
Evangelização radical
PÁGINA 14

Os jovens da Comunidade Do Caos à Glória, através do projeto “Frente Partiu!”, pretendem 
evangelizar, de forma bem carioca e radical, os participantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016
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2 EDITORIAL

“Para o Senhor, 
nenhum limite 
pátrio, religioso, 
social pode 
impedir alguém de 
receber e de dar o 
amor”

Ano Santo da Misericórdia
Assista a programação especial da WebTV Redentor
www.webtvredentor.com.br  •  facebook.com/webtvredentor
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aos bispos, presbísteros e 
diáconos aniversariantesPARABÉNSO sacerdote, o levita e o samaritano

A liturgia da palavra apresenta, 
no décimo quinto domingo do tempo 
comum, a passagem evangélica de Lc 
10, 25-37. Tal texto introduz o diálogo 
entre um mestre da Lei e Jesus sobre 
o modo de alcançar a vida eterna. No 
meio desta conversa, o Senhor insere 
o tema do amor ao próximo, contan-
do a parábola do bom samaritano (cf. 
Lc 10, 30-35). Nos outros evangelhos 
sinóticos, apesar de encontrarmos 
o mesmo diálogo, não lemos a bela 
parábola sobre a misericórdia divina 
(cf. Mt 22, 34-40; Mc 12, 28-31). Des-
ta forma, a Igreja escuta e proclama, 
na assembleia litúrgica dominical, 
a intima relação entre a prática da 
caridade ao próximo e o dom da vida 
bem-aventurada.

A conversa entre o perito na Torá 
e Jesus se inicia de forma muito 
dramática, pois o narrador expõe 
a intenção da pergunta feita: “pôr 
Jesus em dificuldade” (v. 25). Fica 
claro que mais do que aprender com o 
Mestre Galileu, aquele homem queria 
colocá-lo em alguma dificuldade, a 
fim de desacreditá-lo. O tema esco-
lhido é o caminho para herdar a vida 
eterna: “Mestre, que devo fazer para 
receber em herança a vida eterna?” (v. 
25). O diálogo a princípio transcorre 
de forma bem tranqüila, apesar das 
intenções do legisperito. A resposta-
-indagação dada pelo Senhor está 
de acordo com os procedimentos 
rabínicos para os embates teológicos: 
“O que está escrito na Lei? Como 
lês?” (v. 26). A réplica do mestre da 
Lei se assenta em dois versículos do 
Primeiro Testamento: Em Dt 6,5 – 
“Portanto, amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com toda a 
tua alma e com toda a tua força” – e 

Lv 19,18 – “Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo”. Jesus confirma 
a interpretação do seu interlocutor, 
revelando que o amor é o caminho 
para se alcançar a vida eterna: “Tu 
respondeste corretamente. Faze isso 
e viverás” (v. 28).

A situação fica delicada quando 
se passa a querer precisar quem é 
o próximo: o destinatário do amor. 
No fundo, o que se busca saber é a 
quem se deve fazer o bem. Para poder 
ensinar de forma adequada a medida 
sem medidas da caridade, Jesus conta 
uma parábola com contrates bem 
fortes e marcantes. A história trata 
de um homem que descia de Jerusa-
lém para Jericó e no caminho sofreu 
violência da parte de assaltantes – 
arrancaram-lhe tudo, espancaram-no 
e deixaram-no quase morto (cf. Lc 10, 
30). Diante do moribundo surgem 
três classes da sociedade judaica do 
século I: um sacerdote, um levita 
e um samaritano. Cada um oferece 
um estereótipo de comportamento: 
do primeiro se esperava a santidade 
própria e a pronta ajuda ao conva-

lescente; do segundo, um cantor do 
culto, se aguardava o cuidado pelo 
moribundo; do último, não se espe-
rava nada, pois, sendo samaritano, 
considerava um judeu como inimigo. 
A narrativa de Jesus inverte os valores 
pré-definidos e mostra a omissão do 
sacerdote e do levita – “seguiu adian-
te, pelo outro lado” (Lc 10, 31.32) – e a 
atitude misericordiosa do samarita-
no – “chegou perto dele, viu e sentiu 
compaixão” (Lc 10, 33).

 Diante do sofrimento de alguém, 
as barreiras do ódio, da intolerância 
religiosa e do medo caíram para o 
samaritano da história. Face a pro-
vocação da pergunta sobre o alcance 
do amor ao próximo, Jesus radicaliza 
com a sua resposta-parábola. Para o 
Senhor, nenhum limite pátrio, reli-
gioso, social pode impedir alguém de 
receber e de dar o amor. Aqui a mise-
ricórdia divina preconiza como deve 
ser a vivência da caridade: não apenas 
um desejo ou um sentimento, mas 
atitudes concretas para reestabele-
cer o outro. Este alcance é oferecido, 
então, ao mestre da Lei: “Vai e faze a 
mesma coisa” (v. 37).

Diferente do perito na Torá, nós 
não queremos pôr Jesus em cheque, 
mas, com sinceridade, procuramos 
descobrir qual é a estrada para a vida 
eterna. Escutando o evangelho deste 
domingo, desvela-se para nós que o 
caminho para o Reino definitivo de 
Deus passa pela vivência do amor 
ao próximo A resposta do Cristo nos 
impele a prática da misericórdia, na 
qual se ultrapassa o conceito de “ir-
mão” – aquele que tem minha fé – e 
me abre para o do “próximo” – aquele 
que sofre, independentemente de 
qualquer condição.

NATALÍCIO
DIA 10
• Pe. Márcio Marrocos de Araújo
• Pe. Sanzio Luiz Ferraz Almeida, CRSP

DIA 11
• Pe. Irapuan de Oliveira Fonseca
• Pe. Nubio Montenegro Araújo de Souza
• Diác. (P) Glen Borba Carreira

DIA 12
• Pe. Izahú Barros Maciel Filho
• Pe. Marcelo Batista de Araújo
• Pe. Silvio Klebson Severino de Oliveira
• Diác. (P) João Luiz da Roza

DIA 13
• Pe. Marco Lázaro Mendes Dias
• Pe. Sérgio Henrique dos Anjos, SVD
• Diác. (P) Anacleto Rodrigues Queiroz

DIA 14
• Pe. Alex da Silva Siqueira
• Pe. Edmar Augusto Costa
• Pe. Otaviano Ribeiro de Almeida, PODP

DIA 15
• Pe. Fr. Donil Alves Silva Júnior, OFMConv
• Pe. Marcos Antonio Pereira de Queiroz, MS
• Pe. Walter Almeida Peixoto
• Diác. (P) Marco Antonio Machado da Silva

DIA 16
• Pe. Fábio Henrique Carvalheiro
• Pe. João Paulo Pinto dos Santos Batista
• Pe. Marcio André Rocha da Conceição
• Diác. (P) Anisio Peixoto do Nascimento
• Diác. Luis Jonas Carneiro de Oliveira, SDV

ORDENAÇÃO
DIA 11
• Pe. Emmanuel da Silva Araújo, SJ
• Pe. Nerivaldo Santos de Azevedo
• Pe. Renato da Silva Machado

DIA 12
• Pe. Flávio Ramos Vital
• Pe. José Abel de Sousa, SJ
• Pe. José Patrício de Souza, MI

DIA 13
• Pe. Sandoval Alves Rocha, SJ

DIA 14
• Pe. Guilherme Arthur Lacerda de Assis, SDB

DIA 15
• Pe. Camilo de Albuquerque Silva
• Pe. Firmino Santana e Sousa, MSF
• Pe. Theóphilo Antônio da Rocha Mattos
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29 de junho a 5 de julho de 2016
• Nomeando o cônego Pedro Nunes 

de Almeida para o ofício de vigário 
forâneo da 2ª Forania do Vicariato 
Episcopal Norte.

• Nomeando o padre Gilmar Floren-
tino da Silva para o ofício de vigário 

forâneo da 1ª Forania do Vicariato 
Episcopal Suburbano.

• Nomeando o padre Sidnei Guimarães 
Correia Junior para o ofício de vigário 
forâneo da 2ª Forania do Vicariato 
Episcopal Suburbano.

• Reconduzindo o padre Josafá Carlos 

de Siqueira, SJ para o ofício de reitor 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio)

• Reconduzindo o padre Francisco 
Ivern Simó, SJ para o ofício de vice-rei-
tor da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

ATOS DO GOVERNO

www.testemunhodefe.com.br

Leia o Jornal Testemunho de Fé 
pela internet:
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DIA 10
8h30 - Missa na Capela São Joa-
quim e Santana, em Realengo
11h - Missa pelo encerramento da 
festa da padroeira na Paróquia Nossa 
Senhora da Esperança, em Botafogo
18h - Missa pelos 17 anos de 
fundação da Comunidade Do Caos 
à Glória, em Irajá

DIA 11
14h30 - Encontro Provincial de 
Pastorais, no Sumaré
19h - Missa Renasem Estadual, 
na Basílica São Sebastião dos 
Capuchinhos, na Tijuca

DIA 14
11h - Missa de encerramento do 

Encontro Provincial de Pastorais, 
no Sumaré
19h - Missa do padroeiro da Paró-
quia São Camilo de Lellis, na Usina

DIA 15
18h30 - Missa no Instituto Ci-
dadania da Unidos da Tijuca, na 
Tijuca

DIA 16
6h30 - Missa pela saúde, na Pa-
róquia São José, na Lagoa
9h - Missa Rio Celebra pela festa 
da padroeira na Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, em Vicente 
de Carvalho
12h - Missa pela festa da padro-
eira na Paróquia Nossa Senhora 

do Carmo da Antiga Sé, no Centro
16h - Dia de formação para a 
Pastoral do Meio Ambiente na Pa-
róquia Nossa Senhora das Dores 
e São José, no Andaraí
19h - Crisma na Paróquia de San-
tana, em Campo Grande

AGENDA DO ARCEBISPO

Contemplar o Deus misericordioso

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

No mês de julho, que nos faz viver o 
clima da Jornada Mundial da Juventu-
de, escolhemos um tema contemplativo 
para as obras de misericórdia. Acredito 
que a contemplação do Senhor Miseri-
cordioso nos faz ter um coração reno-
vado, que deve se traduzir em atitudes 
misericordiosas.

A importância da vida de oração 
nos une cada vez mais ao Senhor das 
misericórdias para que, acolhendo o 
dom da graça de Deus em nossas vidas, 
experimentemos, pela ação do Espírito 
Santo, a Sua presença.

Existem muitos enfoques que po-
demos trilhar para essa contemplação. 
Procuremos alguns textos bíblicos que 
nos falam dessa direção.

A Palavra de Jesus (Mt 5, 38-48) nos 
convida a amar a todos, sem nenhuma 
discriminação, pois assim seremos 
perfeitos como o Pai Celeste é perfei-
to. O Senhor nos convida a ser santos 
como Ele é santo! A santidade a que 
somos chamados consiste em fazer a 
vontade de Deus nosso Pai, que ama 
a todos, sem distinção. Diz-nos São 
Paulo: “Esta é a vontade de Deus: a 
vossa santificação” (1Ts 4, 3). Jesus nos 
convida a viver a caridade para além dos 
critérios humanos. Neste sentido, em 
nossa Carta Pastoral “Com Misericórdia 
Olhou para Ele e o Escolheu” fixamos 
como obra de Misericórdia para o mês 
de julho de 2016 “Contemplar o Deus 
misericordioso” (Cf. Carta Pastoral 
“Com Misericórdia Olhou para Ele e o 
Escolheu”, n. 23.3). Como Moisés, que 
ao encontrar o Senhor voltou com o 
rosto luminoso, assim somos chama-
dos a ter o mesmo “contágio” que nos 
transfigura ao encontrarmo-nos com 
o Senhor.

“Aquele que te fere na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda” (Mt 
5, 39). Jesus Cristo estabelece novas 
bases – o amor, o perdão das ofensas, a 

superação do orgulho – sobre os quais 
os homens hão de atender a uma defesa 
razoável dos seus direitos. Ainda: “Amai 
os vossos inimigos, rezai por aqueles 
que vos perseguem e caluniam” (Mt 5, 
44). Devemos também viver a caridade 
com aqueles que nos tratam mal, que 
nos difamam e roubam a honra, que 
procuram positivamente prejudicar-
-nos. O Senhor deu-nos exemplo disso 
na Cruz, e os discípulos seguiram o 
mesmo caminho do Mestre. Ele nos 
ensinou a não ter inimigos pessoais – 
como o testemunharam heroicamente 
os santos de todas as épocas – e a 
considerar o pecado como o único mal 
verdadeiro.

Somos chamados a contemplar essa 
misericórdia! Cristo não pregou essa 
doutrina somente com a Palavra, mas 
também com o exemplo. Do alto da 
cruz, depois de crucificado por todos os 
pecadores, pronuncia aquelas palavras 
que continuam nos comovendo pro-
fundamente: “Pai, perdoa-lhes; porque 
não sabem o que fazem” (Lc 23,34). Faz 

dois mil anos que essas palavras 
ressoam aos “ouvidos” do Pai que, 
em atenção a essa súplica do seu 
Filho, ao qual não fizeram justiça, 
continua perdoando e nos levando 
ao Paraíso.

As consequências dessa con-
templação é também aos que nos 
odeiam e aos que nos maltratam, 
aos que nos perseguem e aos que 
falam mal de nós, pois nem ex-
cluímos os que difamam a Igreja 
e os que injuriam os ministros 
de Deus. Também os insensatos 
que afirmam disparates contra a 
fé e os bons costumes, tentando 
corromper a família, a juventude e 
as crianças, devem ser objetos do 
nosso amor que perdoa (mesmo 
denunciando profeticamente as 
maldades que fazem). Enfim, todos 
os que nos consideram inimigos – 
nós, ao contrário, não somos inimi-
gos de ninguém – se sintam amados 
e perdoados por nós. O amor de 
Cristo não conhece fronteiras e 
nós, seus discípulos, também devemos 
fazer o mesmo.

 Jesus chama atenção para o espírito, 
a intenção, a motivação com a qual se 
realiza o preceito: “Ouvistes o que foi 
dito: olho por olho, dente por dente” – é 
justo, era a medida da justiça da Lei de 
Moisés e ainda hoje é a medida de todos 
os tribunais do mundo. Este preceito 
não é de vingança, é de justiça: um olho 
por um olho, um dente por um dente! 
“Eu, porém, vos digo: não só justiça, 
mas misericórdia, generosidade, porque 
vosso Deus é assim”! “Ouvistes o que foi 
dito: amarás a quem te ama, não tens 
obrigação para com teus inimigos. Eu, 
porém, vos digo: amai a todos, amai sem 
esperar recompensa, porque o coração 
do vosso Pai no céu é assim”! Abri-vos, 
pois, irmãos meus, abri-vos para Deus, 
aqu’Ele Deus que vos deu tudo quando 

vos deu o Filho Único, o Amado, até a 
morte e morte de cruz.

Peçamos a Deus na nossa oração 
pessoal que nos dilate o coração; que nos 
ajude a oferecer sinceramente a nossa 
amizade a um círculo cada vez mais vas-
to de pessoas; que nos anime a ampliar 
constantemente o campo do nosso apos-
tolado, ainda que num caso ou noutro 
não sejamos correspondidos, ainda que 
seja necessário ceder em algum ponto de 
vista ou em algum gosto pessoal. 

O Senhor sempre nos perdoa! Ele 
tem uma paciência infinita com a nossa 
mesquinhez e com os nossos erros. Por 
isso nos pede – e assim nos ensinou 
expressamente no Pai Nosso – que te-
nhamos paciência em face de certas si-
tuações e circunstâncias que dificultam 
que os nossos amigos ou conhecidos se 
aproximem de Deus. 

“ Devemos também 
viver a caridade com 
aqueles que nos tratam 
mal, que nos difamam 
e roubam a honra, que 
procuram positivamente 
prejudicar-nos. O Senhor 
deu-nos exemplo disso 
na Cruz, e os discípulos 
seguiram o mesmo 
caminho do Mestre”
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Fez sua Páscoa definitiva no 
dia 1º de julho, o cônego Lúcio 
António Veleda, aos 87 anos, 
até então, pároco emérito da 
Paróquia São José, na Lagoa.

Nascido no dia 21 de abril 
de 1929 na cidade de Bragança, 
em Portugal, o filho de João 
dos Inocentes Veleda e Patro-
cinia da Assunção Alves foi 
ordenado sacerdote na Festa 
dos Santos Apóstolos Pedro e 
Paulo, no dia 29 de junho de 
1956, aos 27 anos, pelas mãos 
do então bispo arquidiocesano 
de Bragança-Miranda, Dom 
Abílio Augusto Vaz das Neves.

Após a ordenação, padre 
Lúcio foi nomeado pároco de 
Candoso e Carvalho de Égas, 
em Bragança, onde serviu por 
dois anos e, logo depois, assu-
miu como pároco após a união 
das freguesias de Aveleda, Var-
ge e Rio de Onor, onde serviu 
por quatro meses.

CHEGADA AO BRASIL
O Rio de Janeiro ainda 

era capital do país quando o 
jovem sacerdote chegou às 
terras cariocas no dia 21 de 
novembro de 1958. A Paróquia 
de São João Batista da Lagoa, 
em Botafogo, foi o primeiro 
local onde padre Lúcio iniciou 
o ministério no Brasil, perma-
necendo na igreja por quatro 
anos. Em seguida, ele assumiu 
como vigário cooperador na 
Paróquia Nossa Senhora de 
Copacabana e Santa Rosa de 
Lima, em Copacabana por 
mais quatro anos.

Porém, a partir do ano de 
1966, a história de padre Lúcio 
passa a ser escrita na Igreja de 
São José, na Lagoa, transferido 
como vigário substituto do 
monsenhor Aloysio Ewerton 
de Almeida. Dois anos depois, 
ele tomou posse como pároco, 
dando continuidade aos traba-
lhos iniciados na região.

De acordo com o atual 
pároco da Igreja de São José, 
padre Omar Raposo, a paró-
quia tem uma identificação 
imediata com a figura do sacer-
dote, que viu o bairro crescer e 

conseguiu testemunhar o amor 
de Deus através do sacerdócio.

“É impossível pensar na Igre-
ja de São José da Lagoa e não 
conseguir criar uma bela identifi-
cação com o cônego Lúcio. Essa é 
a prova de que ele foi um homem 
que conseguiu, ao longo de anos, 
testemunhar Jesus Cristo e, ao 
mesmo tempo, expandir o seu 
momento pastoral e caritativo ao 
redor dessa paróquia tão impor-
tante e estratégica na Zona Sul 
do Rio. Ele foi um dos grandes 
pilares do desenvolvimento da 
fé dentro do Vicariato Sul. Um 
dos padres mais antigos dessa 
região, que viu o bairro crescer, 
batizou milhares de pessoas, 
celebrou inúmeros casamentos, 
fez parte da vida de várias famí-
lias da localidade, estabelecendo 
um vínculo muito bonito com os 
paroquianos”, disse.

No dia 10 de janeiro de 1968, 
padre Lúcio foi nomeado pelo 
então bispo arquidiocesano, 
Cardeal Jayme de Barros Câmara, 
cônego catedrático efetivo do Co-
lendo Cabido Metropolitano. Em 
novembro de 1997, ele recebeu o 
título de Cidadão do Estado do 
Rio de Janeiro.

PRONTO PARA SERVIR
De acordo com o capelão do 

Hospital do Câncer, no Centro, 
padre Luis Roberto Gomes Mar-
tins, padre Lúcio, que também 
foi capelão do Hospital da Lagoa, 
tornou-se um exemplo em seu 
ministério. 

“Era um padre muito digno 
e responsável em sua missão. 
Como capelão hospitalar, dava 
total atenção aos enfermos. 
Sempre disponível e atencio-
so com as pessoas af litas em 
torno de seus doentes. Para os 
vocacionados, ele é um belo e 
entusiasmante exemplo que 
leva a querer ser padre. Sempre 
calmo, acolhia a todos. Enquan-
to capelão, procuro seguir seu 
exemplo: um padre junto ao 
leito, pois ali também vemos 
a Cristo. Conhecê-lo me deu a 
oportunidade de ver a beleza 
do sacerdócio num ângulo até 
então desconhecido para mim”.

O atual pároco da Paró-
quia São José, padre Omar 
Raposo, que conviveu com 
cônego Lúcio nos últimos 
tempos, também destacou 
que todos os sacerdotes 
que atuam na Igreja de São 
José lutam para manter 
firme a qualidade e o ritmo 
pastoral implantado por 
padre Lúcio na assistência 
aos enfermos.

“Ele era referência no 
Hospital da Lagoa, e hoje 
lutamos muito para man-
ter a mesma qualidade às 
frentes de pastorais im-
plantadas por ele no aten-
dimento às pessoas, no 
cuidado com os pobres. 
Somos três padres na paró-
quia, e nos esforçamos para 
manter esse ritmo pastoral 
iniciado com ele”, afirmou.

Para a paroquiana Maria 
Luisa de Sá Earp, padre Lú-
cio era um exemplo de mi-
sericórdia. Ela contou que 
o sacerdote era presente na 
vida dos fiéis, disponível e 
preocupado com os mais 
humildes e os enfermos.

“Para mim, o padre Lú-
cio é o exemplo da mise-
ricórdia, sempre pronto a 
servir. Não havia problema 
para ele. Se precisasse ba-
tizar, ele batizava. Fazia 
o curso na hora para os 
pais, caso fosse preciso. 
Sempre estava disposto a ir 
a qualquer lugar da cidade 
para visitar um doente, 
para conceder a unção dos 
enfermos, a comunhão, 
para ir ao cemitério. Ele 
vivia cantando. Era o melhor 
padre para a confissão; tinha 
uma convivência muito amigável 
com todos. Nesse novo tempo 
em nossa paróquia, ele era a voz 
da sabedoria e o padre Omar a 
modernidade, pronto para as 
experiências desse século”. 

DEDICAÇÃO ATÉ O FIM
Segundo padre Omar, a pre-

ocupação do sacerdote com os 
mais necessitados, a dedicação 
à paróquia e à vida da Igreja 

fizeram com que cônego Lúcio 
não permanecesse sozinho, nem 
mesmo diante dos últimos mo-
mentos de vida, uma vez que ele 
permaneceu internado por mais 
de um mês.

“Durante todo o período 
de enfermidade, em nenhum 
momento faltou visita, pelo 
contrário, as pessoas faziam filas 
para vê-lo. Dois dias após com-
pletar 60 anos de sacerdócio, 
ele veio a óbito. Só aguardou a 
alegria de poder conquistar essa 

data tão importante em sua vida 
ministerial”, completou.

Os 60 anos de ordenação do 
cônego Lúcio, no dia 29 de junho, 
foi celebrado na CTI do hospital, 
com a presença do padre Omar e 
mais três sacerdotes.  Por conta 
da data, o Cardeal Orani João 
Tempesta enviou uma carta ao 
sacerdote que, dois dias após a ce-
lebração, partiu para a Casa do Pai.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Cônego Lúcio, o pastor da Lagoa

Padre Omar e cônego Lúcio



5ARQUIDIOCESE

P R OMO Ç ÃO

M A I S

F I D E L I D A D E
N A  N O S S A
A M I Z A D E

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
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PROGRAMAÇÃO
DIA 17 (DOMINGO):
12h - Almoço de confraternização
15h - Hora Santa (Benção Eucarística)
16h - Encenação teatral: “O rosto da misericórdia”
18h - Missa e abertura da novena
19h - Confraternização
DIA 23 (SÁBADO):
16h - Abertura da festa julina
18h - Missa e novena
DIA 24 (DOMINGO):
12h - Almoço de confraternização e festa na praça
17h - Procissão
18h - Missa e novena
DIA 25 (SEGUNDA-FEIRA):
18h - Missa pelos falecidos e encerramento da novena
19h - Confraternização
DIA 26 - FESTA LITÚRGICA DE SANT’ANA E SÃO JOAQUIM
6h às 18h - Missa de hora em hora
10h - Missa solene pelos avós
12h - Almoço de confraternização
18h - Missa solene com cantos e louvores pelo Rio de Janeiro

O Setor Juventude da Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro 
vai realizar no dia 30 de junho, 
de 14h às 22h, no Colégio Nossa 
Senhora, Rainha dos Corações, o 
evento “Bem Aventurados”. 

Os jovens católicos cariocas 
se encontrarão ao mesmo tempo 
em que outros milhares estarão 
em Cracóvia para a vigília da 
Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), que será realizada na Po-
lônia de 26 a 31 de julho.

No encontro arquidioce-
sano, os jovens terão oportu-
nidade de assistir, ao vivo, a 
mensagem do Papa Francisco 
para a abertura da vigília. Tam-
bém estão programados shows 
com músicos católicos e com 
a Comunidade Colo de Deus, 
além de adoração ao Santíssimo, 
missa e testemunho de algumas 
pessoas que participaram da JMJ 
no Rio, em memória aos três 
anos do encontro na cidade.

“É um evento para aqueles 
que não tiveram chance de ir 
para a JMJ na Polônia. Estare-
mos em unidade com os jovens 
de lá e, ao mesmo tempo, pro-
moveremos um momento de 
integração com a juventude 
arquidiocesana”, explicou o co-
ordenador do Setor Juventude 
do Vicariato Jacarepaguá, Filipe 
Ferreira do Nascimento.

O presbítero animador do 
Setor Juventude, padre Jorge 
Carreira, destacou que é um pe-
dido do Papa Francisco para que 
os jovens estejam unidos. “Esse 
evento arquidiocesano é uma 
expressão da comunhão entre 
jovens de diferentes lugares 
que querem se encontrar com 
Cristo e com os outros irmãos”, 
assegurou o sacerdote.

O colégio fica na Avenida 
Geremário Dantas, 769, no 
Pechincha, em Jacarepaguá. A 
entrada é gratuita. 

VICARIATO SUL
O Vicariato Sul também 

organiza um evento prepara-
tório para a JMJ na Polônia e 
para celebrar os três anos do 
JMJ no Rio.

O encontro acontecerá no 
dia 23 de julho, de 18h às 22h, 
na Paróquia da Ressurreição, 
em Copacabana, com o tema 
“Jovem, eu te ordeno: Levanta-
-te”. A entrada é um quilo de 
alimento não perecível. 

Os jovens participarão de 
momentos de louvor, animação 
com shows, adoração ao Santís-
simo e missa concelebrada pelos 
padres do Vicariato Sul.

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Juventude em unidade durante a JMJ na Polônia

Neste Ano Santo da Mi-
sericórdia, em que também 
comemora 90 anos como 
Santuário Nacional de Ado-
ração Perpétua, a Paróquia 
de Sant’Ana, no Centro, cele-
brará a festa de sua padroeira 
de 17 a 26 de julho. Haverá 
novena com missa do dia 17 
a 25 e festa julina a partir do 
dia 23.

O pároco, padre José 
Laudares, pede a doação de 
prendas e alimentos para 
as barracas da festa julina e 
para as confraternizações que 
acontecerão após a novena. 

A santa, que é mãe de 
Nossa Senhora e avó de Jesus 
Cristo, tem o seu dia cele-
brado junto a São Joaquim, 

seu esposo, na mesma data 
em que é comemorado o Dia 
dos Avós. “Convido a todos 
os avós para a missa de 10h, 
dia 26, que será celebrada 
pelo padre Wagner Toledo, 
vigário episcopal do Vica-
riato Urbano. No mesmo 
dia, às 18h, nós teremos 
uma missa de encerramento 
da festa, que será presidida 
pelo padre Gleuson Gomes, 
com hinos e cantos pela paz 
em nossa cidade”, disse o 
pároco.

A Paróquia de Sant’Ana 
fica na Praça Cardeal Dom 
Sebastião Leme, 11, Centro.

JULIANA OLIVEIRA
julianaoliveira@testemunhodefe.com.br

Festa de Sant’Ana
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No ano em que comemorou 
o Jubileu de 50 anos, a Paró-
quia São Camilo de Lellis, na 
Usina, realiza novenário até o 
dia 13 de julho para celebrar a 
festa do padroeiro. No dia de-
dicado ao padroeiro, 14 de ju-
lho, as missas serão celebradas 
às 8h, 11h e 19h, com quermes-
se durante todo o dia. A missa 
solene será às 15h, seguida de 
procissão pelas ruas do bairro.

No início da década de 
1960, enquanto a cidade de 
Brasília era construída, no Rio 
de Janeiro, ainda capital do 
país, também era erguido o 
prédio da Paróquia São Camilo 
de Lellis. Nesse mesmo ano, no 
dia 24 de julho, era inaugurada 
a cúpula da igreja. Em 1966, a 
paróquia era criada por Dom 
Jayme de Barros Câmara, no-
meando como primeiro pároco 
o padre Amândio Luis Fabro.

Segundo o padre Fábio 
Eduardo Pinto, religioso cami-
liano da Ordem dos Ministros 
dos Enfermos e pároco há três 
anos, nos dias atuais, a paró-
quia atua nos mais diversos 
âmbitos para servir a comuni-
dade, desde a Iniciação Cristã, 
na preparação de crianças, 
jovens e adultos para receber 
os sacramentos, dando maior 
destaque à Pastoral da Saúde, à 
exemplo do carisma do padro-
eiro, além da ação social cami-
liana, que tem por finalidade 
atender à população carente 

da região nas especialidades de 
cardiologia, gastroenterologia, 
odontologia e clínica médica.

A paróquia também atua 
com outras iniciativas, como 
os grupos da Terceira Idade, 
Bem Viver, Costurando Cida-
dania, Amigos da Biblioteca e 
o Centro Cultural São Camilo, 
bem como no pré-vestibular 
comunitário.

PADROEIRO DOS DOENTES 
O padroeiro Camilo de 

Lellis nasceu no Domingo 
de Pentecostes de 1550, em 
Bucchianico, na Itália. Teve a 
infância marcada pela piedo-
sa formação da mãe, Camila 
Compellis, que sabia harmo-
nizar a disciplina e a bondade 
na educação do filho enquanto 
o esposo, Giovanni de Lellis, 
grande militar mercenário, 
realizava longas viagens.

Dotado de um caráter im-
pulsivo e forte, o menino cres-
ceu atraído pelo estilo aven-
tureiro do pai, e não tardou 
em alistar-se para lutar em 
guerras. Após a morte precoce 
dos pais, Camilo deixou-se 
levar pelos vícios do jogo e da 
bebida, chegando a apostar a 
própria camisa por mais nada 
possuir. Entretanto, o jovem 
afirmava jamais ter cedido à 
tentação do roubo.

Camilo chegou a men-
digar na porta da Catedral 
de Manfredonia até receber 

Usina celebra o padroeiro São Camilo de Lellis

buscava sempre servir, ocupar 
o último lugar e dos serviços 
mais penosos. Porém, devido 
à chaga na perna, chegou a 
ser internado em hospital, 
mas precisou se desligar da 
ordem. Junto aos enfermos, 
descobriu a vocação do amor 
a Deus através do próximo.

Certa vez, passou horas 
animando um homem que 
teria a perna amputada no 
dia seguinte. Quando Camilo 
o deixou, o homem estava 
tão bem disposto que dormiu 
tranquilamente. Ao amanhe-
cer, os cirurgiões constataram 
que a perna inexplicavelmente 
estava curada.

Camilo começou a recru-
tar pessoas. Jovens de todo 
o país eram enviados para 
assumirem a missão. Passou 
por perseguições, tribulações, 
mas persistiu. Costumava 
dizer aos que o acompanha-
vam: “Irmãos, considerai que 
os enfermos são a pupila e o 
coração de Deus, e o que fa-
zeis para estes pobrezinhos, 
é feito para o próprio Deus”. 
O santo fundador também 
se dedicou aos encarcerados 
e moribundos. Por mais fati-
gado que estivesse, seu ardor 

nunca diminuía e a constância 
era o maior incentivo para os 
outros darem o melhor de si. 
Para bem melhor servir, ele in-
gressou no Colégio Romano, 
sendo ordenado pouco tempo 
depois, aos 34 anos.

Em meados de 1614, aos 
64 anos, viu-se obrigado a 
recompor a saúde debilitada, 
devido ao grande esforço e à 
má alimentação que era o sufi-
ciente para que não morresse 
de fome. Tomado de saudade 
dos doentes do Hospital Es-
pírito Santo e pressentindo 
que morreria em breve, pediu 
aos filhos para o levarem ao 
hospital para despedir-se de 
cada um dos enfermos.

Na noite do dia 14 de julho, 
enquanto rezava “Que o suave 
e alegre rosto de Jesus Cristo 
te apareça”, sorriu e exalou o 
último suspiro. São Camilo 
de Lellis foi canonizado em 
1746, por Bento XIV, e em 1886 
o Papa Leão XIII o declarou, 
junto com São João de Deus, 
padroeiro dos enfermos e dos 
hospitais. 

PRISCILA XAVIER 
GISELLE MARTELLO

priscila@testemunhodefe.com.br

ajuda do ancião Antônio di 
Nacastro, que ofereceu a ele 
um emprego no Convento dos 
Capuchinhos. O ambiente de 
recolhimento e fraternidade 
abrandou o coração do jovem. 
Nessa época, ele sentia fortes 
dores nas pernas e uma chaga 
misteriosa, que o acompa-
nhou durante toda a vida, 
tornou-se fator decisivo para 
a conversão.

Camilo chegou a tornar-se 
noviço capuchinho, assumiu 
o nome de frei Cristóvão e 

GISELLE MARTELLO

Padre Fábio Eduardo com membros da comunidade paroquial
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Com o objetivo de ressaltar 
a responsabilidade social tam-
bém durante os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016, 
a Paróquia Senhor Bom Jesus 
do Monte, na Ilha de Paquetá, 
irá desenvolver no período de 
3 a 20 de agosto um projeto 
com crianças e adolescentes da 
comunidade na área esportiva 
e religiosa.

A iniciativa que contemplou 
a ilha mais famosa e histórica 
da Baía da Guanabara será rea-
lizada em parceria com o pro-
jeto “CSI per il Mondo” (www.
csiperilmondo), e contará com 
o apoio do Vicariato para a Co-
municação Social e Cultura da 
Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro.

Segundo o vigário episcopal 
do Vicariato para a Comunica-
ção Social e Cultura, cônego 
Marcos William Bernardo, o 
projeto deve contemplar duas 
mil crianças e adolescentes da 
Ilha de Paquetá, que deverão, 
entre as atividades, visitar o 

monumento do Cristo Reden-
tor e o Santuário Nossa Senhora 
da Penha.

O “CSI per il Mondo”, que 
tem o apoio do Pontifício Con-
selho para a Cultura, faz parte 
de um projeto de responsabili-
dade social internacional que 
compõe o Centro Esportivo 
Italiano – principal associa-
ção desportiva, de inspiração 
católica, como entidade de 
promoção do esporte, e conta 
com mais de um milhão de 
membros na Itália.

Há cinco anos, um grupo de 
jovens voluntários do “CSI per 
il Mondo” promove projetos 
levando esporte, alegria e ami-
zade aos subúrbios do mundo, 
vivendo uma experiência hu-
mana única, mais significativa, 
na área da formação religiosa e, 
sobretudo, de lançar bases por 
um projeto permanente.

No próximo verão, cerca 
de 80 jovens voluntários irão 
desenvolver o projeto no Hai-
ti, Camarões, Albânia, Congo 

Projeto esportivo contempla crianças em Paquetá

e Quênia. A atividade que 
ocorrerá no Brasil é em parte o 
resultado da colaboração com 
o Comitê Olímpico Italiano e 
fará parte das atividades rela-
cionadas com a participação 
da Itália nos Jogos Olímpicos 
de Rio 2016.

“Sete leigos italianos virão 

em missão não somente no pe-
ríodo dos Jogos Olímpicos, mas 
também em outros momentos, 
formando núcleos e pessoas em 
Paquetá após os Jogos. Eles já 
começaram a mapear as praias 
para realizar as atividades como 
vôlei e futebol, executando 
tudo de acordo com a realidade 

local. Crianças e adolescentes 
em geral, a partir de sete anos, 
podem participar do projeto”, 
disse o pároco da Igreja Senhor 
Bom Jesus do Monte, padre 
Nixon Bezerra de Brito. 

RAPHAEL FREIRE
raphaelfreire@radiocatedral.com.br

Com o objetivo de debater 
questões atuais em que vive a 
cidade e observar de que ma-
neira a Igreja pode responder 
aos apelos na área da evangeli-
zação, será realizada no Centro 
de Formação do Sumaré, entre 
os dias 11 e 14 de julho, mais uma 
edição do Encontro Pastoral da 
Província Eclesiástica de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. 

O encontro, que neste ano 
tem como lema: “A nossa mis-
são no Estado do Rio de Janeiro 
hoje”, será dividido em quatro 
partes que abordam os desafios 
em que vive a cidade nos dias 
atuais para vivenciar a fé; o que 
a Igreja tem dito sobre evange-

lizar; as cinco urgências da ação 
evangelizadora, sendo a quinta 
urgência, que trata sobre a defe-
sa da vida, aprofundada.

O evento vai reunir bispos, 
sacerdotes, diáconos e agentes 
de pastorais das dioceses que 
compõem a Província Eclesiásti-
ca: Barra do Piraí – Volta Redon-
da, Duque de Caxias, Itaguaí, 
Nova Iguaçu, Valença, além da 
Arquidiocese do Rio. Neste ano, 
Dom Luciano Bergamin, bispo 
da Diocese de Nova Iguaçu, será 
responsável pela equipe forma-
da por um padre e um bispo de 
cada diocese.

Segundo o coordenador de 
pastoral da Arquidiocese do Rio, 

“A nossa missão no Estado do Rio de Janeiro hoje”

Dom Luciano Bergamin Monsenhor Joel Portella Amado

monsenhor Joel Portella Ama-
do: “essa não é uma assembleia 
para tomar decisões, mas sim, 
para estudo, convívio, partilha, 
aprofundamento e percepção de 
que juntos podemos fazer muita 

coisa. Há certas situações que 
precisam ser enfrentadas em 
conjunto, apesar da diversidade 
das dioceses. Não há decisões a 
serem tomadas, mas uma maior 
clareza nas metas”, explicou. 

O projeto esportivo será realizado na Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte, em Paquetá

Monsenhor Joel acrescen-
tou que o encontro será um 
momento de estudo e partilha, 
além da compreensão de que a 
unidade pode fazer a diferença 
em algumas ocasiões.

“Depois, cada um volta à sua 
diocese para observar o próprio 
plano de pastoral e ver se cor-
responde à situação em que o 
Estado do Rio de Janeiro vive. 
Vamos tentar conversar sobre 
como as dioceses vão enfrentar 
a pobreza, violência, o aumento 
de drogas, a revolta contra Deus, 
o comércio religioso”, disse.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Ação de graças
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima e 

São João de Deus, no Jardim Novo, em Re-
alengo, festejou 45 anos de fundação com 
missa de ação de graças presidida pelo ar-
cebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, 
e concelebrada pelo pároco, Flávio Ramos 
Vital, no dia 25 de junho.

Em sua homilia, Dom Orani, motivou a 
todos a seguirem Cristo sem pensar em re-
troceder ou voltar atrás, apesar das barreiras 
e dificuldades. “O caminho de Cristo não é um caminho de ódio, rancor ou mágoas, 
mas um caminho de amor, amor ao próximo”, disse.

Ao final da celebração, o arcebispo foi homenageado pelos adolescentes da 
Perseverança e as crianças da Catequese pela passagem do seu aniversário na-
talício ocorrido no dia 23 de junho. 

COLABORAÇÃO: ASSIS FREITAS/PASCOM

Padroeiro
Festejando seu padroeiro, a Paróquia 

São Pedro do Mar, no Recreio dos Bandei-
rantes, realizou carreata pelas ruas do bairro 
no dia 26 de junho. O pároco, cônego Zdzis-
law Sanislaw Blaszczyk (|Tiago), abençoou 
todos os veículos e seus ocupantes. 

COLABORAÇÃO: MÔNICA BARBOSA

Missa da 
Vitória

Na Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, em Santa Cruz, houve Missa 
da Vitória presidida pelo pároco e vigá-
rio episcopal, padre Jorge Bispo, no dia 
19 de junho. Houve louvor, unção, agra-
decimento e bênção do Santíssimo. 

COLABORAÇÃO: WENDELL PEREIRA

DIVULGAÇÃO

PASCOM

Peregrinação
O Instituto Diaconal Santo 

Efrém (IDSE) realizou peregrinação 
ao Santuário Arquidiocesano da 
Divina Misericórdia, em Vila Val-
queire, no dia 11 de junho. Houve 
missa presidida pelo vice-diretor 
do IDSE, padre Nivaldo Alves dos 
Santos Júnior, e concelebrada 
pelo reitor do santuário, padre Jan 
Sopicki, que ao final da Eucaristia 
proferiu a palestra “Misericórdia”. 
Estiveram presentes à peregrina-
ção o diretor do IDSE, padre Jorge 
André Pimentel Gouvêa, alunos 
do quarto ano, suas esposas e 
filhos, bem como os aspirantes 
do Propedêutico e suas esposas.

Ligas 
Católicas

A Federação das Ligas Católicas 
Jesus, Maria, José da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro comemorou 53 anos de 
fundação na Paróquia Santo Afonso, na 
Tijuca, no dia 18 de junho.

No Rio de Janeiro, a associação foi 
fundada em 7 março 1908, na recém-inaugurada Igreja Santo Afonso, pela ação dos padres 
redentoristas Gualter Perriens e Adriano Viegant, que contou com a presença de 125 partici-
pantes. Rapidamente fundaram-se ligas em paróquias ligadas às outras congregações e até 
mesmo aos sacerdotes seculares. Atualmente, existem aproximadamente 300 ligas católicas 
em todo o Brasil, com a premissa da evangelização da família.

COLABORAÇÃO: ELIZABETH DE ARAUJO FERNANDES

Mesc em peregrinação
Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão (Mescs) do Vicariato Episcopal Sul 

realizaram peregrinação à Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro, por ocasião 
do Ano da Misericórdia, no dia 25 de junho.

Cerca de 300 ministros estiveram presentes e foram conduzidos pelo assistente espiritual 
padre Célio da Silveira Calixto Junior. Após as orações iniciais junto à imagem de São João 
Paulo II, foram em procissão pela Porta Santa até a Capela do Santíssimo, onde houve missa.

Ao final da Eucaristia, teve sorteio do livro “O Nome de Deus é Misericórdia”, que traz uma 
entrevista exclusiva concedida ao vaticanista Andrea Tornielli, na qual o Pontífice explica o 
porquê do Ano da Misericórdia, que teve início em 8 de dezembro de 2015.

COLABORAÇÃO: MARIA HELENA/PASCOM

Crisma
No dia 26 de ju-

nho, na Capela Je-
sus Eucaristia, que 
pertence à Paróquia 
Nossa Senhora da 
Conceição e São José, 
no Engenho de Den-
tro, houve celebração 
do Crisma presidida 
pelo bispo emérito 
do Rio Dom Assis 
Lopes.  Foram cris-
mados 25 jovens e 
adultos.

COLABORAÇÃO: PASCOM

ASSIS FREITAS/PASCOM

MARIA HELENA/PASCOM

DIVULGAÇÃO

Encontro de formação

A Escola Catequética, projeto do Regional Leste 1, realizou 
encontro de formação no Edifício João Paulo II, na Glória, no dia 
18 de junho. O encontro teve adoração ao Senhor e a partici-
pação dos padres Frank Franciscatto e Eufrázio Luiz de Morais 
da Silva. Estiveram presentes cerca de 140 representantes de 
todos os vicariatos, com o objetivo de solidificar a implantação 
das escolas catequéticas, que dá oportunidade de catequistas 
e agentes de pastoral crescerem no acolhimento, na formação, 
na espiritualidade e na missão.

MÔNICA BARBOSA

WENDELL PEREIRA
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Escola de EvangelizaçãoEscola de Evangelização

Nove meses numa experiência de vida na 
Comunidade Sementes do Verbo!

www.sementesdoverbo.org.br 

“O Ano Sabático é 
uma obra de construção e 

firmeza na vida 
humana e espiritual, 

fazendo memória do passado 
sob o olhar de Cristo,
 ajustando o presente 

ao Espírito Santo, 
num santo abandono 

nas mãos do Pai 
para o futuro.” 

(Diácono Georges Bonneval)

INFORMAÇÕES

Casa São Francisco de Sales - Endereço: Rua Luís Zancheta, nº48, 

Bairro Riachuelo - Engenho Novo, CEP: 20970-120, Rio de Janeiro

Fone: (21) 2218 4100/ 96981 3342

anosabaticosdv@gmail.com

Ano SabáticoAno Sabático

- Formação Bíblica

- Formação humana e espiritual

- Escola de Vida Fraterna

- Escola da Liturgia

- Escola da Virgem Maria
  e dos mais pobres

- Ano de conversão
  e santificação

- Discernimento
  vocacional
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Flashback
A Paróquia São Tiago, 
em Inhaúma, promove-
rá “Baile flashback – O 
retorno” no dia 16 de 
julho, a partir das 19h, 
com músicas dos anos 
70, 80 e 90. O convite, no 
valor de R$ 5, está sendo 
vendido na secretaria 
paroquial e na cantina. 
A igreja fica na Praça 24 
de Outubro, 165. Mais in-
formações pelo telefone: 
2594-3646.

Nossa 
Senhora 
da Paz

A Paróquia Nos-
sa Senhora da Paz, 
em Ipanema, feste-
jará 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 infor-

mações pelo telefone: 
2543-4543. 

Arraiá

• A Paróquia Nossa Senhora da 
Cabeça, na Penha, promoverá o 
“Arraiá da família” nos dias 29, 
30 e 31 de julho, às 19h. Haverá 
música, danças, comidas típicas 

e muitas atrações. A igreja fica na 
Rua Belisário Pena, 420. Mais de-
talhes pelo telefone: 2573-9098.

• O Santuário Basílica de São 
Sebastião, na Tijuca, realizará 
“Festa julina” no dia 10 de julho, a 
partir das 16h. A festa terá muita 
diversão, comidas típicas, música 

ao vivo e quadrilhas de crianças 
e adultos. A igreja fica na Rua 
Haddock Lobo, 266. A entrada é 
franca. Mais informações pelo 
telefone: 2204-7900.

• Na Paróquia São Januário e Santo 
Agostinho, em São Cristóvão, ha-
verá o “Arraiá da São Januário” nos 

dias 29, 30 e 31 de julho e 5, 6 e 7 de 
agosto, às sextas-feiras, às 19h, e 
sábados e domingos, às 17h. Terá 
quadrilha, comidas típicas e muita 
diversão. A igreja fica na Rua São 
Januário, 249. Mais informações 
pelo telefone: 2580-3284.

• A Paróquia Senhor do Bonfim, 
em Cordovil, realizará o “Arraiá 
do Bonfim” nos dias 16 e 17 de 
julho, às 19h. Terá quadrilhas, 
comidas típicas e muitas brinca-
deiras. A igreja fica na Praça Dom 
Justino, s/nº, na Cidada Alta. 
Mais informações pelo telefone: 
3137-6688.

Nossa Senhora do Carmo
• A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Vicente 

de Carvalho, irá comemorar sua padroeira com no-
vena até o dia 15 de julho, às 19h. No dia dedicado 
a santa, 16 de julho, ocorrerão missas às 7h30, 15h 
e 17h30. O Cardeal Orani João Tempesta presidirá a 
missa solene, às 9h. A procissão pelas ruas do bairro 
acontecerá às 17h. Haverá quermesse nos dias 10 e 
16 de julho, a partir das 19h. A igreja fica na Avenida 
Vicente de Carvalho, 970. Mais informações pelo 
telefone: 3391-2007.

• A Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, 
no Centro, festejará sua padroeira no dia dedicado a 
santa, 16 de julho, com missas às 8h, 9h30, 11h, 12h, 
13h30, 15h, 16h, 18h e 19h. Após cada celebração, 
haverá bênção e imposição de escapulário na sacris-
tia. Durante o dia haverá quermesse. A igreja fica na 
Rua Sete de Setembro, 14. Mais informações pelos 
telefones: 2242-7766 e 2221-0407.

Festival
O Ministério de Dança da Paróquia 
São Tiago, em Inhaúma, promove-
rá “Festival de Música Sacra” no 
Colégio Marista São José, no dia 10 
de julho, a partir das 13h, na Rua 
Conde de Bonfim, 1067, na Tijuca. 
O ingresso custa R$ 20. Mais de-
talhes pelo telefone: 96848-1836, 
com Beatriz Cardoso.

São Benedito
Na Paróquia São Benedito, em 
Pilares, ocorrerá missa de São Frei 
Galvão, dia 21 de julho, às 19h, com 
bênção da relíquia e distribuição 
das pílulas de Frei Galvão. l Tam-
bém na paróquia acontecerá “Festa 
country” na quadra, dia 23 de julho, 
às 19h. Terá comidas típicas, dan-
ças, brincadeiras e muita anima-
ção. O ingresso custa R$ 5 e está 
sendo vendido no bazar ou após 
as missas dominicais. A igreja fica 
na Avenida Dom Helder Câmara, 
6653. Mais detalhes pelo telefone: 
2594-3790.

Fotografia religiosa
A Fraternidade de Aliança Toca de Assis realizará 
“Curso de fotografia religiosa” na Catedral de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de ju-
lho, na Avenida República do Chile, 245, no Centro. 
Os pilares do curso são a fé, ciência e tecnologia, 
com o objetivo de oferecer atributos necessários 
para construir um olhar consciente, criativo e coe-
rente ao participante. O investimento é de R$ 300, 
e parte do valor será destinado aos trabalhos da 
fraternidade. Mais detalhes no site: www.anima-
comunicacao.com/curso-de-fotografia-religiosa.

Fórum e palestras
O Centro Dom Vital 
realizará o “Fórum 
permanente de li-
turgia para clérigos 
e leigos” no dia 11 
de julho, às 19h30. 
Com o tema “Li-
turgia das Horas, 
a oração de toda 
a Igreja” haverá 
a participação do 
professor do Insti-

tuto Superior de Ciências Religiosas e pároco da 
Paróquia Santos Anjos, no Leblon, padre Célio 

da Silveira Calixto 
Filho. l  Também 
no Centro Dom 
Vital ocorrerá as 
seguintes pales-
tras: no dia 12 de 
julho, das 18h às 
19h30, “A impor-
tância da imagi-
nária na mensa-
gem cristã”, que 
será ministrada 
pelo professor da Faculdade de São Bento e 
frei beneditino, Dom Mauro Maia Fragoso. E, no 
dia 14 de julho, das 18h às 19h30, “A matriz da 

freguesia de Santa 
Rita à luz da arque-
ologia histórica”, 
que será proferida 
pelo arquiteto, ur-
banista e arqueólo-
go, João Carlos Nara 
Júnior. Os eventos 
são gratuitos e não 
há necessidade de 
inscrição. O Centro 
Dom Vital fica na 
Rua Araújo Porto Alegre, 70, sala 111, no Centro. 
Informações pelo telefone: 2516-2046 ou pelo 
e-mail comunicacao@centrodomvital.com.br. 

Mostra
No Solar Grandjean de Montigny – Museu 
Universitário da PUC Rio acontecerá a ex-
posição “Viventes” até o dia 11 de agosto, 
de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. 
A mostra, com obras da fotógrafa Marian 
Starosta e que faz parte do evento “FotoRio 
2016”, apresenta um inventário dos sobrevi-
ventes do holocausto, com fotos de objetos 
e documentos. A entrada é franca. O Solar 
Grandjean de Montigny fica na Rua Marquês 
de São Vicente, 225, na Gávea. Mais detalhes 
pelo telefone: 3527-1435.

Ano sabático
A Escola de Evangelização da Comunidade Se-
mentes do Verbo está oferecendo nove meses 
de experiência na comunidade para jovens a 
partir de 18 anos, de 22 de julho até 29 de abril 
de 2017. O “Ano sabático” terá formação bíblica, 
humana e espiritual, escola da vida fraterna, da 
liturgia, da Virgem Maria e dos mais pobres, e 
discernimento vocacional na Casa São Francisco 
de Sales, na Rua Luis Zancheta, 48, no Riachuelo. 
Mais detalhes pelo telefone: 2218-4100 ou pelo 
e-mail anosabaticosdv@gmail.com
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A construção de uma nova 
igreja requer a celebração de 
um rito solene, no qual se 
implora a bênção de Deus 

para que o lugar edificado com pedras 
seja sinal visível para os fiéis de uma casa 
de adoração ao Senhor. Nesta intenção, 
o Cardeal Orani João Tempesta presidiu 
a celebração do rito da Dedicação da
Igreja e do Altar da Paróquia de Nossa
Senhora da Guia, em Lins de Vasconce-
los, na manhã do dia 3 de julho.

De acordo com o pároco, padre 
Jorge Lutz, após uma revisão no “Livro 
de Tombo”, teve-se conhecimento de 
que a paróquia ainda não havia cele-
brado o rito, mesmo depois de 83 anos 
de existência. Ele explicou que essa 
foi uma oportunidade para também 
dedicar ao Senhor o novo altar que foi 
construído e receber a bênção pelas 
obras realizadas na matriz.

“Revisamos o “Livro de Tombo” e 
percebemos que a igreja nunca havia 
sido dedicada. Por isso, achamos por 
bem dedicá-la, como um momento 
especial para a comunidade paro-
quial. O altar anterior já havia sido 
abençoado, mas era muito antigo. 
Fizemos um novo, mais bonito e mo-
derno, além de realizarmos reformas 
em praticamente toda a paróquia. 
Agora, é uma igreja consagrada para 
sempre”, explicou.

Na acolhida, Dom Orani lembrou 
o simbolismo da dedicação da igreja e 
do altar com o povo de Deus, e por ser 
realizada uma única vez, torna-se uma 
festa paroquial, que deve ser celebrada 
todos os anos.

“O rito tem um simbolismo muito 
forte com a vida cristã. A aspersão de 
água benta, a unção do altar e das 
cruzes, o incenso, a vela, a ornamen-

tação do altar, tudo faz lembrar que 
somos templos do Senhor, ungidos e 
iluminados para ser luz no mundo”, 
lembrou.

O termo ‘dedicação’ pode ser en-
tendido também como consagração, 
sagração ou inauguração. Toda igreja 
consagrada deve assumir um título 
que pode ser dedicado a Santíssima 
Trindade, a Jesus Cristo ou a Virgem 
Maria, tendo estas invocações intro-
duzidas na Sagrada Liturgia, ou aos 
Santos Anjos e aos santos inscritos no 
Martirológico Romano, devidamente 
aprovado, não sendo aceito beato sem 
indulto da Sé Apostólica.

Logo no início da celebração, o 
arcebispo recebeu três símbolos da 
igreja. O primeiro deles foi conduzido 
pelo engenheiro Marco Bonfim, que 
entregou uma pasta que continha a 
planta da paróquia, as fotos do início 

da reforma, os históricos da obra. O 
segundo símbolo eram as chaves da 
igreja, carregadas pelo paroquiano 
Paulo Xavier, que foi o mestre de obras 
durante a reforma. Foi entregue tam-
bém uma imagem de Nossa Senhora 
da Guia pela coordenadora da Pastoral 
do Dízimo, Edite Miguel Ribeiro da 
Silva, cuja relíquia histórica foi doada 
por dona Gilda da Silva Simões dos 
Santos, hoje falecida, mas que foi 
uma atuante zeladora do Apostolado 
da Oração.

Padre Jorge Lutz destacou que essa 
imagem foi um presente da paroquia-
na e simboliza a gratidão da igreja pela 
dedicação dos fiéis falecidos.

“Numa viagem, dona Dilza, muito 
ativa no Apostolado da Oração, com-
prou a imagem que fora feita por uma 
pessoa com deficiência. Ela nos doou 
para que ela peregrinasse pela comu-

nidade. Mais do que o valor estético, 
é o valor simbólico, pelo trabalho 
desempenhado pela paroquiana e na 
intenção de todos os falecidos que nos 
ajudaram”, destacou. 

Em seguida, o Cardeal Orani aben-
çoou a água e aspergiu na assembleia, 
como um sinal, como um clamor 
para que o local fosse purificado, 
bem como em todos os fiéis que par-
ticiparam. Por isso, não houve o ato 
penitencial.

Durante a homilia, recordando as 
duas colunas da Igreja, que através 
do martírio regaram com sangue os 
inícios da Igreja na cidade de Roma, 
Dom Orani convidou os fiéis a darem, 
como Pedro, testemunho de Cristo, e 
como Paulo, a vencer as contrarieda-
des da vida para anunciar até o fim e 
em todos os ambientes do mundo a 
mensagem do Evangelho.  

“Impulsionados com a beleza da 
restauração da matriz, cada um é 
chamado a renovar a vida de fé. A res-
tauração do coração é mais difícil do 
que da igreja, mas se torna necessária 
para não perder de vista onde se quer 
chegar. O Rio de Janeiro, marcado 
por violências, também precisa ser 
reconhecido por pessoas que buscam 
a Deus. Com confiança e esperança, 
sejamos testemunhas, sinais de Cristo 
na sociedade”, destacou o cardeal.

RITO DE DEDICAÇÃO DO TEMPLO E 
DO ALTAR

Após a homilia, teve início o rito de 
dedicação. Primeiro, o altar foi ungido 
com os Santos Óleos pelas mãos do 
Cardeal Orani. Depois, houve a con-
sagração da igreja, no qual o arcebispo 
ungiu todas as cruzes das estações da 
Via-Sacra, o que significa que o Tem-

plo é dedicado exclusivamente e para 
sempre ao culto cristão. 

Em seguida, foi realizada a in-
sensação do altar. A queima do in-
censo significa o sacrifício de Cristo 
e também é utilizada para expressar 
que o sacrifício da Igreja e as orações 
dos fiéis chegam a Deus. Logo após, 
ocorreu o revestimento do altar, 
que indica que aquele local é altar 
do sacrifício e, ao mesmo tempo, a 
mesa do Senhor, onde são celebradas 
a morte e ressurreição de Cristo. Por 
fim, aconteceu a iluminação do altar, 
à qual se segue a iluminação da igreja, 
quando o cardeal acendeu velas para 
recordar que Cristo é a “Luz para se 
revelar às nações”, por cuja claridade 
resplandece a Igreja e por ela toda a fa-
mília humana. Após o rito, o arcebispo 
prosseguiu com a liturgia eucarística.

Padre Jorge Lutz confirmou a 

alegria dos paroquianos ao celebra-
rem o rito e terem a oportunidade de 
experimentar essa etapa.

“A celebração foi uma experiência 
muito bonita para toda comunidade 
paroquial. Foi maravilhoso ver como 
se coroou um trabalho de vários anos 
de toda a comunidade; todos os pa-
roquianos colaboraram, as crianças 
apresentaram o coral. Estamos muito 
felizes e satisfeitos”, disse.

Junto ao padre Jorge, estavam pre-
sentes na celebração o vigário paroquial, 
padre Eliezer Gomes do Amaral, e o 
vigário episcopal do Vicariato Norte, 
padre Claudio dos Santos, além do su-
perior local do Sodalício de Vida Cristã 
(SVD), Julio Egrejas, acompanhado dos 
demais membros da comunidade.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Dedicação da Igreja e do altar da Paróquia Nossa Senhora da Guia

Bênção das cruzes

Fachada da Paróquia Nossa Senhora da Guia, no Lins de Vasconcelos

Aspersão de água benta no templo e nos fiéis Dom Orani: “O Rio de Janeiro precisa ser reconhecido por pessoas que buscam a Deus”

Os fiéis foram testemunhas do rito de dedicação do templo e do altar

Dedicação do altar

Dom Orani recebe as chaves da igreja Presença do superior do SVD, Julio Egrejas

Entrega da imagem da padroeiraEngenheiro entrega históricos da obra Padre Jorge recebe símbolos da comunidade

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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mília humana. Após o rito, o arcebispo 
prosseguiu com a liturgia eucarística.

Padre Jorge Lutz confirmou a 

alegria dos paroquianos ao celebra-
rem o rito e terem a oportunidade de 
experimentar essa etapa.

“A celebração foi uma experiência 
muito bonita para toda comunidade 
paroquial. Foi maravilhoso ver como 
se coroou um trabalho de vários anos 
de toda a comunidade; todos os pa-
roquianos colaboraram, as crianças 
apresentaram o coral. Estamos muito 
felizes e satisfeitos”, disse.

Junto ao padre Jorge, estavam pre-
sentes na celebração o vigário paroquial, 
padre Eliezer Gomes do Amaral, e o 
vigário episcopal do Vicariato Norte, 
padre Claudio dos Santos, além do su-
perior local do Sodalício de Vida Cristã 
(SVD), Julio Egrejas, acompanhado dos 
demais membros da comunidade.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Dedicação da Igreja e do altar da Paróquia Nossa Senhora da Guia

Bênção das cruzes

Fachada da Paróquia Nossa Senhora da Guia, no Lins de Vasconcelos

Aspersão de água benta no templo e nos fiéis Dom Orani: “O Rio de Janeiro precisa ser reconhecido por pessoas que buscam a Deus”

Os fiéis foram testemunhas do rito de dedicação do templo e do altar

Dedicação do altar

Dom Orani recebe as chaves da igreja Presença do superior do SVD, Julio Egrejas

Entrega da imagem da padroeiraEngenheiro entrega históricos da obra Padre Jorge recebe símbolos da comunidade

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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Na Bula de convocação do Jubi-
leu, o Papa Francisco afirma 
que “precisamos sempre con-
templar a misericórdia divina”. 

Apesar de vivermos num mundo dividido 
em contínua discórdia, nós, os cristãos, 
sabemos, por experiência própria, que 
Deus sempre conduz as pessoas à re-
conciliação e à comunhão (cf. Oração 
Eucarística para a Reconciliação). A con-
templação dessa ação divina nos retira do 
pessimismo e nos abre para a esperança 
em um mundo novo, se tornando fonte de 
alegria, serenidade e paz (cf. MV 2). Dito 
isto, passaremos a refletir sobre o tema 
da contemplação da misericórdia divina, 
em consonância com as suas entradas no 
texto da “Misericordiae Vultus”.

O NOME DA TRINDADE (MV 2) 
Na primeira entrada do termo con-

templação, já encontramos uma afir-
mação fundamental na compreensão 
da identidade divina. Assim, diz o texto: 
“Precisamos sempre contemplar o mis-
tério da misericórdia. É fonte de alegria, 
serenidade e paz. É condição da nossa sal-
vação. Misericórdia: é a palavra que revela 
o mistério da Santíssima Trindade”. Ora, 
contemplar a misericórdia é, no fundo, 
enxergar o próprio Deus, sua realidade 
mais profunda. O Papa Francisco nos 
convida a purificar a nossa imagem de 
Deus, carregada de expressões de juízo, 
de condenação e de inimizade – bem 
semelhante à experiência de medo tes-
temunhada por Adão (cf. Gn 3,10) – e a 
recuperar a revelação feita por Jesus: “o 
Vosso Pai é misericordioso” (cf. Lc 6,36). 

Desta forma, a contemplação divina está 
centrada na própria natureza de Deus, 
nas suas ações para conosco e nos atos 
que em seu nome fazemos e recebemos 
do próximo.

O ESPÍRITO: PARÁCLITO DA MISERICÓR-
DIA (MV 4)

A segunda entrada do tema mostra o 
papel central do Pneuma como parácli-
to – ajudante – na tarefa de contemplar 
a misericórdia divina. O texto diz que: 
“O Espírito Santo, que conduz os passos 
dos crentes de forma a cooperarem para a 
obra de salvação realizada por Cristo, seja 
guia e apoio do povo de Deus, a fim de o 
ajudar a contemplar o rosto da misericór-
dia”. Desta forma, se confirmam os textos 
neotestamentários nos quais o Espírito, 
prometido por Jesus, tem a missão de 
ensinar, de conduzir, de amalgamar, de 
revelar e de perscrutar as profundezas 
de Deus (cf. 1Cor 2,10). E, ainda mais, é 
Ele quem efetiva o perdão dado pelo Pai 
e conquistado pelo Filho (cf. Jo 20,22-
23). Contemplar a misericórdia divina é 
deixar-se mover pelo Divino Pneuma, a 
fim de conhecer o seu amor atuante (cf. 
Ef 3,14-21). Sem o dom pneumático, a 
Igreja e a humanidade não teriam suas 
feridas curadas nem a possibilidade de 
viver em comunhão.

A ESCRITURA, O SILÊNCIO E A ORAÇÃO 
(MV 13): 

O tema entra, pela terceira vez, vin-
culado à vida espiritual dos cristãos. O 
Papa Francisco escreve: “Portanto, para 
ser capazes de misericórdia, devemos 

primeiro pôr-nos à escuta da Palavra 
de Deus. Isso significa recuperar o valor 
do silêncio, para meditar a Palavra que 
nos é dirigida. Deste modo, é possível 
contemplar a misericórdia de Deus e 
assumi-la como próprio estilo de vida”. 
Este texto apresenta um percurso: 
leitura da Escritura, silêncio-escuta 
da Palavra de Deus, contemplação da 
misericórdia divina e conversão. Na ver-
dade, o caminho espiritual apresentado 
é o da Leitura Orante – leitura-escuta, 
meditação, oração, contemplação e 
ação-conversão. A fonte do agir dos fiéis 
está na experiência de acolhimento da 
Palavra divina através da leitura-oração 
da Escritura. Contemplar a miseri-
córdia divina é escutá-la, acolhê-la e 
converter-se nela para os irmãos.

MARIA, MÃE DE MISERICÓRDIA (MV 24):
Já no final do documento, o tema 

aparece em chave cristológica e mario-
lógica. Lemos assim: “Dirijamos-Lhe a 
oração, antiga e sempre nova, da Salve 
Rainha, pedindo-Lhe que nunca se 
canse de volver para nós os seus olhos 
misericordiosos e nos faça dignos de 
contemplar o rosto da misericórdia, seu 
Filho Jesus”. Primeiro aparece a expres-
são “olhos misericordiosos” em ligação 
com Maria. Diante dela, vemos a obra de 
santificação que o Espírito faz na Igreja e 
nos cristãos. Assim, os olhos misericor-
diosos marianos são imagem da vocação 
da comunidade dos fiéis. Depois, no 
pedido pela sua intercessão, surge o Fi-
lho – rosto da misericórdia do Pai, como 
a meta da vida terrestre. Contemplar a 

misericórdia, aqui, aparece com um tom 
histórico – nossa missão de, sob a ação 
do Paráclito, olhar as situações difíceis 
com a compaixão mariana – e, também, 
com um acento escatológico – o encon-
tro definitivo com a misericórdia.

A MISTAGOGIA DA MISERICÓRDIA (MV 25):
A última entrada do termo, já no 

parágrafo final, manifesta a condição e a 
missão própria da Igreja. Encontramos 
assim: “Sabe que a sua missão primeira, 
sobretudo numa época como a nossa 
cheia de grandes esperanças e fortes 
contradições, é a de introduzir a todos 
no grande mistério da misericórdia de 
Deus, contemplando o rosto de Cristo”. 
O texto retrata o momento atual, des-
tacando seus aspectos positivos – as 
grandes esperanças de renovação e os 
desejos crescentes de paz e de comu-
nhão – e caracterizando os negativos 
– a presença contrastante da guerra, da 
violência, da fome, da perseguição re-
ligiosa e política etc. Para este mundo, 
a Igreja precisa exercer a sua natureza 
de introdutora no mistério divino, ou 
seja, fazer com que os homens expe-
rimentem a força do perdão do Cristo 
e vivam, em suas relações, a mesma 
dinâmica de compaixão. A contempla-
ção é mistagógica, pois, para adentrar a 
esfera do divino, precisa se voltar, cada 
vez mais para o conhecimento de Jesus 
Cristo (1Cor 1,24).

PADRE VITOR GINO FILENON
VIGÁRIO PAROQUIAL DA PARÓQUIA IMACULADA DA 

CONCEIÇÃO, NO RECREIO DOS BANDEIRANTES

REPRODUÇÃO: BLOG  DA PARÓQUIA SÃO CONRADO
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Enquanto a Cidade Maravilhosa 
se prepara para receber os Jogos 
Olímpicos, a Agência Missionária 
Novos Atos, que é o braço apostólico 
da Comunidade Do Caos à Glória, em 
parceria com a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, aproveita a oportunidade da 
presença de atletas e turistas do Brasil 
e de muitas nações para anunciar a 
Palavra de Deus.

FORMA CARIOCA
Dessa união para as Olimpíadas 

nasceu a “Frente Partiu! – O Rio 
se Move em Novos Atos”, a frente 

evangelizadora do projeto “Rio se 
Move” da arquidiocese, que treinará e 
enviará missionários para evangelizar 
nos locais de competições de uma 
forma bem carioca e radical, que já é 
marca registrada da agência missionária 
Novos Atos. 

Segundo uma das integrantes da 
equipe de evangelização Mariana 
Ferreira Wanderley, o nome do projeto 
contempla o pedido do Papa Francisco 
por uma “Igreja em saída”, quando 
esteve no Rio, em 2013, durante a 
Jornada Mundial da Juventude. 

“A ‘Frente Partiu!’ vem do jeito 

Evangelização ‘radical’ durante Jogos Olímpicos

carioca de quem aceita o convite de ir. 
É a nossa resposta de batizado ao ide e 
fazei discípulos que o Senhor Jesus e a 
Igreja nos pedem”, explicou.

MISSÕES URBANAS
Para tanto, será promovido 

durante o período das Olimpíadas 
um treinamento em missão com 
formações teóricas e práticas, que foi 
confiado pela arquidiocese a Novos 
Atos pela sua experiência em missões 
urbanas de evangelização como, por 
exemplo, o “Folia dos Anjos”, que 
acontece durante o Carnaval do Rio, e 
o “Faz Paz!”, que aconteceu durante a 
Copa do Mundo de 2014. 

ESTRATÉGIA
A agência traz sempre uma 

visão estratégica própria para cada 
realidade, o que gera uma direção 
espiritual e instrumentos de 
evangelização diferenciados para cada 
missão que realiza. 

“A Novos Atos entende que cada uma 
delas é um combate, cuja vitória a ser 
alcançada é afetar e impactar de forma 
surpreendente a vida de toda e qualquer 
pessoa com o Evangelho de Cristo”, 
destacou Mariana.

ANÚNCIO
A parceria para evangelizar durante 

os Jogos Olímpicos foi anunciada no 
Congresso Internacional 100 dias pela 

Paz, promovido pela arquidiocese, 
no dia 23 de julho de 2016, no Museu 
do Amanhã, localizado no centro 
da cidade do Rio, onde a agência 
missionária Novos Atos esteve presente 
para explicar melhor sobre essa frente 
evangelizadora, as suas ideias para 
esses dias e como o missionário pode 
fazer parte da “Frente Partiu!”

APOIO
A frente já conta com os próprios 

agenciados Novos Atos e com o apoio do 
Seminário Arquidiocesano de São José, 
de novas comunidades, movimentos e 
sacerdotes amigos da Comunidade Do 
Caos à Glória, que enviarão missionários 
para serem treinados pela Novos Atos 
para essa ocasião específica. 

INSCRIÇÕES
O treinamento será gratuito, 

precisando somente da prévia inscrição 
do missionário até de 12 de julho no site 
da Agência novosatos.com, conforme o 
regulamento também disponível no site 
com todas as demais informações.

“As inscrições estão abertas a 
quem se sentir chamado a esse 
desafio e a essa oportunidade de 
crescimento e aprimoramento na 
evangelização com o desejo de gerar 
frutos cada vez mais fecundos para a 
Igreja”, concluiu Mariana. 

REDAÇÃO

Membros da Comunidade Do Caos à Glória

Dia 10 de julho, às 18h:
Missa em ação de graças pelos 17 anos 
de fundação da Comunidade Do Caos à 
Gloria, na Paróquia Nossa Senhora do 
Divino Amor, em Irajá, presidida pelo 
Cardeal Orani João Tempesta.

CARLOS MOIOLI
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SEGUNDA-FEIRA
Dia 11 de julho
1ª Leitura - Is 1,10-17
Salmo - 49(50)
Evangelho - Mt 10,34 - 11,1

TERÇA-FEIRA 
Dia 12 de julho
1ª Leitura - Is 7,1-9
Salmo - 47(48)
Evangelho - Mt 11,20-24

QUARTA-FEIRA 
Dia 13 de julho
1ª Leitura - Is 10,5-7.13-16
Salmo - 93(94)
Evangelho - Mt 11,25-27

QUINTA-FEIRA 
Dia 14 de julho
1ª Leitura - Is 26,77-9.1.16-
19
Salmo - 101(102)
Evangelho - Mt 11,28-30

SEXTA-FEIRA 
Dia 15 de julho
1ª Leitura - Is 38,1-6321-
22.7-8
Salmo - Is 38,10.11.12.16 
Evangelho - Mt 12,1-8

SÁBADO 
Dia 16 de julho
1ª Leitura - Zc 2,14-17
Cântico - Lc 1,46-47
Evangelho - Mt 12,46-50

A primeira leitura de hoje é um convi-
te a retornar ao bom caminho pela escuta 
da palavra de Deus. Neste trecho do livro 
do Deuteronômio aparece repetidamente 
o verbo ouvir (vv. 10, 12 e 13). Nos vv. 12 e 
13, ele foi traduzido no lecionário como 
“ensinar”, porque no original hebraico 
está numa forma “causativa”. Seria como 
se traduzíssemos em português: “quem 
nos fará ouvir”.

 Além do verbo ouvir, também se 
destaca no v.11 o verbo voltar (traduzido 
em nosso lecionário como “converte-te”), 
pois tal verbo indica no Antigo Testa-
mento muitas vezes o “voltar para Deus”, 
exatamente o “converter-se”.

 Esse trecho começa, então, no v. 10, 
com o binômio ouvir / converter-se. 
O povo é convocado a “ouvir” e, não 
somente “ouvir”, mas também observar 
os mandamentos em vista de uma “con-
versão”, de um “voltar-se” para Deus com 
as profundezas do seu ser “todo o teu 
coração / toda a tua alma”.

 Nos vv. 11-13, Moisés vai mostrar que 
o mandamento de Deus não é pesado 
demais e que não existe desculpa para 
não se pôr em prática a Palavra. Ela não 
está longe. A Palavra não está nos céus 
e nem do outro lado do mar. Onde está, 
então, a Palavra divina? Ela está “muito 
próxima”, ou como o lecionário traduz 
“bem ao teu alcance”. Está na boca e no 
coração e, assim, todos podem conhecê-
-la e colocá-la em prática.

 Esse “ouve” com o qual se inicia a 
primeira leitura constitui um chamado 
para cada cristão que hoje “ouve” a Pala-
vra de Deus na Igreja. Somos chamados 
a ouvi-la, pô-la em prática e, enfim, nos 
convertermos para o Senhor. Não é o 
Senhor que deve se acomodar às nossas 
vontades, desejos e inclinações. Somos 

nós que devemos aprender a submeter 
todo o nosso ser ao Senhor e a seguir, na 
vida, a sua Palavra.

 Ela é a “Lei Perfeita”, conforme canta 
o Salmo 18B, uma das opções de Salmo 
de Resposta para hoje. Se formos “hu-
mildes”, como diz o Salvo 68, também 
uma das opções de Salmo de Resposta 
para hoje, e “buscarmos a Deus”, o nosso 
coração reviverá, porque a Palavra de 
Deus é fonte de vida para nós.

 Ouvimos hoje na Igreja a parábola 
do bom samaritano. Um “Mestre da Lei” 
se aproxima de Jesus e o interroga: O 
que devo fazer de bom para receber, em 
herança, a vida eterna? Jesus responde 
com uma outra pergunta, interrogando 
ao mestre da Lei sobre a mesma Lei lhe 
diz. Ele prontamente responde, pois 
sendo uma mestre da Lei, era alguém cla-
ramente versado nas Escrituras: Amarás 
o Senhor teu Deus de todo o teu coração 
e com toda a tua alma, com toda a tua 
força e com toda a tua inteligência; e ao 
teu próximo como a ti mesmo. Jesus reco-
nhece que ele respondeu bem e, por isso, 
assevera: Faze isto e viverás! Contudo, 
o mestre da Lei quer agora saber quem 
é o seu próximo. Essa é a pergunta que 
motiva a parábola.

 A parábola costuma ser lida em dois 
níveis. A primeira leitura é a que a com-
preende em seu sentido literal, ou seja, 
como a resposta de Jesus para a pergunta 
do mestre da Lei. Com essa imagem do 
homem que cai nas mãos do assaltante 
e que é socorrido justamente por um 
samaritano, povo que não era bem quisto 
pelos judeus por motivos históricos, Jesus 
quer mostrar ao mestre da Lei que o nosso 
próximo é qualquer um; nosso próximo é 
toda pessoa que o Senhor colocar em nos-
so caminho e não somente os irmãos na fé 

ou aqueles por quem nutrimos afeição ou 
com os quais temos vínculos de sangue. O 
sacerdote e o levita da parábola, homens 
piedosos, são uma imagem daqueles que 
não compreendem essa mensagem de 
Jesus. Eles passam ao largo, sem se com-
prometer. O samaritano, todavia, homem 
de fé duvidosa, pelo menos do ponto de 
vista de um judeu, sente “compaixão” e se 
aproxima do homem ferido. E não somen-
te cuida dele, como colocando-o em seu 
próprio animal de montaria o conduz até 
uma estalagem onde possam continuar 
os cuidados. Ele ainda se compromete a 
pagar tudo o mais que for necessário, até 
que o homem seja encontrado, outra vez, 
com saúde.

 Um termo importante a se destacar 
é o usado por Lucas nesta parábola para 
falar da “compaixão” sentida pelo sama-
ritano com relação ao homem caído nas 
mãos dos assaltantes. Lucas utiliza um 
verbo raro que, no seu evangelho, só 
aparece aqui e em 7,13 (a ressurreição da 
viúva de Naim) e 15,20 (o pai da pará-
bola). Na ressurreição do filho da viúva 
Jesus é o sujeito desse verbo. É ele quem 
sente essa “compaixão”. Aqui na parábola 
de hoje é o samaritano quem a sente; em 
Lc 15,20, por sua vez, o sujeito da com-
paixão é o Pai. Jesus tem compaixão da 
viúva; o samaritano, do homem caído e 
machucado; e o Pai tem compaixão do 
filho perdido que agora foi reencontrado.

 A ordem de Jesus no final do Evan-
gelho ecoa em nossos ouvidos: Vai e faze 
a mesma coisa. Vemos que a Palavra não 
está longe de nós. Ninguém mais pode se 
justificar de não saber o que fazer para 
alcançar a vida eterna. O caminho já nos 
foi apontado pelo Cristo: o amor a Deus e 
ao próximo; e esse próximo é todo aquele 
que o Senhor colocar em nosso caminho.

LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum

15º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

10 de julho de 2016
1ª Leitura - Dt 30,10-14
Salmo - 68
2ª Leitura - Cl 1,15-20
Evangelho - Lc 10,25-37

Vai e faz a mesma coisa

 Dizíamos acima que existe um outro 
nível de leitura da parábola. Trata-se do 
sentido alegórico, muito presente nos pa-
dres da Igreja e, também, na iconografia 
cristã. Em sentido alegórico se compre-
ende esta parábola como um resumo da 
história da salvação. 

 O homem despojado é a humanidade 
caída no pecado, ferida de morte. O sa-
cerdote e o levita seriam as instituições 
do Antigo Testamento, que não chega-
ram a realizar efetivamente a salvação 
do homem. O bom samaritano é o Cristo, 
que cuida do homem caído no pecado e 
o leva à hospedaria que é a Igreja. Lá são 
aplicados, por ordem de Cristo, remédios 
e unguentos a esse homem caído no 
pecado. Estes “remédios” estão à nossa 
disposição. Na Igreja o Senhor cuida de 
nós com seus próprios recursos: a Palavra 
e os Sacramentos. Mas um dia Ele voltará, 
pagará o que tiver sido gasto a mais, e 
nos levará com Ele, para a vida eterna e 
verdadeira que Ele nos preparou.

 Possamos nós, que somos eterna-
mente cuidados pelo bom Samaritano, 
tornamo-nos, também, na vida dos ir-
mãos, verdadeiros “bons samaritanos”, 
que vivem o amor a Deus e aos irmãos 
de modo concreto, fazendo da sua vida 
um constante gesto de doação.

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

ECCLESIAE E LUZ E VIDA
COMENTÁRIO COMPLETO NO SITE: 

WWW.ARQRIO.ORG.BR
REPRODUÇÃO
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Atualização cadastral

(21)3231-3560

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

Você que é amigo da rádio, entre em contato conosco para 
fazer uma atualização cadastral, não esqueça de informar o 
CPF e demais dados para continuar recebendo nossas 
correspondências.
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No último artigo concluímos a ex-
posição sobre ‘a leitura fundamentalis-
ta’ da Bíblia, uma experiência cultural 
e religiosa denominada pela Comissão 
Bíblica como ‘uma forma de suicídio do 
pensamento’. 

O tema, por sua vez, encerra a pri-
meira das quatro partes do documento 
que estamos estudando: “A Interpre-
tação da Bíblia na Igreja” (1993), inti-
tulada: ‘Métodos e Abordagens para a 
Interpretação’. 

Este documento é um marco funda-
mental para todos aqueles, como nós, 
católicos, queremos ler e interpretar a 
Palavra de Deus em consonância com 
a mente da Igreja, e ao mesmo em sin-
tonia com o mundo em que vivemos. 

No presente artigo iniciaremos uma 
nova unidade denominada ‘Questões 
de Hermenêutica’. Esta parte do Docu-
mento está subdivida em duas seções: 
1. Hermenêuticas filosóficas, 2. Sentido 
da Escritura inspirada.

‘Questões de Hermenêutica’
A atividade da exegese é chamada 

a ser repensada, levando-se em consi-
deração a hermenêutica filosófica con-
temporânea, que colocou em evidência a 
implicação da subjetividade no conheci-
mento, especialmente no conhecimento 
histórico. A ref lexão hermenêutica 
teve nova força com a publicação dos 
trabalhos de Friedrich Schleiermacher, 
Wilhelm Dilthey e, sobretudo, Martin 
Heidegger. Na trilha destes filósofos, mas 
também se distanciando deles, diversos 
autores aprofundaram a teoria herme-
nêutica contemporânea e suas aplicações 
à Escritura. Entre eles mencionaremos 
especialmente Rudolf Bultmann, Hans 
Georg Gadamer e Paul Ricoeur. Não se 
pode aqui resumir-lhes o pensamento. 
Será suficiente indicar algumas ideias 
centrais da filosofia deles, aquelas que 
têm uma incidência sobre a interpretação 
dos textos bíblicos.1

O pensamento filosófico sobre a in-
terpretação (a Hermenêutica)2 tem uma 
contribuição na formulação e no exercí-
cio da exegese bíblica, seja em filósofos 
que se interessam pela religião, seja em 

teólogos que se interessam por filosofia. 
Nesta relação entre filosofia e exegese há 
proximidades e distâncias. O contexto 
destas relações estabeleceu-se no período 
moderno da Filosofia3:

1. Perspectivas modernas
Constatando a distância cultural en-

tre o mundo do primeiro século e aquele 
do século XX, e preocupado em obter que 
a realidade da qual trata a Escritura fale 
ao homem contemporâneo, Bultmann 
insistiu na pré-compreensão necessária 
a toda compreensão e elaborou a teoria 
da interpretação existencial dos escritos 
do Novo Testamento4. 

Apoiando-se no pensamento de 
Heidegger, ele afirma que a exegese de 
um texto bíblico não é possível sem pres-
supostos que dirigem a compreensão. A 
pré-compreensão («Vorverständnis») 
é fundamentada na relação vital («Le-
bensverhältnis») do intérprete com a 
coisa da qual fala o texto. Para evitar o 
subjetivismo, é preciso, no entanto que 
a pré-compreensão se deixe aprofundar e 

enriquecer, até mesmo se modificar e se 
corrigir, por aquilo do qual fala o texto.

A questão que está em jogo nos ‘di-
álogos’ entre o teólogo R. Bultmann e 
a filosofia de Heidegger, é a atualidade 
da mensagem do Evangelho, seu lugar 
na compreensão do homem contempo-
râneo.

Interrogando-se sobre a conceituação 
justa que definirá o questionamento a 
partir do qual os textos da Escritura pode-
rão ser entendidos pelo homem de hoje, 
Bultmann pretende encontrar a resposta 
na analítica existencial de Heidegger. 
Os existenciais heideggerianos teriam 
um alcance universal e ofereceriam as 
estruturas e os conceitos mais apropria-
dos para a compreensão da existência 
humana revelada na mensagem do Novo 
Testamento5.

Junto com Bultmann, temos o her-
meneuta alemão, H.G. Gadamer. Para 
ele, O intérprete deve entrar em diálogo 
com a realidade à qual se refere o texto. 
A compreensão se opera na fusão dos 
horizontes diferentes do texto e de seu 

leitor. Ela só é possível se há uma 
dependência, isto é, uma afinidade 
fundamental entre o intérprete e seu 
objeto. A hermenêutica é um processo 
dialético: a compreensão de um texto é 
sempre uma compreensão mais ampla 
de si mesmo

Gadamer sublinha igualmente a 
distância histórica entre o texto e seu 
intérprete. Ele retoma e desenvolve 
a teoria do círculo hermenêutico. As 
antecipações e as pré-concepções que 
marcam nossa compreensão provêm 
da tradição que nos sustenta. Esta 
consiste em um conjunto de dados 
históricos e culturais, que constituem 
nosso contexto vital, nosso horizonte 
de compreensão6. 

A contribuição de Gadamer para 
a hermenêutica bíblica baseia-se nos 
conceitos de ‘distância histórica’ entre 
o leitor e o texto, razão de estabelecer 
a necessidade de uma atividade her-
menêutica sobre o texto que diminua 
esta distância estabelecendo a possi-
bilidade de uma compreensão correta 

do texto.
Em segundo lugar o conceito o ‘hori-

zonte de compreensão’ estabelece que o 
leitor interpreta um texto aplicando-lhe 
suas expectativas, conceitos e preconcei-
tos. O texto carrega as marcas de nossa 
leitura da vida.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

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

interpretazione_po.html.
2 Sobre este assunto leia o meu artigo: SANTOS, P. P. 

A.. Breve Percurso da Hermenêutica Bíblica. Atualidade 
Teológica (PUCRJ), v. XII, p. 29-41, 2008.

3 Filosofia moderna é toda a filosofia que se 
desenvolveu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX; 

começando pelo Renascimento e se estendendo até 
meados do século XIX, mas a filosofia desenvolvida 
dentro desse período está fragmentada em vários 

subtópicos, e escolas de diferentes períodos.
4 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.
5http://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.
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Arraiá católico 
anima Lapa

O “São João da Rádio Catedral” aconteceu no dia 1 
de julho, na Lapa, e foi fruto de uma parceria entre a 
gravadora “Som Livre”, a casa de shows “Fundição 
Progresso” e a Rádio Catedral. O evento contou com 
uma decoração junina, comidas típicas e shows de 
grandes nomes da música católica. 
O primeiro a se apresentar, agitando a plateia, foi 
o DJ Vítor Sales. Vítor é apresentador do programa 
“Balada Jovem” da Rádio Catedral, que vai ao ar 
todos os sábados, às 16h.
Em seguida, a cantora Zezé Luz apresentou o 
seu show “A vitória Já chegou”. Ao final de sua 
apresentação, Zezé recebeu o público no estande da 
rádio. “Recebi inúmeras manifestações dos ouvintes 
e esse feedback é valioso, pois muitos ainda não me 
conheciam como artista. Foi uma experiência única 
poder apresentar o meu trabalho de evangelização 
que vem do coração de Deus, propagando a cultura 
da vida através da música”, comentou a cantora. 
Para consagrar a noite, o padre Alessandro Campos 
entrou no palco animando o público. Criado no 
interior de São Paulo e fã da música de raíz, é o novo 
fenômeno da música sertaneja e leva o Evangelho 
às pessoas de maneira alegre com suas canções. 
Pertencente à Arquidiocese Militar, organismo 
responsável em prestar assistência religiosa às 
Forças Armadas do país, padre Alessandro Campos 
foi por dois anos apresentador no programa 
“Aparecida Sertaneja” da TV Aparecida e, atualmente, 
é apresentador na RedeVida de Televisão.



19ESPAÇO DO OUVINTETESTEMUNHO DE FÉ | 10 A 16 DE JULHO DE 2016

ANIMADORES PAROQUIAIS
11/07 - Eduarda Solange da Silva
15/07 - José Felipe da Costa

AMIGOS
10 DE JULHO
Santo Olavo
• Abiraci Candido Oliveira de Brito
• Alcy Ribeiro Pereira
• Amelia Romualdo Ribeiro
• Ana Carla Marmo
• Andréa Tomaz da Silva Barbosa
• Antonia Borges X. Mendonça
• Aparecida Regina da Silva Bueno
• Arlete Judite Pilon
• Bernadete Pereira de Melo
• Carlos Alberto Gama de Miranda
• Carlos Alberto Gonçalves
• Carmelo Rosa do Sacramento
• Carmem Tereza Leon
• Cecilia Rachel Pinto Monteiro
• Dannyo Alves Escobar Ribeiro
• Delma Loureiro Neves
• Delson Borges Ribeiro
• Derli Ribeiro
• Elenita Gonçalves Freire
• Elineide Pereira da Silva
• Elizete Ferreira da Silva
• Enilson Jorge Mattos Lima
• Fabiola Imperiano Figueira
• Fernando Julio Gomes da Silva
• Geraldo Gonçalves
• Iolanda Freire Silveira
• Iracema da Silva Farias
• Irany Mauricio do Nascimento
• Isaura Sobroza Marão
• João Bosco Cavalcanti
• José Mauricio Pinheiro
• Julia Maria da Conceição
• Leon Gustavo Nobrega Alves
• Marcos Vinicios Gomes da Silva
• Maria Amelia da Silva Gomes
• Maria Braga Rangel
• Maria das Graças Alves
• Maria de Fatima C. S. Daumas
• Maria de Lourdes A. de Amorim
• Maria de Lourdes da Rocha Costa
• Maria do Carmo Alves Machado
• Maria do Carmo de Jesus Souza
• Maria Elizabeth Oliveira Rosa
• Maria Irismar Silva
• Maria Margarida Teixeira
• Marina Maria do N. Silva
• Marta Cristina Barbosa
• Martha Moledo
• Marylene Torres dos Santos 
• Nancy Bayma Salles
• Nelson Gomes
• Neuza Soares Vieira
• Nidea Azeredo da Fonseca Cunha
• Nilda Moreira Pessanha
• Nilza Garcia Elias
• Palmira A. de Vasconcellos
• Paulo Cesar Martins
• Paulo Roberto Pontes
• Rosa Maria Ramos da Silva
• Roseane da Cruz Silva
• Sandra Teixeira de A. Pacheco
• Selma da Silva
• Selma Souza de Assis
• Silvana Rodrigues
• Sonia Maria da Silva Vieira
• Sonia Maria de Sousa
• Teresinha Feitosa da Silva
• Vera Lucia Henrique de Andrade
• Virginia Maria Luiza Groeninger
• Waldenir Alves Figueiredo

11 DE JULHO
São Bento 
• Adyles Mariano de Azevedo Curi
• Amalia Ferreira Mandarino
• Amauri Lemos Monteiro
• Amelia Correa de Campos
• Ana Lucia Rogusque 
• Analia Rodrigues da Conceição
• Bertolina Rosa da Silva Neta
• Carlos Alberto dos Reis Santos
• Carlos Henrique Faustino
• Carmelita Maria F. de Figueiredo
• Cecilia Edna dos Santos Pereira
• Creusa F. de Andrade Santos
• Dalva Lamego da Silva
• Eduarda Solange da Silva
• Eduardo F. Castanheira da Silva
• Edvaldo da Silva
• Elizabete Real Formelos
• Ernesto Lima de Castro
• Evaniza da Silva Vicente

• Expedito Carlos da Silva
• Francisca da Conceição da Silva
• Francisca da Silva Dias
• Genecy de Paula
• Ilma de Sousa
• Maria Auxiliadora C. de Castro
• Jaci Monteiro dos Santos
• João Domingos Dias Pedro
• Jorge Edisio Duarte da Silva
• Joséfa Neri de Farias
• Lauricy Rodrigues Anjos
• Lenita de Jesus Sales
• Leomilda Andrade de Freitas
• Maria Alda de Oliveira Rocha
• Maria Celia Santos Medeiros
• Maria de Lourdes R. dos Santos
• Maria do Carmo G. Martins
• Maria do Céu Alves
• Maria Magdalena Nossa Arrais
• Maria Terezinha dos Santos
• Mirna Basílio Gonçalves de Pinho
• Monica da Hora Dutra
• Nelcina de Souza Conceição
• Neuza Braga de Lucena
• Normelia Dozolina Perini Tessari
• Odilea Maria França Figueira
• Paula de Fatima de S. Silva
• Paulo de Almeida Padilha
• Regina Celia da Silva Alvaro
• Regina Vance S. do Nascimento
• Silvania Mello Torres
• Telma Farias de Melo
• Vera Lucia Belangieri
• Yara Maria Schueler Cardoso

12 DE JULHO
São João Gualberto
• Adimilde Siqueira Santos
• Aide Maria Ostwald Luz
• Alcineia dos Santos Oliveira
• Alexandra Dernellis
• Almezina Cesar Gomes Martins
• Amauri Gomes
• Ana Augusta da Silva
• Anna Borges Correia
• Antonio Rodrigues de Paula Filho
• Arminda de Jesus Baptista
• Celio da Silva Braga
• Conceição de V. Ribeiro
• Danielle Ferreira Rodrigues
• Danielle Martins Tostes
• Denilson Rezende Camillo
• Dirce de Lima
• Edinete Montanholi
• Edirene Azevedo da Cunha
• Eduardo Torres de Albuquerque
• Elga Maria Magalhães Hannas
• Francisca Jacira G. Chagas
• Gelceli de Abreu Fontes
• Ilma Ribeiro Gomes
• Irene Cristina Francisco Mendes
• Irene Sampaio Maciel
• Janaina Antunes de Araujo
• Jandira Ramos Casaes
• Jane de Souza
• Janete Barros da Silva Lemos
• Joana Santana Dutra Viana
• Joel Batista Guimarães
• José Carlos dos Santos
• José Luiz de Sena
• José Mauricio dos Santos Saraiva
• Josélita Chagas da Silva
• Juliana Rodrigues Vasconcellos
• Laura Maria Santos de Matos
• Lea Judith Cardoso
• Lilian Souza Soares
• Lucia Helena da Silva
• Luiz Gustavo da Costa Rodrigues
• Maria Antonia da Silva Pires
• Maria Augusta Batista
• Maria da Penha de Almeida 
• Maria das Dores
• Maria de Fatima Almeida
• Maria de Fatima C. da Rocha
• Maria de Fatima Oliveira Jesus
• Maria de Lourdes L. F. de Souza
• Maria de Menezes Barreto
• Maria do Carmo de Menezes
• Maria do S. da R. Santos Machado
• Maria do Socorro do Nascimento
• Maria Elisa Firmino
• Maria Ema da Silva
• Maria Nacieme Paixão Mendes
• Maria Oneida Carneiro da Silva
• Maria Rita da Silva Almeida
• Maria Salete Pessoa da Silva
• Marilene Lopes Pocho
• Marilse Aparecida da Costa
• Mario Teixeira Pinto Rodrigues

• Marli Cardoso Evangelista
• Padre Silvio K. S. de Oliveira
• Paulo Fernando Silva
• Regina Maria de Oliveira
• Renata Sebastiana L. da Silva
• Risete Dutra de Freitas
• Rosa Pinheiro Santos de Souza
• Rosilei Nogueira Duarte
• Sandra Marcia Telles
• Sandra Regina de Faria Ribeiro
• Sidney Pires de Lima
• Silvia Maria H. de C. da Fonseca
• Sonia Dutra Pereira
• Sonia Maria Bittar de Paula
• Sophia de Souza Teixeira
• Susete Bispo dos Santos
• Valdeci Oliveira dos Santos
• Vanessa Gomes Guilherme Costa
• Vera Lucia de Mello Queiroz
• Vilma Alvares Faria
• Wilma Simões de C. Albuquerque

13 DE JULHO
Santo Henrique
• Ademilde Aurora dos Santos
• Adriano Pereira Camilo
• Alberto Fraga Neves
• Alice Sales da Silva
• Ana Claudia Souza de Souza
• Ana Maria Liborio S. Gonçalves 
• Angela Manso Brasil
• Angelino Moreira Lourenço
• Anilda Menezes dos Santos
• Antonio Alves de Lima
• Aparecida Marta H. de S. Gayoso
• Armando Tadeu Thomaz Sobrino
• Benedito Davyd de Souza Rocha
• Carma da Paz de Almeida
• Carmelita Pugialli Veloso
• Carmen Costa de Azevedo
• Cidi da Costa Pereira
• Claudina Braga Campinho
• Cleriston Souza Magalhães
• Delminda Lages Morgado
• Dilma Labi Adão
• Divina Rodrigues de A. Souza
• Elias Francisco Junior
• Geralda Conceição de O. Pinto
• Guanira de Sant’anna Gomes
• Hercilia Franca Bouhid
• Ilce Teixeira Buissa
• Janete Giglio da Cunha Lamas
• Janete Pixinine Bittencourt
• Joséfa Carvalho da Silva
• Katia de Rezende Salen
• Luiz Antonio da Silva
• Luiz Gonzaga Pereira Matos
• Madalena de Jesus Vieira
• Madalena Lemos Nicacio
• Margarida de Carvalho
• Maria da Conceição R. dos Santos
• Maria da Glória Pinto Figueiredo
• Maria da Graça Fernandes Ayres
• Maria de Fatima da Silva
• Maria de Lourdes Matias Gomes
• Maria de Lourdes Morgado
• Maria do Carmo Neves da Silveira
• Maria Galdino da Silva
• Maria Isabel D. de Mendonça
• Maria Joaquina Paulo
• Marileia Vieira Pereira
• Marilucia da Rocha
• Marina Galdino Portugal
• Neiva Curvelo Nascimento
• Nelson Salles de Azevedo
• Nilceli Farias de Carvalho Rosa
• Oneida Inácio Berbereia
• Orquideia Araujo de Jesus
• Palmyra da Conceição Santos
• Raquel Martins Gomes
• Roberto da Silva Pereira
• Rosa Maria de Queiroz Barros
• Rosalia Vicentina G. Moreira
• Solange Curvello Cunha 
• Sonia Maria Ladeira de Jesus
• Sylvia de Lourdes Rocha
• Tania Cristina Carlos de Senna
• Vera Lucia Gomes
• Vilma de Paiva Santos

14 DE JULHO
São Camilo de Lélis
• Aidil Eloy de Souza
• Ailton Souza Costa
• Alda Maria de Sousa
• Ana Maria da Silveira Abib
• Andrea Gama Nogueira
• Andres Aozara Rosende Junior
• Angela Claudia de A. Fernandes
• Anna Nita de Souza Maia 

• Antonio Sergio da Silva
• Antonio Waldemar Andrade
• Ari Sergio da Silva Severino
• Carlinda dos Santos Silva
• Celia Regina A. dos S. da Silva
• Claudia Luise L. Dratha Santos
• Deise Pereira Pinheiro Martins
• Dilva Thereza Nunes Peixoto
• Doralice Rodrigues
• Eliana Antunes Barbosa Silva
• Eliana Quintanilha de Azevedo
• Elias Pereira da Rocha
• Emmanoel da Silva Ferreira
• Eva Bitencourt de Lima
• Fabiano da Silva Cunha
• Francesca Felippo
• Francisca Carmelia da Cruz
• Gabriel Ferreira Pinto
• Helena de Castro F. Magalhães
• Helio Celestino da Mota
• Idalice Alves de Oliveira
• Iracema Francisca de Oliveira
• Joaquim Pereira Nepomuceno
• Leda Martins da Costa
• Lenir Maria Belinger Coutinho
• Luciene de Araujo
• Luiza Maria Cortes dos Santos
• Marcia Varanda Silva
• Maria Antonia Santos dos Anjos
• Maria Celeste Abreu
• Maria da Conceição C. de Lima
• Maria da Conceição G. Barboza
• Maria da Penha Alves
• Maria Dalva Galvão Condé
• Maria das Dores R. dos Santos
• Maria das G. B. M. de Souza
• Maria de Lourdes Paixão
• Maria de Lourdes Silva Lima
• Maria do Carmo C. da Silva
• Maria Francisco de Paula
• Maria Helenice C. de Carvalho
• Maria Lucia Beltrão Monteiro
• Maria Martins de Barros
• Maria Teresa Gama Leitão
• Marilucia França Gonçalves 
• Mariza Cerqueira Savii
• Marlene Boldrini da Silva
• Naira Nadia dos Santos Pereira
• Nazira Marins Santiago 
• Nerivan Dantas Chagas
• Osvaldo Pereira
• Padre Alex da Silva Siqueira
• Regina Emilia dos Santos Celso
• Regineia Cleusa de Souza Sá
• Selma Leitão de Oliveira
• Sidnei da Conceição
• Sonia Maria de Oliveira da Silva
• Sonia Rejane Dantas Lopes
• Tereza Gonçalves da Silva
• Thayene Evelyn Reis Silva
• Therezinha Carvalho Falleiro
• Vilma Lêda Flora da Silva

15 DE JULHO
São Boaventura
• Aclemia Ciqueira Lima
• Alcidelia Correa do Amaral
• Alexandre Gomes
• Ana Maria Guedes de Oliveira
• Angela Aparecida dos Santos
• Angelita Azevedo Rodrigues 
• Carmina Figueira C. Marinho
• Catia da Silva Ceccato
• Edson Ferreira da Silva
• Edvaldo Salvador Ferreira
• Elisa da Silva Vila Verde
• Ester Pacheco dos Santos
• Eva dos Santos Rodrigues
• Eva Francisca de Oliveira
• Francisco das Chagas Rodrigues
• Geilse Ramos da Silva
• Geisa Sanhes Macedo
• Geny Alves Moura
• Hildeth Proenca
• Hosana Paulino da Silva
• Ircea Porto Moraes Omena
• Isis de Almeida Azevedo
• Ivaldo de Almeida Silva
• Jacqueline Cassilhas Rosa Serpa
• Joana Pereira de Araujo
• João Henrique da Silva
• João Luiz do Espirito Santo
• Jorge Elias
• José dos Santos Lemos
• José Felipe da Costa
• José Fernando de Barros
• José Melquiades da Rocha
• Lea Baroni Bloise
• Luiz Souza Coelho

• Luiza Cristina Peixoto Campos
• Marcia Valeria da Cunha
• Maria Carlota Dias dos Reis
• Maria da C. da Silva Negreiros
• Maria das Graças da Silva Coelho
• Maria das Graças Eloy
• Maria do C. dos Santos Nobrega
• Maria Ferreira de Miranda
• Maria Helena Souza de Melo          
• Maria Helena Távora dos Santos
• Maria Ilze de Oliveira
• Maria José Alves de Melo
• Maria Joséphina Conrado Veiga
• Maria Lucia da Silva Nascimento
• Maria Luiza Barbosa
• Maria Rosária de Araujo Silva
• Mariza Ambrósio de Souza
• Mariza Freitas Campos
• Mariza Lourenço Pinto
• Marluce Candido da Silva
• Neysa Martins da Cunha
• Ozias Joaquim de Oliveira
• Padre Walter Almeida Peixoto
• Rita de Cassia F. R. da Fonseca
• Roberto Alexandre F. Vieira
• Sandra Maria Ribeiro de Pinho
• Sebastiana de Moraes Guedes
• Severino Graciano de Oliveira
• Sueli da Silva Pontes
• Terezinha M. da Penha Ribeiro
• Terezinha Marinho da Silva
• Vera Lúcia de Carvalho Soliva
• Vera Lucia Freire Correia
• Vera Regina de Souza Abrantes
• Vicente Couto da Cruz
• Vitoria Oliveira Costa
• Zilda Merenciana da Silva
• Zilma Correia Vilela

16 DE JULHO
Nossa Senhora do Carmo
• Alice Lourenço Souza
• Ana Lucia Carvalho Moreira
• Ana Maria Sousa
• Antonio Carlos Ferreira Romeiro
• Carmen Ferreira Fernandes
• Deonice de Paula Cunha
• Doralice Rosa de Almeida
• Ernestina Mendes de Oliveira
• Francisca da Cruz Melo
• Francisca M. da Conceição Pires
• Helena Aparecida S. de Almeida
• Herminia Nespereira Blanco
• Jacira Santos Lapa
• Jandira Verissimo de Souza
• João Braz de Souza
• Jorge Branco
• Jorge Luiz Lopes
• José Henrique  Hollinger da Silva
• José Rodrigues da Cruz
• José Tadeu da Silva
• Karla Rena Silva
• Lidia da C. Vila-Chã Borges
• Ligia Cristina Rocha Mendes
• Luiza de Oliveira Silva
• Manuel Joaquim B. Gonçalves
• Marcia de Figueiredo Alonso
• Margareth de Carvalho Santos
• Maria Alice da Silva Casemiro
• Maria Antonia de Jesus Silva
• Maria Aurelia C. de Carvalho
• Maria Bernadete Soares da Silva
• Maria de Lourdes F. de Meneses
• Maria do Carmo da Silva Ferreira
• Maria do Carmo N. de Amorim 
• Maria do Carmo Oliveira Santana
• Maria do Carmo Pereira
• Maria do Carmo Rocha
• Maria do Socorro Queiroz
• Maria dos Anjos C. A. dos Santos
• Maria Irene P. do Nascimento
• Maria Luiza dos S. Pereira Xavier
• Maria Pereira da Silva Selleiro
• Maria Rodrigues dos Santos
• Maria Vilma Barbosa Tavares
• Martha Maria 
• Matilde Ribeiro Geraldo
• Nivia do Couto Silva Machado
• Rejane Conceição Soares Dias
• Sebastiana Nunes Paes
• Sheyla da Conceição Veiga
• Sonilda Medina Cea
• Tania Saletto Marques da Silva
• Terezinha Rosa C. de Luca
• Vera Lucia Soares Cruz da Silva




