferença para com aqueles que 
o tratam da mesma forma.
Quando sentem carinho, con-
seguem se abrir. Assim criamos
laços de partilha”, assegurou a
voluntária.

Ela acredita que o problema 
social de pessoas que moram na 
rua começa na família, quando 
essa não é capaz de acolher uma 
pessoa idosa, uma criança ou 
um familiar com problemas de 
saúde, por exemplo. Segundo 
ela, é preciso conhecer a vida 
de cada um para superar o 
preconceito de que as pessoas 
que moram na rua são “deso-

‘Mãe’ da Toca cupadas, violentas e viciadas”. 
“São pessoas preciosas e amigas. 
Vamos para oferecer, mas somos 
nós que recebemos mais. Só 
tem essa experiência quem vai 
conferir”, provocou. 

Outro carisma da Toca de 
Assis, que precede o cuidado 
aos pobres, é a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Antes 
de saírem às ruas ou de recebe-
rem os necessitados nas casas 
de acolhida, os voluntários se 
reúnem para rezar e adorar. 

“Muitas vezes quando vemos 
a desordem do irmão, encontra-
mos dificuldade de acolher. Por 
isso a oração é tão necessária: 
nos dá segurança. Vejo Jesus no 
pobre; a imagem daquele sujeito 
sujo e maltrapilho muda para a 
imagem de um irmão que pre-
cisa de ajuda”, explicou.

VOCAÇÃO
Magnólia Bilro Sá Barroso 

nasceu em Mombaça, interior do 
Ceará, em 1958. Os pais, muito 
católicos, criaram os nove filhos 
dentro da Igreja. “Eles sempre 
foram devotos, e nos faziam 
participar das coisas da Igreja”, 
recordou. Quando se casou 
com Marcus Ary Barroso, se 
mudaram para o Rio de Janeiro. 
Foi aqui que conheceram, em 
2000, a Casa Irmão Sol, da Toca 
de Assis, em Madureira.

“Quando entrei pela pri-
meira vez na casa da Toca e vi 
os irmãos cuidando de tantas 
pessoas necessitadas, o carisma 
logo me despertou atenção. Meu 
pai era agricultor, e aprendi com 
ele o cuidado com os pobres; 
cresci partilhando o alimento”, 
lembrou. 

O casal passou a visitar a co-

munidade toda semana e ajudava 
no que fosse preciso. Essa rotina 
durou quatro anos, até que foram 
convidados a ajudar as religiosas 
na Casa Bom Samaritano, no Rio 
Comprido. O carro da fraternida-
de havia quebrado, então pedi-
ram à Magnólia e seu marido que 
ajudassem na distribuição da co-
mida. Era a primeira vez que iam 
à rua para distribuir alimento. 
“Sempre digo que esses detalhes 
são as desculpas de Deus: Ele usa 
de necessidades e desafios para 
nos fazer comprometer e assumir 
a missão”, reconheceu.

Alguns meses depois, en-
frentariam mais um desafio: as 
irmãs teriam que abandonar o 
trabalho. O casal se responsabi-
lizou por convidar amigos para 
ajudarem no serviço e manter 
o preparo e a distribuição das
refeições. Primeiro, atendiam
na Rua 1° de Março, no Centro, e
a partir de 2008, na Candelária.

Nesses 12 anos em que saiu 
às ruas, Magnólia não só dis-
tribuiu comida, mas confortou 
muitos corações. “Fui criando 
laços com os irmãos de rua. 
Hoje tenho amigos que infeliz-
mente permanecem nas ruas e 
continuam precisando desses 
cuidados. Mas me alegro ao sa-
ber que muitos também saíram 
dessa situação”, contou. 

Em 2008, Magnólia ficou 
viúva. O compromisso com a 
fraternidade e com os irmãos que 
atende a ajudou a superar o luto. 
“Além de meus três filhos, ganhei 
muitos filhos espirituais. Vejo na 
rua homens muitos mais velhos 
do que eu que me consideram 
uma mãe para eles, e eu os tenho 
como filhos”, afirmou.

A essência da evangelização, 

para Magnólia, é a caridade. Mas 
alertou que a caridade deve ser 
verdadeiramente vivida: tem que 
haver o comprometimento com 
o irmão necessitado. “Não tenho
dinheiro para oferecer, mas dou
o que tenho de mais valioso:
minha vida”, concluiu.

Atualmente, a missão da Toca 
de Assis no Rio de Janeiro acon-
tece nas casas do Cosme Velho 
e de Benfica. As residências de 
Madureira e do Rio Comprido 
fecharam. Em Benfica, a casa foi 
construída pelos vicentinos e do-
ada pela Paróquia Nossa Senhora 
da Consolata, em São Cristóvão, à 
fraternidade. A Toca de Assis está 
em oito estados brasileiros e atua 
também em Quito, no Equador.

“Entendo a caridade como o 
amor, mas somente quando ela é 
vivida. Não tenho dinheiro para 
oferecer, mas dou o que tenho 
de mais valioso: minha vida”, 
destacou Magnólia.

SERVIÇO
Para manter o serviço aos 

pobres, a Fraternidade Toca de 
Assis conta com doações; não 
recebe nenhum apoio dos go-
vernos. “É impressionante como 
nunca falta nada, a providência 
divina garante os atendimentos. 
Cada doação vale muito”, garan-
tiu a voluntária.

O Centro Pastoral Bom Sa-
maritano fica na Rua Ébano, 
145, em Benfica. O telefone de 
contato é 2570-7795. E a Casa 
Santo Antônio fica na Ladeira 
do Ascurra, 186, no Cosme 
Velho. O telefone de contato é 
2137-7912.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

A festa junina, promovida pela Toca de Assis, foi animada pelos ‘Vagalumes do Forró’

Túnel: de mãos dadas

Distribuição de alimentos

Participação dos moradores de rua Magnólia: “A fome deles é grande, mas podemos também satisfazer a fome do coração, que é a necessidade de conhecer Deus” Festa junina na Candelária: consagrados e voluntários da Toca de Assis

Foram distribuídas comidas típicas de festa junina
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P
adre Levi Alves de Senna come-
morou seu jubileu de ouro de 
ordenação sacerdotal no dia 29 
de junho com uma missa conce-

lebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, 
Cardeal Orani João Tempesta. Hoje com 
77 anos, acumula as funções de vigário 
paroquial na Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, em Laranjeiras, e capelão da 
Irmandade Nossa Senhora da Misericór-
dia e Santa Isabel, e é responsável pelo 
cuidado pastoral da Igreja Nossa Senhora 
do Bonsucesso, no Centro.

Filho de José Alves de Senna e Clotilde 
de Cerqueira Senna, nasceu em Dores de 
Campos, em Minas Gerais, onde desco-
briu sua vocação por volta dos 14 anos 
de idade quando era coroinha no colégio 
religioso onde estudava. Alguns anos 
depois foi ordenado no Rio de Janeiro, 
aos 27 anos, pelo então arcebispo do Rio, 
Dom Jayme de Barros Câmara.

Ao fazer uma retrospectiva desses 
50 anos como presbítero, padre Levi 
contou que até agora procurou viver 
norteado por quatro princípios básicos, 
que também podem ser compreendidos 
como aprendizados: primeiro, o lema de 
seu sacerdócio: “Servidores de Cristo e 

administradores dos mistérios de Deus” 
(1 Cor 4,1), que orienta as ações dele. “Eu 
tenho um apreço muito grande pelo ato 
de servir”, afirmou. Em segundo lugar, 
ele procura aplicar, no agir pastoral e 
em qualquer relacionamento, o que 
está escrito na Carta aos Hebreus: “Ele 
é capaz de compadecer-se dos que não 
têm conhecimento e se desviam, consi-
derando que ele mesmo está rodeado de 
fraquezas” (Hbr 5, 2). O terceiro valor que 
aprendeu com a vivência é que ninguém 
é perfeito; os seres humanos erram. O 
último princípio que norteia seu agir é o 
fato de que “viver como sacerdote é um 
mistério de amor e de dor: é um Mistério 
Pascal”, segundo ele.

“Hoje sinto o dever de celebrar o dom, 
a felicidade e a beleza dessa existência 
fugaz e desse mistério do sacerdócio único 
e eterno do Cristo do qual compartilho. 
Por isso, peço perdão às pessoas, agradeço 
àquelas que fizeram parte de minha vida e 
afirmo a graça de ter nascido, ter perten-
cido a uma família cristã e unida, ter sido 
cristão, ter sido filho da Igreja Católica, 
ter sido padre até hoje, ter podido fazer o 
bem a muitos e ter chegado aos 50 anos de 
sacerdócio”, disse ele durante a celebração.

Padre Levi recebe cumprimentos na missa em ação de graças pelo seu jubileu sacerdotal

Dom Orani, na celebração, agradeceu 
pela vida do sacerdote e pelo tempo dedi-
cado à Mãe Igreja: “O senhor passou por 
todo um período de transição da Igreja, 
da sociedade. Por quantas crises políticas 
não passou nesses 50 anos? E continua 
sendo um sinal de fidelidade, de dispo-
nibilidade. E no sentido do Evangelho 
encontramos resposta: porque crê em 
Jesus Cristo, aquele que doou sua vida. 
E por causa de Cristo, segue Jesus desde 
a sua infância”, pontuou o cardeal.

JORNADA DE FÉ
Dentre as atividades que exerceu 

como padre, estão a de diretor espiritual 
do Seminário Arquidiocesano de São 
José, em 1967, e a de capelão da Marinha 
do Brasil.

Ele comentou que, durante o tempo 
em que foi diretor espiritual do seminá-
rio, teve um grande desafio, que foi apli-
car as mudanças sugeridas pelo Concílio 
Vaticano II, ocorrido em 1961.

“Tínhamos bons formadores que 
nos salvaram, pois abriram a porta do 
seminário para o mundo em uma época 
em que ele era muito fechado para si”, 
explicou o sacerdote, que também foi 
prefeito de disciplina no seminário me-
nor, professor no Seminário de São José 
e professor de moral e sagrada escritura 
na Escola Mater Ecclesiae.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
na Glória, teve padre Levi como pároco 
durante três anos: de 1973 a 1976. “Não 
há nada de mais belo do que ser alcan-
çado e surpreendido pelo Cristo e pelo 
seu Evangelho. Não há nada melhor do 
que comunicar aos outros nossa inti-
midade com Cristo pela palavra, pelos 
sacramentos, pelos serviços. A vida tem 
que evoluir o tempo todo. A celebração 
do meu jubileu é um aviso do que disse 
Jesus: para frente, até mesmo para águas 
mais profundas”, frisou ele.

Na Marinha, atuou como capelão e 
recebeu mais de uma condecoração de 
honra ao mérito. Começou as ativida-
des em 1980, a convite do monsenhor 
Raimundo Brasil, o primeiro capelão 
do Serviço de Assistência Religiosa da 
Marinha (Sarm).

“Um dia, ele celebrou uma missa em 

minha paróquia na Glória. Ao final, me 
convidou para entrar na Marinha. Che-
gamos ao acordo de que eu iria ter uma 
experiência de um ano: se eu não gostas-
se, sairia. Mas fui sendo promovido, até 
ser o capelão-chefe, aquele que dirige o 
serviço religioso na Marinha”, contou.

O sacerdote também é escritor, autor 
de obras como “Via-Sacra”, lançada pela 
editora Paulinas em 1968, e “Esboço 
histórico sobre a assistência religiosa nas 
Forças Armadas”, lançada pelo Ministério 
da Marinha em 1986.

“Hoje eu completo 50 anos de sacer-
dócio com muita alegria e com a saúde 
do corpo, da alma e do espírito. Tudo é 
graça. Celebrar, com ardor, como algo 
único. Isso está muito presente em minha 
vida”, pontuou o sacerdote.

NATHALIA CARDOSO
nathaliacardoso@testemunhodefe.com.br

50 anos de serviço e amor a Deus
“Hoje sinto o dever de 
celebrar o dom, a felicidade 
e a beleza dessa existência 
fugaz e desse mistério 
do sacerdócio único e 
eterno do Cristo do qual 
compartilho. Por isso, peço 
perdão às pessoas, agradeço 
àquelas que fizeram parte 
de minha vida e afirmo a 
graça de ter nascido, ter 
pertencido a uma família 
cristã e unida, ter sido 
cristão, ter sido filho da 
Igreja Católica, ter sido 
padre até hoje, ter podido 
fazer o bem a muitos e 
ter chegado aos 50 anos 
de sacerdócio”, disse ele 
durante a celebração”

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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Madureira celebra São Luiz Gonzaga
A comunidade de Madureira cele-

brou no dia 21 de junho a festa de São 
Luiz Gonzaga, padroeiro da paróquia 
mais antiga do bairro. Foram celebra-
das no dia duas missas, sendo uma 
delas com os estudantes das escolas 
da região, e os paroquianos rezaram o 
Terço da Misericórdia, ao vivo, trans-
mitido pela Rádio Catedral.

O pároco da comunidade, padre 
Paulo Cardoso, destacou o exemplo 
de São Luiz Gonzaga para os jovens, 
pois o santo é considerado protetor da 
juventude e dos estudantes. 

“Temos várias escolas no bairro, e 
São Luiz Gonzaga é modelo de pessoa 
que se dedica à formação e aos estu-
dos”, afirmou. O sacerdote lembrou 
que o santo era padroeiro de sua 
turma quando cursava o seminário 
menor.

São Luiz Gonzaga é um santo ita-
liano da Idade Média. Filho de família 
rica, enfrentou a vontade do pai de 
que se tornasse um nobre. Ainda na 
sua juventude, decidiu-se pela vida 
religiosa, entrando para a Companhia 
de Jesus.

“Rezamos pela intercessão de nos-
so padroeiro, que enfrentou tantas 
dificuldades, mas realizou seu desejo: 
se tornar um sacerdote. Olhando para 
esse exemplo, vamos lutando pela paz 
e nos solidarizando com os irmãos”, 
afirmou padre Paulo.

PARÓQUIA CENTENÁRIA
A paróquia centenária surgiu a par-

tir do jubileu de 25 anos da ordenação 
episcopal do então arcebispo da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro, Dom Joaquim 
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, 
em 26 de outubro de 1915. O objetivo foi 
estimular a criação de novas comunida-
des em locais ainda poucos atendidos 
pela Igreja Católica. 

Há 15 anos à frente da paróquia, padre 
Paulo destacou o trabalho da Pastoral 
Social, que centraliza todas as ações so-
ciais realizadas na comunidade, como a 
distribuição de alimentos e a catequese 
em áreas carentes. Também enalteceu o 
trabalho da Pastoral Familiar e o projeto 
Pró-Vida, através do qual se orienta famí-
lias a fazerem planejamento familiar e há 
acompanhamento das mulheres durante 
a gravidez. 

“A violência da cidade, muitas vezes, 
afasta os fiéis da Igreja. É complicado 
levar o plano pastoral adiante. Mas a 
evangelização tem que estar, principal-
mente, nesse meio, como sal e luz, para 
amparar as pessoas. Estamos há cem 
anos evangelizando o povo do subúrbio”, 
explicou o sacerdote.

GISELLE MARTELLO
gisellemartello@arquidiocese.org.br

O pároco, padre Paulo Cardoso, ao lado da 
imagem do padroeiro

Comunidade na oração do Terço da Misericórdia 

FOTOS: GISELLE MARTELLO
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Junto às comemorações da 
festa do padroeiro, a Paróquia 
São João Batista, em Rio das Pe-
dras, em Jacarepaguá, celebrou 
o quinto aniversário de funda-
ção. Para a data, foi realizado 
um novenário com o tema: “São 
João Batista, servo da misericór-
dia”, que teve início no dia 9 de 
junho e contou com a presen-
ça dos bispos auxiliares Dom 
Antonio Augusto Dias Duarte, 
Dom Roque Costa Souza, Dom 
Paulo Cezar Costa e Dom Luiz 
Henrique Brito, cujo encerra-
mento aconteceu numa grande 

festa no dia 24 de junho, com a 
presença do Cardeal Orani João 
Tempesta.

De acordo com o primeiro 
e atual pároco da igreja, padre 
Marcos Vinício Miranda Vieira, 
a data também é um momento 
para agradecer a Deus pela 
igreja que, mesmo sendo uma 
das mais novas da arquidiocese, 
cresce com ardor missionário.

“Essa foi uma oportunidade 
de agradecermos ao Senhor 
pela paróquia que se expande, 
porém com ardor missionário. 
Em cinco anos, devido à missão 

permanente que realizamos, 
conseguimos construir as ca-
pelas São Jorge, no condomínio 
Jardim Clarice, em Jacarepaguá, 
e São Nicolau e Santa Rita de 
Cássia, na localidade conhecida 
como Areinha. Atualmente, 
temos 1.153 crianças na cate-
quese, além dos 50 círculos 
bíblicos. Agradecemos a Deus e 
a Dom Orani que nos incentiva 
e participa de nossos trabalhos 
pastorais”, concluiu.

Na ocasião, o cardeal tam-
bém deu a bênção e inaugurou a 
décima segunda etapa de obras, 

que conta a chegada de um 
novo som, fachada e pintura. A 
comunidade paroquial também 
preparou uma exposição que 
conta toda a trajetória da igreja 
até a fundação como paróquia.

BREVE HISTÓRICO
Ao longo de 20 anos, a co-

munidade de Rio das Pedras 
celebrava as missas nos centros 
integrados de educação pública. 
Naqueles tempos, o público par-
ticipante nas cerimônias já era 
considerado expressivo. Além 
disso, os fiéis chegavam a fre-

quentar o Santuário Nossa Se-
nhora do Loreto, em Jacarepaguá, 
sendo considerada a referência de 
templo a pequena Igreja Mãe da 
Divina Providência.

No dia 21 de junho de 2011, 
por decreto de Dom Orani, foi 
criada a Paróquia São João Ba-
tista, em vista do crescimento 
demográfico da região, bem 
como do aumento do número de 
fiéis, a fim de satisfazer as neces-
sidades da comunidade local.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

MÔNICA BARBOSA

FOTOS: PASCOM

Dom Roque também celebrou em um dos dias da novena

Rio das Pedras celebra festa do padroeiro

Missa do novenário presidida por Dom Luiz Henrique

Dom Orani celebra no dia do padroeiro Durante a novena, missa presidida por Dom Antonio Augusto

Com o tema: “Misericordiosos 
como o Pai”, a Paróquia São Pedro do 
Mar, no Recreio dos Bandeirantes, 
celebrou seu padroeiro no dia 29 
de junho.

A primeira missa do dia foi presi-
dida pelo pároco, cônego Zdzisalaw 
(Tiago) Stanislaw Blaszczyk, que 
enfatizou na sua homilia o arrepen-
dimento de Pedro.

“Pedro fraquejou, vacilou, ne-
gou, mas se arrependeu. Jesus viu 
em Pedro alguém aberto a Deus, e 
por isso o chamou para apascentar 

suas ovelhas, para ser a pedra angu-
lar da Igreja”. 

À noite houve a procissão com 
o andor de São Pedro, seguida de 
missa presidida bispo eleito da Dio-
cese de São Carlos (SP), Dom Paulo 
Cezar Costa.

“Pedro traiu, mas experimentou 
a misericórdia de Jesus. Ser cristão 
é buscar a santidade, deixando que 
o Senhor transforme a nossa vida”, 
exortou.

COLABORAÇÃO: MÔNICA BARBOSA

Paróquia São Pedro do Mar 
celebra seu padroeiro
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O Papa Francisco esteve na 
Armênia – décima quarta via-
gem internacional de seu pon-
tificado –, realizada de 24 a 26 
de junho, a convite do patriarca 
de todos os armênios, Karekin 
II, de autoridades políticas e da 
Igreja Católica.

Trata-se da segunda visita de 
um Papa ao país – o primeiro foi 
São João Paulo II, em 2001. Ain-
da em 2016, Francisco regressa 
ao Cáucaso para visitar a Geór-
gia e o Azerbaijão, entre os dias 
30 de setembro e 2 de outubro.

“O Senhor me concedeu vi-
sitar a Armênia, primeira nação 
que abraçou o cristianismo, no 
início do quarto século. Um 
povo que, durante a sua longa 
história, testemunhou a fé cristã 
com o martírio. Dou graças a 
Deus a todo o povo armênio por 
ter-me acolhido como peregrino 
de fraternidade e paz”, disse 

MEMORIAL DO GENOCÍDIO 
No dia 25 junho, Papa Fran-

cisco visitou em Erevan o me-
morial do genocídio armênio, 
onde plantou árvore pela paz 
e rezou com descendentes das 
vítimas dos massacres e de-
portações em massa no início 
do século 20, e pediu que este 
acontecimento permaneça na 
“memória” da humanidade.

“Aqui rezo, com dor no cora-
ção, para que nunca mais haja 
tragédias como esta, para que a 
humanidade não esqueça e sai-
ba vencer o mal com o bem. Que 
a memória não seja diluída nem 
esquecida; a memória é fonte de 
paz e de futuro”, assinalou.

MEMÓRIA DO POVO
No dia 25 de junho, em 

Gyumri, a segunda maior cida-
de do país, o Papa celebrou sua 
primeira missa para a comuni-
dade católica armênia, sendo 
saudado pelo patriarca da Igreja 
Apostólica Armênia, Karekin II.

Na homilia, o Papa questio-
nou os fiéis sobre o que devem 
“construir hoje na vida”, apre-
sentando os “alicerces” para 
cada pessoa: a memória, a fé e 
o amor. “É bom para poderdes 
lembrar, com gratidão, que a fé 
cristã se tornou a respiração do 
vosso povo e o coração da sua 
memória”, observou.

Francisco recordou as “tre-
mendas adversidades” que os 
cristãos armênios tiveram de 
viver na sua história, e homena-
geou os que deram testemunho 
de fé com o seu “sangue”.

APELO À RECONCILIAÇÃO
Em Erevan, capital armê-

nia, no dia 25 de junho, Papa 

Francisco condenou o “ex-
termínio” de armênios na I 
Guerra Mundial, às mãos do 
Império Otomano, e deixou 
votos de que a Armênia e a 
Turquia fechem as “feridas 
abertas” há cem anos.

Na celebração ecumênica, 
acompanhado pelo patriarca 
da Igreja Apostólica Armênia, 
Karekin II, e pelo presidente 
do país, Serzh Sargsyan, o 
Papa disse: “os sofrimentos da 
Armênia devem ser uma adver-
tência para que o mundo não 
volte nunca a cair na espiral de 
tais horrores”.

Francisco falou das feridas 
“ainda abertas”, causadas pelo 
“ódio feroz e insensato”, dese-
jando que as mesmas possam 
ser “transfiguradas” pelo amor, 
tornando-se “fontes de perdão 
e de paz”.

SUPERAR DIVISÕES
Na Praça de São Tiridates, 

em Etchmiadzin, durante a 
“Divina Liturgia” presidida pelo 
patriarca supremo dos armê-
nios, o ‘catholicos’ Karekin II, 
o Papa Francisco disse no dia 
26 de junho que a divisão entre 
Igrejas cristãs é um “escândalo”, 
e apelou à unidade de todas, em 
nome dos que “sacrificaram a 
vida pela fé”.

“Que o Espírito Santo faça 
dos crentes um só coração e uma 
só alma: venha refundar-nos na 
unidade”, rezou.

A Igreja Apostólica Armênia 
separou-se da Igreja Católica 
após o Concílio de Calcedônia, 
em 451.

O Papa considerou que a 
unidade para superar as divisões 
entre cristãos “não deve ser 
submissão de um ao outro nem 
absorção”.

DECLARAÇÃO PELA PAZ
Em Etchmiadzin, no dia 

26 junho, o Papa Francisco e o 
patriarca da Armênia, Karekin 
II, assinaram uma declaração 
conjunta com alertas para as 
situações de perseguições re-
ligiosas e o fundamentalismo.

Francisco e Karekin II subli-
nham que minorias religiosas 
e étnicas são hoje “alvo de per-
seguição e tratamento cruel, a 
ponto de o sofrimento por uma 
crença religiosa se tornar uma 
realidade diária”.

“Pedimos aos fiéis das nossas 
Igrejas que abram os seus cora-
ções e mãos às vítimas da guerra 
e do terrorismo, aos refugiados 
e suas famílias”.

A declaração pede por isso 
uma “mudança de coração” de 
todos os que cometem crimes e 

dos que têm o poder de “acabar 
com a violência”.

GESTO DE PAZ 
O Papa Francisco encerrou 

sua viagem, no dia 26 junho, 
em Erevan,  com um gesto de 
paz junto à fronteira turca, onde 
lançou duas pombas brancas, 
na companhia do patriarca dos 
armênios, Karekin II.

A cerimônia decorreu no 
Mosteiro de Khor Virap, um 
dos lugares sagrados da Igreja 
Armênia, no sopé do Monte 
Ararat, hoje território da Tur-
quia, que a Bíblia identifica 
como o local de paragem da Arca 
de Noé, após o dilúvio relatado 
pelo livro do Gênesis.

PAÍS CRISTÃO
A Armênia é considerada 

“o primeiro país cristão”, pois 
o rei Tiridates III proclamou o 
cristianismo como religião de 
Estado em 301, ainda antes do 
Império Romano, sob o impulso 
de São Gregório, o iluminador.

O rito armênio é um dos 
mais antigos do cristianismo 
do Oriente, com origens que re-
montam à época apostólica com 
Tadeus e Bartolomeu – conside-
rados os apóstolos do país.

AGÊNCIA ECCLESIA

Visita do Papa Francisco na Armênia



19PAPA FRANCISCOTESTEMUNHO DE FÉ | 3 A 9 DE JULHO DE 2016

O Papa presidiu na manhã 
do dia 29 de junho, no Vati-
cano, a missa da Solenidade 
dos Apóstolos São Pedro e São 
Paulo.

Como é tradição nesta ce-
lebração, o Pontífice abençoou 
os pálios dos novos arcebispos 
metropolitanos – dentre eles, 
quatro brasileiros – que se-
rão impostos pelos núncios 
apostólicos nas respectivas 
arquidioceses.

Em sua homilia, o Papa 
recordou episódios decisivos 
e fundamentais da vida dos 
apóstolos e da comunida-
de cristã para superar seus 
próprios egoísmos, medos e 
fechamentos.

“A principal via de saída 
dos fechamentos é a oração. A 
oração, como humilde entrega 
a Deus e à sua santa vontade, 
é sempre a via de saída dos 
nossos fechamentos pessoais 

e comunitários”, afirmou o 
Pontífice.

ABERTURA
O próprio Paulo, ao escre-

ver a Timóteo  – prosseguiu 
o Papa –  fala da sua experi-
ência de libertação, de saída 
do perigo de ser ele também 
condenado à morte.

“Entretanto, Paulo fala de 
uma ‘abertura’ muito maior, 
para um horizonte infinita-

Oração é via de saída para fechamentos
mente mais amplo: o da vida 
eterna, que o espera depois de 
ter concluído a ‘corrida’ terre-
na”, discerniu Francisco.

Já a confissão de fé de Pe-
dro e a consequente missão a 
ele confiada por Jesus – disse 
Francisco – mostra-nos que a 
vida do pescador galileu Simão 
– assim como a vida de cada um 
de nós – se abre, desabrocha 
plenamente quando acolhe, de 
Deus Pai, a graça da fé.

ORGULHO
“E Simão põe-se a cami-

nhar – um caminho longo e 
duro – que o levará a sair de si 
mesmo, das suas seguranças 
humanas, sobretudo do seu 
orgulho misturado com uma 
certa coragem e altruísmo ge-
neroso”, recordou o Papa.

A oração de Jesus foi decisi-
va neste percurso de libertação 
de Pedro: “Eu roguei por ti 
(Simão), para que a tua fé não 
desapareça”. E, igualmente 
decisivo – sublinhou Francisco 
– é o olhar cheio de compaixão 
do Senhor depois que Pedro 
O negou três vezes: um olhar 
que toca o coração e liberta as 
lágrimas do arrependimento.

“Então Simão Pedro foi 
liberto da prisão do próprio 
eu orgulhoso e medroso, e su-
perou a tentação de se fechar 
à chamada de Jesus para O 
seguir no caminho da cruz”, 
recordou o Papa.

MEDOS
Neste ponto, ao recordar 

o episódio de Pedro liberto 
que bate à porta, mas fica com 
medo de abrir porque ele é 
procurado, o Papa disse que 
o medo sempre nos paralisa, 
nos fecha às surpresas de Deus.

“Este detalhe fala-nos de 
uma tentação que sempre 
existe na Igreja: a tentação de 
fechar-se em si mesma, à vista 
dos perigos”, advertiu o Papa.

Porém, atrás daquela porta 
estavam muitas pessoas que re-
zavam, narra o Evangelho. E esta 
é uma brecha por onde Deus 
pode agir, concluiu o Pontífice.

“A oração permite que a 
graça abra uma via de saída: 
do fechamento à abertura, do 
medo à coragem, da tristeza à 
alegria. E podemos acrescen-
tar: da divisão à unidade”.

RÁDIO VATICANO

FOTOS: RÁDIO VATICANO
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No contexto dessa Solenidade Sema-
nal, o domingo, Dia do Senhor, a Igreja 
nos convida a celebrar a solenidade trans-
ferida do dia 29  passado: a Solenidade 
dos Apóstolos Pedro e Paulo. Celebrar o 
domingo é celebrar o mistério da Páscoa 
do Senhor, que continua sempre vivo e 
atuante na vida da Sua Igreja. 

O evangelho que hoje a Igreja nos 
apresenta é este trecho de Mt 16,13-19. 
Jesus está em Cesareia, e aí pergunta aos 
discípulos: Quem dizem os homens ser 
o Filho do Homem? Os discípulos, em 
conjunto, respondem dizendo que, para 
alguns, Jesus é João Batista que ressusci-
tou dos mortos; para outros Ele é Elias 
que, segundo a profecia de Malaquias 
(cf. Ml 3,22-24), deveria voltar antes que 
chegasse o verdadeiro Messias; e ainda, 
um terceiro grupo de pessoas, pensa que 
Jesus é Jeremias ou algum dos profetas 
que havia retornado. Não havia uma 
clareza a respeito de quem era Jesus fora 
do grupo dos discípulos. 

O Senhor dirige, então, sua pergunta 
para os próprios discípulos: E vós, quem 
dizeis que eu sou? E agora, não é mais 
o grupo todo que responde; mas Pedro, 
sozinho, como chefe dos 12, toma a pa-
lavra e responde, confirmando a fé dos 
seus irmãos: Tu és o Messias, o Filho do 
Deus vivo. 

A resposta de Pedro é clara e não 
ambígua como era a dos de fora do grupo 
dos discípulos. Jesus é o Messias, ou seja, 
aqu’Ele prometido pelos profetas que 
viria libertar o povo. Mas, não se trata de 
qualquer Messias, de um rei novo apenas, 
mas do próprio Filho de Deus, que se en-
carnou, que se fez homem para salvar a 
todos os homens. Este é um conhecimen-
to que a Pedro não podia ter sido revelado 
por um homem, mas apenas pelo Pai dos 
céus como afirma Jesus. 

A partir dessa confissão de fé, Jesus 
confirma Pedro como fundamento da 
Igreja: Tu és Pedro e sobre esta pedra 
construirei minha Igreja, e o poder do 

LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum
SEGUNDA-FEIRA
Dia 4
1ª Leitura - Os 2,16.17b - 
18.21-22
Salmo - 144 (145)
Evangelho - Mt 9,18-26

TERÇA-FEIRA 
Dia 5
1ª Leitura - Os 8,4-7.11-13
Salmo - 113B (115)
Evangelho - Mt 9,32-38

QUARTA-FEIRA 
Dia 6
1ª Leitura - Os 10,1-33.7-
8.12
Salmo - 104(105)
Evangelho - Mt 10,1-7

QUINTA-FEIRA 
Dia 7
1ª Leitura - Os 11,1-4.8c-9
Salmo - 79(80)
Evangelho - Mt 10,7-15

SEXTA-FEIRA 
Dia 8
1ª Leitura - Os 14,2-10
Salmo - 50(51)
Evangelho - Mt 10,16-23

SÁBADO 
Dia 9
1ª Leitura - Is 6,1-8
Salmo - 92(93)
Evangelho - Mt 10,24-33

14º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E 
SÃO PAULO

3 de julho de 2016
1ª Leitura - At 12,1-11
Salmo - 33
2ª Leitura - 2Tm 4, 6-8.17-18
Evangelho - Mt 16,13-19

Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo

fato de que Cristo, de maneira análoga, 
quer construir também sobre a nossa 
fragilidade. Somos frágeis e débeis, mas 
Cristo deseja construir sobre nós; sim, ele 
deseja estender o seu Reino no mundo, 
edificá-lo através de nós, e Ele não aceita 
que a nossa fragilidade seja uma descul-
pa, porque se tivermos uma fé firme como 
a de Pedro, experimentaremos a sua força 
sustentando-nos cada vez que cairmos 
e fazendo-nos caminhar cada dia mais 
além, superando com Ele, com sua força, 
nossas fraquezas. 

Cristo deseja que sejamos como 
Paulo, que anunciemos com vigor a sua 
Palavra. Carregamos, como este apóstolo, 
as nossas debilidades; talvez alguns espi-
nhos na carne; mas estamos ainda assim 
firmes, porque sabemos que “basta-nos 
a graça” como o próprio Senhor disse a 
Paulo. 

Que possamos rezar hoje pelo Santo 
Padre e por todos os pastores legitima-
mente constituídos na Igreja, a fim de 
que sejam para os fiéis como faróis a guiar 
com a luz da fé aqueles que se encontram 
tantas vezes mergulhados na escuridão 
do mar do mundo, revolto e com ventos 
tão contrários à fé. Rezemos também 
por todos aqueles, aliás por todos nós, 
que somos chamados desde o nosso 
Batismo a anunciarmos com destemor 
a Palavra da Verdade como fez Paulo. 
Que nenhum medo nos paralise e nem 
mesmo a desculpa das nossas fraquezas 
e dos nossos pecados. Acreditemos que o 
“anjo do Senhor” vem acampar ao nosso 
redor e que Ele, em nome do Senhor, nos 
liberta de todas as ciladas como fez com 
Pedro, como fez com Paulo. Façamos do 
Senhor o nosso refúgio, porque o salmo 
proclama feliz quem assim procede: “Fe-
liz o homem que tem nele o seu refúgio!” 
(cf. Sl 33,9)
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inferno nunca poderá vencê-la. Eu te 
darei as chaves do Reino dos Céus: tudo 
o que tu ligares na terra será ligado nos 
céus; tudo o que tu desligares na Terra 
será desligado nos céus. 

Pedro é frágil, cheio de falhas como os 
outros apóstolos. Jesus sabe até mesmo 
que ele irá negá-lo no momento crucial 
da sua vida, mas mesmo assim o escolhe, 
porque não é sobre as qualidades huma-
nas nem sobre as aptidões intelectuais de 
Pedro que Ele, o Senhor, está edificando a 
sua Igreja, mas sobre sua confissão de fé. 
Pedro é frágil, um homem apenas, mas 
a fé que ele professa é clara e firme como 
uma rocha, por isso Cristo pode sobre Ele 
edificar a sua Igreja. 

Na sucessão da história, Cristo jamais 
deixou sua Igreja à deriva no mundo, mas 
sempre colocou à frente dela hábeis pes-
cadores de almas que continuam a missão 
de Pedro. Como Pedro, são frágeis e tam-
bém possuem suas debilidades e pecados. 
Mas, também como Pedro, possuem uma 
fé clara, são sinais sacramentais dessa fé, 
que é como um farol que nos guia no meio 
do mar revolto e confuso do mundo. 

Assim devemos agradecer a Deus 
pelo ministério do Santo Padre, o Papa 
Francisco, porque para nós que vivemos 
no meio do mar da história, tantas vezes 
confuso e cheio de descaminhos, Sua pre-
sença, Sua palavra, Sua exortação firme 
são para nós como a luz de um farol que 
nos aponta o caminho seguro, pelo qual 
devemos seguir. 

Na segunda leitura que acabamos de 
ouvir, Paulo deixa como que o seu tes-
tamento espiritual para Timóteo. Paulo 
afirma que “combateu o bom combate, 
completou a corrida, guardou a fé”. Tudo 
o que Paulo fez foi para manifestar a 
glória de Deus e ele termina a sua vida, 
resumindo-a nesta bela doxologia “A 
ele a glória, pelos séculos dos séculos!”. 
Paulo também é frágil e débil, mas de 
uma estatura interior elevadíssima. Um 
homem que não esmoreceu, mesmo 
consciente da sua fraqueza; um homem 
que não se deixou abater nem desanimar 
pelo “espinho” que dizia carregar em sua 
carne, que era como um anjo de Satanás 
a esbofeteá-lo, a fim de que ele não se 
orgulhasse.

Nós podemos tirar para a nossa vida 
grandes lições espirituais da celebração 
desta solenidade. Olhando para a figura 
débil do apóstolo Pedro, sobre cuja fé 
firme e clara Cristo quis construir a sua 
Igreja, somos levados a refletir sobre o 
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Neste artigo concluiremos o insti-
gante tema da ‘Leitura Fundamentalista’ 
iniciado anteriormente. Entender as 
questões que envolvem a compreensão 
bíblica influenciada por esta visão de 
texto e de interpretação é indiscutível 
nestes tempos obscurantistas que inva-
dem as sociedades e as religiões mundo 
a fora, com consequências nefastas já 
em eclosão.

O fundamentalismo foge da es-
treita relação do divino e do humano 
no relacionamento com Deus. Ele 
se recusa em admitir que a Palavra 
de Deus inspirada foi expressa em 
linguagem humana e que ela foi 
redigida, sob a inspiração divina, 
por autores humanos cujas capa-
cidades e recursos eram limitados. 
Por esta razão, ele tende a tratar o 
texto bíblico como se ele tivesse sido 
ditado palavra por palavra pelo Es-
pírito e não chega a reconhecer que 
a Palavra de Deus foi formulada em 
uma linguagem e uma fraseologia 
condicionadas por uma ou outra 
época. Ele não dá nenhuma atenção 
às formas literárias e às maneiras hu-
manas de pensar presentes nos textos 
bíblicos, muitos dos quais são fruto 
de uma elaboração que se estendeu 
por longos períodos de tempo e leva 
a marca de situações históricas muito 
diversas1.

O problema de fundo é muito 
grave, a leitura fundamentalista des-
constrói as bases do Cristianismo: uma 
leitura sem o jogo teândrico2, que carac-
teriza o Mistério de Cristo, expresso na 
tessitura das Escrituras, elas são Palavra 
Divina no âmbito da linguagem humana. 

O fundamentalismo insiste também 
de uma maneira indevida sobre a iner-
rância dos detalhes nos textos bíblicos, 
especialmente em matéria de fatos histó-
ricos ou de pretensas verdades científicas. 
Muitas vezes ele torna histórico aquilo 
que não tinha a pretensão de historici-
dade, pois ele considera como histórico 
tudo aquilo que é reportado ou contado 
com os verbos em um tempo passado, 
sem a necessária atenção à possibilidade 
de um sentido simbólico ou figurativo.

O fundamentalismo tem muitas 
vezes tendência a ignorar ou a negar os 
problemas que o texto bíblico comporta 

na sua formulação hebraica, aramaica ou 
grega. Ele é muitas vezes estreitamente 
ligado a uma tradição determinada, anti-
ga ou moderna. Ele se omite igualmente 
de considerar as “releituras” de certas 
passagens no interior da própria Bíblia3.

A chamada ‘Leitura Fundamentalista’ 
atropela por autodeterminação aqueles 
elementos mínimos que podem estabele-
cer com segurança o jogo sofisticado e ar-

riscado entre leitor e texto, em particular 
aqueles antigos. Em nome da fidelidade 
ao divino, esta leitura se propõe a ignorar 
o humano, implicado na Revelação cristã.

No que concerne aos evangelhos, o 
fundamentalismo não leva em considera-
ção o crescimento da tradição evangélica, 
mas confunde ingenuamente o estágio 
final desta tradição (o que os evangelis-
tas escreveram) com o estágio inicial (as 
ações e as palavras do Jesus da história)4.

Ele negligencia assim um dado impor-
tante: a maneira com a qual as próprias 
primeiras comunidades cristãs compre-
enderam o impacto produzido por Jesus 
de Nazaré e sua mensagem. Ora, aqui está 
um testemunho da origem apostólica da 
fé cristã e sua expressão direta. O fun-
damentalismo desnatura assim o apelo 
lançado pelo próprio Evangelho.

O fundamentalismo tem igualmente 
tendência a uma grande estreiteza de 
visão, pois ele considera conforme a 
realidade uma antiga cosmologia já ultra-
passada, só porque encontra-se expressa 
na Bíblia; isso impede o diálogo com uma 
concepção mais ampla das relações entre 
a cultura e a fé5. 

Ele se apoia sobre uma leitura não-
-crítica de certos textos da Bíblia para 

confirmar ideias políticas e atitudes so-
ciais marcadas por preconceitos, racistas, 
por exemplo, simplesmente contrários ao 
Evangelho cristão.

Enfim, em sua adesão ao princípio do 
“sola Scriptura”, o fundamentalismo se-
para a interpretação da Bíblia da Tradição 
guiada pelo Espírito, que se desenvolve 
autenticamente em ligação com a Escri-
tura no seio da comunidade de fé. Falta-
-lhe entender que o Novo Testamento 
tomou forma no interior da Igreja cristã 
e que ele é Escritura Santa desta Igreja, 
cuja existência precedeu a composição 
de seus textos6. 

Assim, o fundamentalismo é muitas 
vezes anti-eclesial; ele considera ne-
gligenciáveis os credos, os dogmas e as 
práticas litúrgicas que se tornam parte 
da tradição eclesiástica, como também a 

função de ensinamento da própria Igreja. 
Ele se apresenta como uma forma de in-
terpretação privada, que não reconhece 
que a Igreja é fundada sobre a Bíblia e tira 
sua vida e sua inspiração das Escrituras. 

Nada estranho, se pensarmos que 
a Reforma Protestante do século XVI 
insere-se no contexto da filosofia do indi-
vidualismo, que se alia, agora à tradições 
antirracionalistas contemporâneas.

Na conclusão do documento, um 
retrato infeliz da nossa realidade, que 
muito nos preocupa por ampliar a si-
tuações de ‘analfabetismo funcional’ 
religioso. À primeira vista parece que 
mais gente está lendo a Bíblia, mas, 
neste âmbito, e como se a lê, com as 
páginas lacradas:

A abordagem fundamentalista 
é perigosa, pois ela é atraente para 
as pessoas que procuram respostas 
bíblicas para seus problemas da vida. 
Ela pode enganá-las oferecendo-
-lhes interpretações piedosas mas 
ilusórias, ao invés de lhes dizer que 
a Bíblia não contém necessariamente 
uma resposta imediata a cada um 
desses problemas. O fundamenta-
lismo convida, sem dizê-lo, a uma 
forma de suicídio do pensamento. 
Ele coloca na vida uma falsa certeza, 
pois ele confunde inconscientemente 
as limitações humanas da mensagem 
bíblica com a substancia divina dessa 
mensagem7.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA
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1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.
2 te.ân.dri.co): a. 1. Relativo a teandria 2. Que é 

simultaneamente deus e homem 3. Referente às ações 
divino-humanas de Jesus Cristo [F.: Do gr. Theos (deus) 

+ aner, andros (homem)]
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 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

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

interpretazione_po.html.
7 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

A palavra de Deus na Bíblia(50):

Interpretação e tradução da Bíblia

REPRODUÇÃO
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Reunião dos Animadores 
Paroquiais da Rádio Catedral
A Rádio Catedral realizou no dia 25 
de junho mais uma reunião com 
seus arrecadadores voluntários, que 
fazem o elo entre a Rádio Catedral 
e a paróquia que frequentam. 
Esses arrecadadores, chamados 
de animadores paroquiais, são 
não apenas Amigos, mas agentes 
promotores da amizade que 
evangeliza.
A cada dois meses, os animadores 
paroquiais são convidados a um 
encontro que tem como objetivo 
atualizá-los sobre a situação da rádio 
e informar sobre futuros eventos. 
Além disso, a reunião é o momento 
de partilhar sugestões e críticas e de 
prestar contas sobre as arrecadações.
Na reunião deste sábado, além 
das atividades programadas, os 
animadores prepararam um bolo de 
parabéns pelo aniversário do Cardeal 
João Orani Tempesta, que foi  no dia 
23/6, dois dias antes. Para finalizar o 
encontro, o cardeal do Rio de Janeiro 
deu bênçãos a todos e agradeceu a 
celebração preparada. Cardeal Tempesta e os animadores paroquiais

Cardeal Tempesta é homenageado na reunião dos animadores paroquiais

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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ANIMADORES PAROQUIAIS
08/07 - Iracema Aragão de Farias

AMIGOS

03 DE JULHO 
São Tomé
• Alan de Souza Simões
• Almerinda José Dias
• Ana Lucia Rosa da Silva
• Anadyr Araujo Gomes de Oliveira
• Andre Cordeiro da Silva
• Antonio Carlos Pavezi
• Cleíde Maria C. de Sá Barreto
• Clelia de Moura Santos
• Conceição da Silva Prazeres
• Deivid Cardoso de Souza da Silva
• Denise Seixas Corrêa
• Deolinda Pinto Moreira
• Diva Albuquerque Silva
• Eva dos Santos Mendes
• Fatima Rosalia Pinto
• Flavia Edinar Marins da Silva
• Geraldina Barbosa da Silva
• Honorilda da Conceição
• Irene Teixeira Tagarro
• Isabel Dantas de Barros
• Jairo Melo de Oliveira
• Jandira Balanguer
• Leci da Silva Timóteo
• Leila Fernandes Guedes
• Leila Maria Ferreira
• Leticia Veríssimo da Silva Rocha
• Lislai de Menezes Campos
• Lucia Bizzo de Azevedo
• Luis Henrique da Silva Menezes
• Luzileide de Jesus Mello
• Maria Angelina de Souza Borges
• Maria da C. Matos dos Santos
• Maria da Silva de Oliveira
• Maria Dantas Pereira
• Maria das Dores V. de Oliveira
• Maria das Graças Nunes Lima
• Maria de Fátima M. de Paula
• Maria de Fatima R. das Dores
• Maria do Céu Lourenco Morais
• Maria Ferreira dos Santos
• Maria Lucia da Silva Bandeira
• Maria Luiza Fernandez Cerqueira
• Maria Machado Silveira Martins
• Marilene Silva de Oliveira
• Marilza Sampaio de Lima
• Marlene de Oliveira Gonçalves
• Marta Maria Paixão de Barros
• Nandir Borges Teixeira
• Nelza Custodio da Silva
• Ornaldo Cicero da Silva Junior
• Regina Maria das Dores
• Reginaldo Alves Barbosa
• Reginaldo Alves da Silva
• Reginaldo Martins da Silva
• Rodmar Peçanha de Mattos
• Simone de Mello Veiga
• Valmir Florentino
• Valquiria Conceição da Silva
• Vera Lucia C. de Oliveira Gomes
• Vilma de Santana
• Virginia da Conceição Bento

04 DE JULHO
Santa Isabel de Portugal
• Adriana Magalhães de Barros 
• Amenayde Carvalho Gezsovics
• Ana Maria Manoel da Silva
• Angela Maria Loyola e Silva
• Benilda Almeida da Silva
• Bruna Helena dos Santos
• Camila Silva Ribeiro
• Candida de Jesus Pessoa
• Criselide Asevedo Espinola
• Damiana Santos de Farias
• Deize da Conceição P. Coelho
• Emilia Azevedo de Oliveira
• Enedir Santos
• Georgina Maria de Farias Coelho
• Gilson Araújo da Silva
• Hildebrando José de Souza Lima
• Iolanda Lessa Bastos
• Luiz Gonzaga Fidencio

• Marcelo Fernandes da Silva
• Maria Aparecida Araujo Santos
• Maria Aparecida F. Silva Costa
• Maria Barbosa Ribeiro Bueno
• Maria das Dores dos Santos
• Maria das Graças de Paiva Fortes
• Maria das Graças R. Garcia
• Maria de Fatima A. C. Alvarenga
• Maria de Lourdes de O. Calvet
• Maria de Souza Gomes
• Maria Dolores Rodrigues Teixeira
• Maria Fatima Passo Chave
• Maria Isabel Gonçalves Calheiros
• Maria Ivone Monteiro de Barros
• Maria Luiza Pereira Marinelli
• Maria Rosa da Motta Guedes
• Mariana Andrade de Lima
• Marilene Cabral Pereira
• Marilene P. de O. e Silva
• Marley Morini
• Martha Janete Souza da Rocha
• Maura Duarte de Paula
• Nely Eloy Ferreira
• Nilse Gomes dos Santos
• Osana Schiavo Soares 
• Ozinete Lima de Menezes
• Rhyan do Nascimento Figueró
• Rita Izabel de Oliveira
• Romilda de Moura
• Rosa de Andrade Ornelas
• Sandra Maria Fernandes Ramos
• Sara de Souza Flauzino Marques
• Solange Alexandre de Carvalho
• Sonia Maria Pimentel Lourenco
• Suely de Oliveira Lima
• Valterina Freitas de M. de Souza
• Vera Lucia Gonçalves da Costa
• Veronica Figueira Teixeira
• Wilma Serzedelo Castro

05 DE JULHO
São Antonio Maria Zaccaria
• Ana Carolina Ornelas Gomes
• Ana Celia da Costa Oliveira
• Ana Maria Barroso Franco
• Ana Maria Sabino da Cunha
• Antonio Carlos Santana Rosa
• Carmen Rosa S. da S. Monteiro
• Claudineusa Camargo
• Clea Maria Frazão
• Creusa Ribeiro dos Santos
• Devair Raimundo Braz
• Eleonora Areias Farias
• Elisa Maria de Jesus Silva
• Ernestina Maria de Oliveira
• Eudinea de Oliveira
• Evaldo Teixeira Silva
• Faraildes Oliveira do Valle
• Fatima Regina de Souza Azeredo 
• Fernando Dias de Freitas
• Ibis Filomena de O. Carlos
• Irene Maria Rocha A. de Siqueira
• Izabel Cristina Almeida Bastos
• Izabel Cristina Luiz de Sá
• Jacintho Guedes de Moraes
• Jandira Miranda dos Santos
• José Luiz Borges de Lima
• Jucelene Maria de Paiva Goulart 

de Andrade
• Leonora Frare Crispim
• Lucila Cristina dos Santos Correa
• Lucimar Villaca Lino
• Luiz Antonio Revoredo da Silva
• Marcos Borges Pereira
• Maria Alice Cera de B. Teixeira
• Maria Bernadina R. Domingues
• Maria de F. de S. Evangelista
• Maria de Lourdes C. da Silva
• Maria Julia Carvalho da Silva
• Maria Marcionila da Conceição
• Marilena Dias Silva
• Mariza Freixo Prestes
• Nycia Rocha Cavalcanti Campos
• Ozani da Conceição Fernandes
• Rosana Freitas Melo
• Roseli da Silva Abreu
• Rute Maria dos Santos Luna
• Schirley Mendes Nepomuceno
• Sebastião Machado Capri

• Severino José de Santana
• Sueli Jardim Correa
• Vera Lucia Gouvea Flauzino
• Wanda Costa Modesto
• Zelia Pereira da Silva
• Zilda da Conceição Miranda Silva

06 DE JULHO
Santa Maria Goretti
• Albertiza de Souza
• Alex Moreira Alves
• Antonio Morado Ferreira Campos
• Artemísia R. Carneiro de Sousa
• Ary Salvador da Silva
• Carmen de Azevedo
• Celia Ferreira da Silva
• Cleomar da Cruz Martins
• Edson Silvio da Costa Barbosa
• Elzani Barbosa Alves
• Felipe Arruda Pereira da Silva
• Francisco C. dos Santos Terroso
• Gildette Bard Carestiato
• Guilhermina Caetano Braz
• Ilka Trindade de Almeida
• Imirene de Lacerda Silva
• Ivanice Silva Lopes
• Jane de Oliveira Freitas
• Janet Brianezoa da Paixão
• José Bonifacio de Freitas
• José Manoel Pereira Gomes
• Josimar Coelho de Santana
• Julia dos Santos Pinto
• Lea Gomes de Mattos
• Luiz Jorge Pereira dos Santos
• Madelaine Regina da S. Ramos
• Malvina Gonçalves
• Marcia Mocarzel
• Marcia Tostes Santa Rita
• Maria Alcina da C. Silva
• Maria Alice Correa Xavier
• Maria Augusta Ferreira André
• Maria da Gloria dos S. Barbosa
• Maria do Carmo Juliano Stutz
• Maria do Carmo N. de Oliveira
• Maria Ene Vital da Silva
• Maria José da Silva
• Maria Lucia Brito Ribeiro
• Maria Rita Ramos de Souza
• Maria Silvana da Silva Garcia
• Miriam Machado Pereira
• Neide de Faria Pires
• Nilda Ramos
• Olga Peixoto Sandino
• Paulo de Andrade
• Pedro Paulo Pereira Villela
• Raquel Vieira da Silva
• Regina Maria dos Santos
• Renata Pontes de Moura de Melo
• Rilsiane Rodrigues da Silva
• Rita de Cassia Vianna Costa
• Rosemary Zidan da Fonseca
• Rosilene do Nascimento Santos
• Ruy dos Santos Teixeira
• Senir Rogerio da Silva
• Solange Maia de Brito
• Teresa Neves de Oliveira
• Terezinha Batista da Conceição
• Willian Alberto de Aquino Pereira
• Wilma Souza de Andrade

07 DE JULHO
São Felix de Nantes
• Ademar Dantas Filho
• Adozinda Maria Chaves de Mello
• Alda do Espírito Santo Guilherme
• Aline Cristina Costa Borges
• Ana Maria M. Gomes 
• Ana Maria Maio Marques
• Angelina José de Araujo
• Antonio Carlos F. Rodrigues
• Aurora Maria Ferreira da Cunha
• Avrahy Barroso Bernardazzi
• Carlos Emmanuel G. Oliveira
• Casemira Alves da Fonte
• Catarina Silva dos Santos
• Claudia de Carvalho Corrêa
• Cleide de Fatima D. Duque
• Cremilde Pires das Neves

• Dejanira Ferreira
• Djanir Romualdo Ribeiro
• Estella Francisca Ruas
• Eunir da Silva Alvarenga
• Fabiana de Freitas Texeira 
• Fatima Barone da Silva
• Herminia Alves de Jesus
• Joaquim de Paula Teixeira
• Jorge Isidro
• Joséfa Monteiro de O. Souza
• Lea Candido de Almeida
• Lenice Machado
• Levy Valentim dos Santos
• Liana Azevedo
• Luiz Carlos Neiva
• Marcia Regina V. do Nascimento
• Margarete Feitosa de Lima
• Maria Borges de Souza
• Maria Cirlene da Silva Leite
• Maria da Conceição Silva
• Maria da Silva Vaz
• Maria das Dores Veloso Reis
• Maria de Lourdes dos Santo
• Maria de Lourdes V. de Freitas
• Maria do Socorro N. C. da Silva
• Maria Elizabete Roque Gonçalves
• Maria Helena de A. Ferreira
• Maria Helena Lisboa
• Maria Nilce Lima Pires
• Marilia Siqueira Furtado
• Neide das Gracas Manzali
• Nelson Coldibelli 
• Nelson de Almeida Costa
• Odilon Lucas da Silva
• Olga Ribeiro do Amparo
• Paulo Pereira da Silva
• Rita de Cassia C. de Menezes
• Rosa Idalina Santos da Rocha
• Severina Barbosa de Souza
• Simone de Oliveira Carvalho
• Therezinha Muniz Vieira
• Vera Lucia Jesus Castro
• Vera Maria Gomes Rodrigues
• Yolanda Borges da Silva

08 DE JULHO
São Raimundo de Tolosa
• Adilson de Barros Brasileiro
• Aloysio Henriques Campos
• Antonia Neuma Calisto de Souza
• Bruna Paulo de Souza Adão
• Carmem Mendonça Machado
• Charlene Pereira da Silva
• Clemildes Alves Souza Almeida
• Daniel Nicolau da Silva 
• Dayanne Reis Jesus
• Dulce Coelho Caneca Tempone
• Elenita Batista da Silva
• Eli de Sousa Silva
• Elisabete Rodrigues da Silva
• Euda da Silva Serrado
• Eunice Gonçalves Moreira
• Geralda Ribeiro Braz
• Gilson Tupinamba Guimarães
• Giseli Cortês Cardoso Giovanelli
• Gloria das Graças
• Guilherme Cunha de Oliveira
• Helaine Rodrigues da Rocha
• Helia Gravina Roque
• Irene Alves Lisboa Brunetti
• Irleia Farias dos Santos Silva
• João Batista Vieira Mazoni
• Joaquim Luiz Gonçalves
• Joarina da Conceição Rodrigues
• José M. do Nascimento Filho
• José Maria Soares Nunes
• Jurandi Araujo Melo
• Leticia Gravano Pacheco Pereira
• Luzia Maria dos Santos Lopes
• Madalena M. das G. Bento Barros
• Marcia de Albuquerque Cunto
• Maria Artemilda A. dos Santos
• Maria da Conceição Pinto Soares
• Maria da Gloria Cypriano
• Maria da Penha de Sousa
• Maria da Penha F. de Oliveira
• Maria de Fatima de Oliveira
• Maria de Lourdes M. de Oliveira

• Maria Evanice Suliano de Freitas
• Maria Giselda F. do Nascimento
• Maria Helena Rocha Lima
• Maria José Cabral Meirelles
• Maria Lopes Mateus Sousa
• Maria Nazaré Vicente
• Maria Neuma Rocha Pimenta
• Maria Rosa dos Santos Santana
• Maria Sameiro Lopes
• Maria Santana Batista
• Maria Tereza da Silva
• Maria Terezinha Godoy
• Maria Zineia Inácio Laureano
• Mario Jorge Fagundes Ornellas
• Marlene Nascimento Barros
• Marli Rosa Francisco
• Michele Santos da Silva
• Monica Tavares de Melo Carralas
• Morena Monteiro de Carvalho
• Norimar Soares da Costa Pina
• Raimunda Lisboa da Costa
• Romalice Barreto Alves
• Rosaria Ferreira da Silva
• Rosileide Bernardo Gomez Carro
• Ruthe Rocha Pombo
• Tania Maria Simões
• Teresinha Alves
• Vanda Miranda de Souza Santos
• Vanessa Louzada Ferreira
• Zelia Curvello Leite

09 DE JULHO
Santa Paulina
• Aderilda Vieira Sales
• Aldirleia Rodrigues Gonçalves
• Amélia da Silva Miranda
• André Luiz Silva Ferreira
• Anita Maria do Nascimento
• Benedito Belarmino de Souza
• Carlos Alberto Ribeiro Rodrigues
• Carlos Frederico Ferreira da Silva
• Denise Barroso Ramos
• Edimeia Jesus Duarte
• Eliane dos Santos Silva da Cunha
• Elisabete Martins Teixeira
• Francisco Cardoso Jaques
• Glaucia Queiroz Rodrigues
• Heloísa Helena A. de Mattos
• Iracilda Soares Claudino
• Izabel Siller
• Janaina Teixeira de Souza Muros
• Joana Angélica Pereira Lacerda
• José Benedito da Conceição 
• José Hilton da Costa
• José Rodrigues Moraes Filho
• Josefa Batista dos Reis Filha
• Jurema Almeida Santos
• Katia Cecilia Ramos de Paula
• Leina Mirian Silverio Mendonça
• Ligia Nogueira e Silva
• Luana Secundino Moreira
• Luiz Henrique da Silva Santos
• Maria Bernadete Dantas e Silva
• Maria da Penha de S. Candido
• Maria de Lourdes Farias Abreu
• Maria de L. N. de Oliveira
• Maria de Lourdes Soares da Silva
• Maria de Oliveira M. Rodrigues
• Maria Esmeralda Pinto Moreira
• Maria Isabel Gomes da Costa
• Maria José Chagas
• Maria José da Cunha Silva
• Maria Severina da Conceição
• Marlene Rangel Petrone
• Marlene Silva de Moura Pinheiro
• Marly Ribeiro de Abreu
• Michele Ferreira da Silva
• Myrna de Araujo Oliveira Higino
• Neuza dos Santos Gonçalves
• Neuza José de A. Medronho
• Ocediva de Oliveira da Costa
• Olinda Correa Oliveira
• Rafael dos Santos Moreira
• Samira Maria L. do Nascimento
• Severina Soares Conrado
• Thereza A. da S. de Souza Oliveira
• Willians Salgado Vieira




