
A paz de 

Cristo

PÁGINAS 10 E 11

Diante de tantas 
situações de violência 
na cidade do Rio e 
no mundo, pedimos 
que a Mãe de Deus 
interceda junto de 
seu filho Jesus para 
que todos os povos 
possam viver em paz.
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6 a 12 de julho de 2016
• Criando a nova Paróquia Nossa 

Senhora das Graças, em Curicica, 
4a Forania do Vicariato Episcopal 
Jacarepaguá.

• Nomeando o padre Alberto Gonzaga 
de Almeida para o ofício de vigário 
episcopal do Vicariato Episcopal 
Leopoldina.

• Transferindo o padre Julio Cesar 
Lopes de Souza do ofício de vigário 

paroquial na Paróquia Divino Espírito 
Santo e São João Batista, no Maraca-
nã, Vicariato Episcopal Norte, para o 
ofício de pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Loreto, no Galeão, Vica-
riato Episcopal Leopoldina.

• Concedendo licença para o padre 
Aparício Carneiro Filho, CSCH exercer 
o ministério sacerdotal nesta arqui-
diocese.

• Concedendo licença para o padre João 

Roberto Barbosa da Silva exercer o 
ministério sacerdotal nesta arqui-
diocese.

• Concedendo licença para o padre 
Reinaldo Leite Morais Filho exercer 
o ministério sacerdotal nesta arqui-
diocese.

• Concedendo licença para o padre 
Reynaldo Thadeu Gonçalves da Costa 
Segundo exercer o ministério sacer-
dotal nesta arquidiocese.

ATOS DO GOVERNO

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 aniversariantesPARABÉNSA melhor parte

“A Igreja não vive 

de si mesma, mas 

do Evangelho; e do 

Evangelho tira, sem 

cessar, orientação 

para o seu caminho”

NATALÍCIO

DIA 17
• Pe. Milton Campos

DIA 18
• Pe. Aníbal Gil Lopes
• Pe. Fr. Arles Dias de Jesus, OFMCap
• Pe. Francisco Ivern Simó, SJ
• Diác. (P) Avilla Santos

DIA 19
• Pe. Ludendorff Cohen Couto
• Diác. (P) Francisco Claudio Bertoli Guanabara
• Diác. (P) Vicente de Paulo Maria Arruda
• Diác. (P) Whertz Passos Mendes

DIA 20
• Dom Paulo Cezar Costa
• Pe. Fr. Davi M. Dagostim Minatto, OSM
• Pe. Marcelo Vilanova Vieira
• Pe. Rodrigo de Oliveira Dias

DIA 21
• Côn. Manuel de Oliveira Manangão
• Pe. Abimar Oliveira de Moraes
• Pe. Paul Alexander Schweitzer, SJ
• Diác. (P) Jairo de Araujo Pavão
• Diác. (P) João Mauro Pizzotti Marotta
• Diác. (P) Nelson Augusto dos Santos Águia

DIA 22
• Côn. José Mazine Rodrigues
• Pe. Anderson Batista Monteiro
• Pe. José Everaldo Germano da Silva, SCJ
• Diác. (P) Jenuario Loss Gambert
• Diác. (P) Rubens Passos Junior

DIA 23
• Pe. Ademir Martini, SDV

ORDENAÇÃO

DIA 17
• Pe. Fernando Quelho Barbosa
• Pe. Luiz Gonzaga da Silva, AA

DIA 20
• Pe. José Luciano Jacques Penido, CSSR

DIA 22
• Pe. Antônio Amorim
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No 16º domingo do Tempo Co-
mum, a Igreja proclama, na celebração 
eucarística, o Evangelho de Lc 10,38-
42. O episódio da estada de Jesus na 
casa de Marta e Maria, durante sua via-
gem para Jerusalém, é próprio da tra-
dição lucana, ainda que, em Jo 11–12, 
a família de Betânia seja introduzida 
no contexto da morte e ressurreição 
de Lázaro – irmão das duas e amigo 
do Senhor. A cena descrita na página 
bíblica tem como transfundo posicio-
nar o lugar primordial da escuta da 
Palavra de Deus na vida dos discípulos 
de Cristo: a melhor parte.

Na narrativa de São Lucas, Jesus é 
acolhido, como peregrino, na casa de 
Marta. Enquanto esta se encontrava mui-
to ocupada com afazeres domésticos, sua 
irmã se dedicava a permanecer aos pés 
de Jesus, ouvindo a sua Palavra. Então, a 
primeira faz uma queixa: “Senhor, não te 
importas que minha irmã me deixe sozi-
nha, com todo o serviço? Manda que ela 
me venha ajudar!” (Lc 10,40). A réplica 
foi: “Marta, Marta! Tu te preocupas e 
andas agitada por muitas coisas. Porém, 
uma só coisa é necessária. Maria esco-
lheu a melhor parte e esta não lhe será 
tirada” (Lc 10,41). Com isto, fica patente 
que a intenção do relato é a precedência 
da escuta da Palavra de Cristo diante de 
qualquer outra atividade: somente uma 
coisa é necessária!

A resposta de Jesus, na verdade, 
não está opondo o serviço (vida ativa) 
e a oração (vida contemplativa) como 
se a primeira fosse menos digna do 
que a segunda e, ainda, se quem se de-
votasse a primeira fosse um discípulo 

de segunda categoria. São Gregório 
Magno nos explica: “Observa que 
não se reprova a parte de Marta, mas 
se louva a de Maria. Nem se limita a 
dizer que Maria escolheu a boa parte, 
mas a parte melhor, para indicar que 
também a parte de Marta era boa”. O 
Senhor está afirmando que o “amor ao 
próximo” possui sua fonte no “amor a 
Deus”. A disposição ao serviço não é 
criticada, mas redirecionada à sua fon-
te: a comunhão com Deus. A este res-
peito o Papa Bento XVI declarava: “a 
Igreja não vive de si mesma, mas do 
Evangelho; e do Evangelho tira, sem 
cessar, orientação para o seu caminho. 
Temos aqui uma advertência que cada 
cristão deve acolher e aplicar a si 
mesmo: só quem se coloca primeiro 
à escuta da Palavra é que pode depois 
tornar-se seu anunciador”.

A real contraposição parece es-
tar centrada nas expressões “muitas 
coisas” e “uma coisa só necessária”. 
As preocupações e as agitações pelas 

tarefas do dia a dia levaram Marta a 
se afastar da escuta da Palavra. As 
advertências em relação a este perigo 
são inúmeras na Escritura: “Não bus-
queis o que comer ou beber; e não vos 
inquieteis! Pois são os gentios deste 
mundo que estão à procura de tudo 
isso: vosso Pai sabe que tendes ne-
cessidade de tudo isso” (Lc 12,29-31) 
e “Cuidado para que vossos corações 
não fiquem pesados pela devassidão, 
pela embriaguez, pelas preocupações 
da vida e não se abata, repentinamente, 
sobre vós aquele dia” (Lc 21,34). Por 
outro lado, tantos são os imperativos 
para se voltar à Palavra de Deus: “Mi-
nha mãe e meus irmãos são aqueles 
que ouvem e põe a palavra de Deus 
em prática” (Lc 8,21) e “Felizes, antes, 
os que ouvem a Palavra de Deus e as 
põem em prática” (Lc 11,28). 

Os cristãos, hoje, continuam sendo 
chamados a permanecer aos pés de 
Jesus, escutando as suas orientações. 
Todavia, a tentação de se dispersar 
por conta das inquietações da vida é 
um perigo constante. Obedientes ao 
Senhor, redirecionemos nosso cami-
nho, tornando-nos ouvintes fiéis de 
suas palavras e praticantes zelosos de 
seu mandamento. Quanto às preocu-
pações que nos assolam, entreguemos 
todas ao Pai providente: “Não vos 
inquieteis com nada, mas apresentai 
a Deus todas as vossas necessidades 
pela oração e pela súplica, em ação 
de graças. Então a paz de Deus, que 
excede toda a compreensão, guardará 
os vosso corações e pensamentos, em 
Cristo Jesus” (Fl 4,6-7).
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DIA 18
Pré-Jornada Mundial da Juventude, 
em Braga, Portugal

DIA 19
Pré-Jornada Mundial da Juventude, 
em Braga, Portugal

DIA 20
Pré-Jornada Mundial da Juventude, 
em Braga, Portugal

DIA 21
8h - Pré-Jornada Mundial da Ju-
ventude, em Braga, Portugal, com 

catequese aos cuidados do Rio de 
Janeiro, no Centro João Paulo II, em 
Sameiro, com o tema: “Misericórdia 
de Deus Transmitida”

DIA 22
8h - Pré-Jornada Mundial da Juven-

tude, em Braga, Portugal, com manhã 
de oração e recolhimento, além de pe-
regrinação de Sameiro ao Bom Jesus
18h - Pré-Jornada Mundial da Ju-
ventude, em Braga, Portugal, com 
Missa de Envio em conjunto com 
os jovens bracarenses

DIA 23
18h - Pré-Jornada Mundial da Ju-
ventude, em Braga, Portugal, com 
missa em ação de graças do grupo 
de brasileiros, em Sameiro

AGENDA DO ARCEBISPO

Acolher Cristo no outro

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

O Evangelho, em Lc 10,38-42, apre-
senta Jesus a caminho de Jerusalém; em 
Betânia é recebido em casa de Marta, 
irmã de Maria e Lázaro, por quem o 
Senhor havia chorado e a quem havia 
ressuscitado. Na casa dos três irmãos, 
que Jesus amava de todo o coração, 
Ele encontrou a acolhida e o repouso 
necessários para descansar depois de 
uma longa jornada. Eles são tidos como 
“hospedeiros do Senhor”. 

Nesta semana em que muitos jovens 
estão se deslocando para as Semanas 
Missionárias que precedem a JMJ Cracó-
via 2016, acolher a Palavra de Deus, que 
nos fala de hospedagem e acolhimento 
da Palavra, é um bálsamo para todos os 
peregrinos – para os que saem de suas 
casas para irem em romaria, como para 
aqueles que ficam com o coração aberto 
à participação, mesmo de longe desse 
evento que transforma corações.

A Palavra de Deus apresenta-nos, nas 
leituras deste domingo, dois modos de 
acolher o Senhor; dois modos distintos, 
mas que se relacionam e mutuamente se 
condicionam. O primeiro é acolhendo-
-O na sua Palavra, como Maria, a irmã 
de Marta e de Lázaro. Para nós, ela 
é modelo do discípulo perfeito, pois 
“sentou-se aos pés do Senhor, e escutava 
sua Palavra”. Marta acolheu Jesus. Mui-
tos também acolhem Jesus, colocam-se 
a Sua disposição, mas esquecem de dar-
-lhe realmente atenção na oração ou na 
escuta de Sua Palavra. Ora, é nisto, pre-
cisamente, que Maria, hoje, é exemplo 
para nós: “sentou-se aos pés do Senhor”. 
Dar tempo para escutar o Senhor.

Santo Agostinho comenta esta cena 
da seguinte maneira: “Marta ocupava-se 
em muitas coisas, dispondo e preparan-
do a refeição do Senhor. Pelo contrário, 
Maria preferiu alimentar-se do que dizia 
o Senhor. Não reparou de certo modo na 

agitação contínua de sua irmã e sentou-
-se aos pés de Jesus, sem fazer outra coisa 
senão escutar as Suas palavras. Tinha 
muito bem compreendido o que diz o 
Salmo: “Descansai e vede que Eu sou o 
Senhor” (Sl 46, 11). Marta consumia-se, 
Maria alimentava-se; aquela abarcava 
muitas coisas, esta só atendia a uma. 
Ambas as coisas são boas”.

Por séculos, quis-se apresentar Marta 
e Maria como dois modelos de vida con-
trapostos: em Maria quis-se representar 
a contemplação, a vida de união com 
Deus; em Marta, a vida ativa de trabalho. 
Sabemos que foi uma interpretação for-
çada. À maioria dos cristãos, chamados 
a santificar-se no meio do mundo, não 
se pode considerar como dois modos 
contrapostos de viver o cristianismo, 
pois uma vida ativa que se esqueça da 
união com Deus é algo inútil e estéril; 
uma suposta vida de oração que pres-
cinda da preocupação apostólica e da 
santificação das realidades ordinárias 
também não pode agradar a Deus. A 
chave está, portanto, em saber unir estas 
duas vidas, sem prejuízo nem de uma 
nem de outra. Esta união profunda entre 
ação e contemplação pode-se viver de 

modos muito diversos, segundo 
a vocação concreta que cada um 
recebe de Deus.

O trabalho, longe de ser obs-
táculo, há de ser meio e ocasião 
de uma intimidade afetuosa 
com Nosso Senhor, que é o mais 
importante. Ou seja, é no meio 
de nossos trabalhos cotidianos, 
e através deles, não apesar deles, 
que Deus convida a maioria dos 
cristãos a santificar o mundo e a 
santificação n’Ele, com uma vida 
transbordante de oração que vivi-
fique e dê sentido a essas tarefas.

Logicamente, Jesus quer que 
trabalhemos. Com certeza o 
trabalho de Marta agradava o 
Senhor e, no entanto, Ele a ani-
ma a dar novas dimensões ao 
trabalho. Além de bem-feito, que 
seja elevado pela graça de Deus, 
transformado em oração e oferecido ao 
Senhor. Nós, que desejamos dar tes-
temunho de Cristo nas situações mais 
normais da jornada, não podemos fazer 
as coisas de qualquer maneira. Um bom 
católico necessariamente se destaca por 
ser um bom trabalhador. É impossível 
que a sua vida de relação com Deus não 
redunde na sua vida de relação com os 
outros. Além do mais, procurará ser um 
profissional de categoria: o melhor advo-
gado, a melhor dona-de-casa, o melhor 
médico, a melhor dançarina, o melhor 
estudante, o melhor agricultor etc.

Marta, ao acolher Jesus em sua casa, 
também nos ensina que devemos abrir 
o coração para o próximo, todo próximo 
que se aproxima de nós ou de quem nós 
nos aproximamos. É toda uma atitude de 
acolhimento entre os esposos, entre pais 
e filhos, entre irmãos, entre os vizinhos, 
no trabalho, em nossas comunidades 
paroquiais. Nestes tempos de tanto 

fechamento ao outro, acolher Jesus em 
nossa casa tem como consequência 
saber acolher o irmão que necessita de 
nossa atenção. Dessa maneira iremos 
fazer a experiência de Abraão que, ao 
acolher, viu as promessas de Deus se 
realizarem em sua futura descendência 
(Gn 18, 1-10). Eis as promessas cumpri-
das e reveladas em Jesus Cristo para a 
todos tornar perfeitos em sua união com 
Cristo (Cl 1, 24-28). 

Que a fraterna solidariedade nos 
ajude a transformar, pela graça de Deus, 
esse mundo que se fecha ao outro e tem 
medo do outro. Serão essas experiências 
que irão, pouco a pouco, transformando 
a nossa sociedade egoísta. Que a pala-
vra de Deus deste domingo coloque os 
cristãos a caminho de serem o lugar 
onde Jesus Cristo está presente, e que, 
ao escutá-Lo, contemplemos o rosto 
misericordioso de Deus e, consequente-
mente, anunciemos a misericórdia aos 
nossos irmãos e irmãs.

“É no meio de nossos 
trabalhos cotidianos, 
e através deles, não 
apesar deles, que 
Deus convida a 
maioria dos cristãos a 
santificar o mundo e a 
santificação n’Ele”
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No dia 9 de julho, o arcebispo 
do Rio de Janeiro, Cardeal Ora-
ni João Tempesta, presidiu, na 
Cripta da Catedral de São Sebas-
tião, a missa de envio dos jovens 
que irão participar da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) a ser 
realizada de 25 de julho a 1º de 
agosto, em Cracóvia, na Polônia, 
que tem como tema: “Felizes os 
misericordiosos, porque alcan-
çarão misericórdia” (Mt 5, 7).

Com a presença de muitos 
sacerdotes, a celebração que re-
cordou a memória de Santa Pau-
lina também foi marcada com 
orações em sufrágio pela alma do 
Cardeal Eugenio de Araujo Sales, 
falecido há quatro anos. 

“No dia em que rezamos 
nas intenções de Dom Eugenio, 
recordando o quarto ano de seu 
falecimento, também temos 
a oportunidade de enviar os 
nossos jovens e peregrinos para 
a JMJ em Cracóvia. Entregamos 
todos nas mãos de Deus, tanto 
os que estarão em Cracóvia, 
como aqueles que irão partici-
par de longe, acompanhando 
tudo de suas paróquias e dioce-
ses, através das redes sociais e 

Jovens são enviados para a JMJ de Cracóvia

Dom Orani: “Que a nossa caminhada de fé nos faça ser fiéis a Deus, e nos torne cada vez mais animados para evangelizar”

dos meios de comunicação. Que 
a nossa caminhada de fé nos faça 
ser fiéis a Deus, e mesmo com as 
dificuldades da vida, nos torne 
cada vez mais animados para 
evangelizar”, disse Dom Orani.

ALEGRIA E ESPERANÇA
Segundo o pároco da cate-

dral, monsenhor Joel Portella 
Amado, a celebração possibili-
tou olhar para o passado, para 
o presente e também para o 
futuro, destacando o ânimo e a 
garra dos jovens que irão para 
Cracóvia. “Você não percebe 
reclamação, nem cansaço, há 
apenas alegria, esperança e 
vontade de participar”, pontuou. 

A jovem Thais Oliveira, 
da Matriz Nossa Senhora da 
Glória, no Largo do Machado, 
foi agraciada com um sorteio 
para participar da JMJ, e já 
tem muitas expectativas. “Eu 
desejo principalmente que 
o meu coração se ligue mais 
ainda ao coração de Deus, e 
que muitas graças venham por 
aí”, disse ela. 

“A minha expectativa na Jor-
nada é, além de sentir esse amor 
de Deus, experimentar também 
essa misericórdia, que é o lema 
da Jornada e que o mundo 
inteiro está precisando tanto”, 
ressaltou Letícia Silva, da Paró-
quia Bom Pastor, na Tijuca, que 

junto com um amigo realizou 
uma campanha que mobilizou a 
paróquia para ajudá-los a viajar.   

Leonardo Teixeira e mais 
quatro jovens da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no Pechin-
cha, ainda estão na reta final para 
arrecadar o dinheiro para irem a 
Cracóvia, mas já aguardam an-
siosamente pelo dia da viagem. 
“A expectativa é muito boa para o 
encontro com o Papa Francisco, 
e para o encontro com o próprio 
Jesus Cristo através da Eucaristia, 
da vigília e de todas as ações da 
JMJ”, pontuou Leandro. 

LARISSA HADDOC LOBO
larissa@testemunhodefe.com.brA missa também foi nas intençõres do Cardeal Eugenio Sales

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA
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A reabertura do Museu His-
tórico da Cidade, na Gávea, será 
marcada pela exposição “Cristo 
Redentor – Divina geometria”, 
de autoria do artista Oskar 
Metsavaht, que ficará em cartaz 
do dia 17 de julho até o dia 2 de 
outubro, de terça-feira a domin-
go, das 10h às 17h.

A mostra apresenta, através 
de fotos, pinturas e videoins-
talações, o olhar artístico de 
Oskar Metsavaht sobre o Cristo 
Redentor. É resultado de uma 
pesquisa artística, arquitetônica 
e conceitual sobre o monumen-
to, que surgiu a partir de um 
convite da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, da cooperação da re-
presentação brasileira da Unes-
co e do patrocínio da Prefeitura 
do Rio de Janeiro e da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

O artista, que já interpre-
tou em outras exposições ícones 
como  o calçadão de Ipane-
ma, a tribo indígena Asha-
ninka e o Centro de Arte Con-
temporânea Inhotim, fez uma 
leitura contemporânea do mo-
numento. “Tive total liberdade 
de criação para compor cada 
obra, o que me permitiu per-
correr caminhos diversos. Ins-
pirado em sua arquitetura, sua 
pioneira construção e em sua 
simbologia espiritual e religio-
sa.  A estátua, um dos primei-
ros monumentos de concreto 
armado realizados com esta 
técnica, definiu parte de nossa 
arquitetura modernista nas 

décadas seguintes. Também 
pesquisei a interpretação da 
imagem do Cristo pelos artis-
tas góticos e renascentistas”, 
concluiu.

“Cristo Redentor – Divi-
na geometria” também revela 
curiosidades desconhecidas 
do público, como o fato de a 
construção do Cristo Redentor 
ter sido um projeto precursor 
do financiamento coletivo (cro-
wdfunding). Em 1921, a igreja 
conclamou paróquias, devotos 
e cariocas das mais variadas 
classes para fazerem doações 
e, assim, arrecadou a verba 
necessária para colocar de pé o 
grandioso projeto.

Entre as curiosidades des-
cobertas está a informação de 
que o monumento do Cristo 
Redentor contém milhares de 
pequenos mosaicos de pedra-
-sabão. Cada um representa 
uma pessoa ou família, oriunda 
de diferentes classes sociais, que 
contribuiu com doações ou tra-
balho para as obras. Colados so-
bre folhas de papel, eram feitos 
manualmente por voluntárias. 

Através dessa informação, 
surgiu a ideia de colocar em pau-
ta o conceito de tecido social, 
que é uma ferramenta para des-
crever e compreender as inter-
-relações sociais que perpassam 
toda e qualquer sociedade. Para 
debater todas estas vertentes 
e resgatar este conceito que 
permeou a construção do Cris-
to, bem como demonstrar sua 

utilidade para análise da atual 
conjuntura, será realizado um 
seminário, com data a definir. 
Na programação, haverá painéis 
de debates que terá a presença 
de representantes de diversos 
setores da sociedade, como do 
meio cientifico, das comunida-
des, do meio ambiente, do setor 
cultural e artístico.

O Museu Histórico da Cida-
de do Rio de Janeiro (MHCRJ) 
foi criado em 1934 pelo então 
prefeito Pedro Ernesto, com 
o objetivo de abrigar objetos 
representativos que interes-
savam à história da cidade. O 
museu conta com um acervo de 
aproximadamente 24 mil peças 
entre fotografias, aquarelas, gra-
vuras e litogravuras. O público 
visitante poderá consultar o 
seu acervo através de tablets 
oferecidos pela administração. 
A Capela São João Batista, com 
painéis do pintor baiano Carlos 
Bastos, também será reaberta 
para visitação. No novo site do 
MHCRJ o internauta poderá 
visitar uma exposição virtual de 
aproximadamente 200 peças, 
além de conhecer a história da 
construção do Conjunto Arqui-
tetônico e do Parque da Cidade. 

A mostra “Cristo Redentor – 
Divina geometria” tem entrada 
franca. O Museu Histórico da 
Cidade do Rio de Janeiro fica na 
Estrada Santa Marinha, s/nº, no 
Parque da Cidade. 

REDAÇÃO

O padre Alberto Gonzaga 
de Almeida é o novo vigário 
episcopal do Vicariato Leo-
poldina, sucedendo o padre 
Alex Siqueira, que estará 
nos próximos cinco anos em 
missão no Canadá, na Arqui-
diocese de Edmonton.

“Sei que a nova missão vai 
exigir muito, mais encontros, 
reuniões e planejamentos. A 
paróquia acaba sofrendo um 
pouco por causa da ausência, 
mas o povo vai entender a neces-
sidade. É uma ausência que 
gera outros compromissos 
em favor da Igreja dioce-
sana”, disse.

O padre Alberto será 
apresentado para os 
fiéis, agentes pastorais 
e sacerdotes do Vica-
riato Leopoldina neste 
domingo, 17 de julho, às 9h, na 
Paróquia São Rafael Arcanjo, 
em Vista Alegre, onde é pároco, 
durante missa presidida pelo 
Cardeal Orani João Tempesta.  

Recordando a passagem bí-
blica da Carta aos Hebreus (Hb 
6,19), que diz que a esperança é 
a âncora da alma, ele contou que 
quer “exercer seu novo ofício 
com muita esperança, preso à 
verdadeira âncora que é Cristo, 
caminho, verdade e vida”.

Animado com a nomeação, 
acrescentou que irá se empe-
nhar para servir, em unidade, 
os sacerdotes que trabalham 
no vicariato, junto ao governo 
diocesano.

“Sou um sacerdote como os 
demais, nada mais, nada menos. 
Eu sou um entre eles. Agora, 
como a missão de ser o represen-

tante de todos junto ao governo 
diocesano e também ser no meio 
deles a presença, o desejo e o agir 
do arcebispo”, frisou.

O novo vigário episcopal tem 
muita ligação com o Vicariato 
Leopoldina. Lá ele nasceu, viveu 
e trabalha até hoje. Já exerceu o 
ministério na Paróquia São José 
Operário, na Maré, na Paróquia 
Santa Edwiges, em Brás de Pina, 
e atualmente na Paróquia São 
Rafael, em Vista Alegre. 

“Sou nascido no Vicariato 
Leopoldina, e nele trabalho des-
de seminarista. É um lugar que 
conheço bastante. Em unidade, 
vou trabalhar junto ao povo para 
que o Reino de Deus aconteça”, 
finalizou. 

RAPHAEL FREIRE 
LARISSA HADDOCK LOBO

Novo vigário episcopal do 
Vicariato Leopoldina

Mostra sobre o Cristo Redentor 
no Museu Histórico da Cidade

O Vicariato para a Caridade 
Social iniciou uma parceria 
com a Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio), através do De-
partamento de Serviço So-
cial, para promover formação 
continuada dos assistentes 
sociais que atuam nos mais 
diversos projetos e paróquias 
da Arquidiocese do Rio.

 Segundo a coordenadora 
do Serviço Social da arquidio-
cese, Valesca Marinho, a partir 
de um contato com a diretora 
do Departamento de Serviço 
Social da PUC-Rio, Andréia 
Clapp Salvador, em dezembro 
de 2015, ambas observaram 
a possibilidade da parceria se 
tornar realidade. 

 “Iniciamos uma parceria 
para elaborar o projeto de 

intervenção do serviço social 
da arquidiocese e realizar um 
sonho antigo de capacitação 
da equipe para atualizar os 
nossos conhecimentos de 
forma a qualificar ainda mais 
a atuação profissional”, con-
tou Valesca.

 Participam da capacita-
ção profissional as seguintes 
instituições: Toca de Assis, 
Cáritas, Obra Social Murialdo, 
Obra Social Casa Padre Da-
mião, Associação Solidários 
Amigos de Betânia, Banco 
da Providência, Círculo dos 
Trabalhadores, Associação 
São Vicente de Paulo, Missio-
nárias da caridade, Pastoral 
do Menor, e Paróquia Santa 
Teresa.

REDAÇÃO

Formação de assistentes 
sociais na Puc-Rio

GUSTAVO DE OLIVEIRA
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Testemunho de Fé (TF) – Conte 
um pouco sobre seus pais, sua 
família?
Frei Vitor Hugo Silva do Espírito 
Santo – Sou o terceiro filho, 
e quando fui concebido sem 
muito planejamento, meus pais 
passavam por graves problemas 
financeiros. Desempregados, 
passavam por dificuldades e 
já com dois filhos pequenos, a 
minha mãe foi aconselhada a 
recorrer ao aborto. Certamente, 
seria, naquele momento, a via 
mais fácil. Mas, pela graça de 
Deus, mesmo que não tendo 
consciência disso, decidiram 
levar adiante a gravidez. Ainda 
bem, foi pelo sim à vida que 
meus pais deram em um mo-
mento tão delicado que nasci, e 
no início da juventude pude res-
ponder ao forte apelo do Senhor 
para me tornar um religioso 
consagrado e sacerdote. Quan-
do fiz uma experiência pessoal 
com o amor de Deus, as palavras 
do profeta Jeremias: “Antes que 
no seio materno fosses forma-
do, eu já te conhecia; antes de 
teu nascimento, eu já te havia 
consagrado” (Jr 1,5); ganharam 
uma conotação muito particular 
na minha própria vida. 

TF – Conte um pouco sobre a sua 
juventude? 
Frei Vitor Hugo – Minha vocação 
nasceu em meio às atividades 
estudantis e pastorais. Não tive 
uma educação estreitamente 
religiosa, por isso na infância 
meu contato com a Igreja foi 
muito raro. Tudo mudou quan-
do fiz uma experiência com o 
amor de Deus e a partir dali 
comecei a me entregar nos ser-
viços pastorais. Após terminar o 
ensino médio, decidi ingressar 
na universidade. Na época na-
morava e tinha planos para um 
futuro matrimônio e carreira 
profissional. 

TF – Como surgiu sua vocação? 
Frei Vitor Hugo – Dentro de mim 
sempre permaneceu algo que 
não sabia muito bem o que era. 
Com a ajuda de alguns sacer-
dotes amigos, entendi que o 
que sentia, na verdade, era um 
chamado específico: Deus me 
chamava a ser padre, sacerdote 
da Igreja. Com muita dificulda-
de e desconfiança, finalmente 
ingressei em 2007 no seminá-
rio. Graças a Deus, fiz a escolha 
certa. Hoje sei que nasci para 
ser padre.

TF – Você sentiu o chamado 
de Deus?
Frei Vitor Hugo – Deus, que co-
nhece os corações dos homens 
e chama a cada um para uma 
vocação específica, me chamou 
e elegeu. Em meio aos estudos 
para o vestibular e às atividades 

pastorais percebi que Deus me 
pedia algo a mais, que minha 
felicidade estava em uma vida 
completa e radicalmente con-
sagrada a Ele. O Senhor me 
escolheu e chamou para que 
minha vida fosse, para sempre, 
ofertada para que muitos ho-
mens se encontrem com o amor 
misericordioso do Senhor. 

TF – Ficou entusiasmado pelo 
sacerdócio?
Frei Vitor Hugo – A riqueza ca-
rismática da Igreja é uma fonte 
inesgotável porque o Espírito 
Santo soprou, e continua so-
prando, inspirando caminhos 
diferentes para que homens e 
mulheres possam viver a radica-
lidade do chamado de Deus. São 
caminhos diferentes, mas que 
conduzem ao mesmo e supremo 
ideal: com a consagração total 
da nossa vida auxiliar, o Cristo 
na missão de salvar a todos os 
homens. 

TF – Como conheceu o carisma 
agostiniano?
Frei Vitor Hugo – Na busca da 
descoberta da minha vocação, 
conheci os freis agostinianos 
descalços, que pertencem a uma 
ordem religiosa de Direito pon-
tifício que nasceu na Itália em 
1592. O ideal evangélico vivido 
e sonhado por Santo Agostinho 
ainda hoje, depois de tantos 
séculos, atrai muitos jovens. 
Discerni e entendi que Deus 
me chamava a essa vocação 
específica: servir ao Altíssimo 

comunitariamente 
em espírito de hu-
mildade.

TF – Onde fez seus 
estudos rumo ao sa-
cerdócio? 
Frei Vitor Hugo – En-
trei no seminário 
em 2007 na cidade 
de Ourinhos, inte-
rior de São Paulo, 
onde fiquei por três 
anos enquanto cur-
sava a faculdade de 
filosofia. No ano de 
2010, em Toledo, no 
Paraná, ingressei no 
noviciado, fazen-
do uma experiência 
mais intensa da vida 
religiosa. Logo após 
o noviciado fui mo-
rar em Roma, e lá 
permaneci de 2011 
até 2014, quando 
concluí os estudos 
de teologia.  Em 
2014 voltei para o 
Brasil e fiz um ano 
de experiência pas-
toral, auxiliando na 
formação dos semi-
naristas filósofos. 

TF – Fale um pouco sobre sua 
consagração e ordenação dia-
conal.
Frei Vitor Hugo – Em 31 de maio 
de 2015, na Paróquia Santa Rita 
dos Impossíveis, em Ramos, 
no Rio, fiz minha consagração 
perpétua a Deus na ordem 
agostiniana através da profis-
são solene. Enfim, no dia 15 de 
agosto de 2015, em Bom Jardim, 
na Região Serrana no Rio, fui or-
denado diácono por Dom Edney 
Mattoso. Logo após a ordenação 
diaconal retornei para Roma 
onde iniciei um mestrado na 
área de Direito Canônico, que 
ainda está em curso.

TF – Por que foi ordenado no Rio? 
Frei Vitor Hugo – Nasci e vivi no 
Rio de Janeiro até os 19 anos, 
quando ingressei no seminário. 
Na nossa ordem, temos uma 
tradição de, se possível, fazer-
mos a ordenação sacerdotal na 
paróquia de origem do frade. 
Por isso, com muita alegria 
decidimos fazer a minha orde-
nação na minha paróquia de 
origem, onde recebi todos os 
sacramentos da iniciação cristã, 
a Paróquia Santo Antônio, na 
Pavuna. A experiência foi mara-
vilhosa;  é impossível descrever 
a emoção de ver tantos amigos 
que acreditaram na minha 
vocação e me acompanharam 
desde o início. Fiquei feliz por 
ser ordenado em casa. 

TF – Por que escolheu como tema 
de ordenação a frase: “Servir e 
dar a vida” (Mt 20, 28)?
Frei Vitor Hugo – Ao longo da mi-
nha formação fui entendendo o 
que realmente significa o sacer-
dócio, e por isso sempre rezei 
pedindo a Deus que um dia me 
fizesse um sacerdote segundo o 
Seu coração, e não segundo os 
meus pensamentos ou ambições. 
Pensando nisso, encontrei nessa 
passagem bíblica um perfeito 
resumo daquilo que desejo viver 
no meu ministério sacerdotal: 
quero, a exemplo do Cristo, 
servir, dando a todos os homens 
aquilo que tenho de mais precio-
so que é o próprio Deus; sei que 
o serviço segundo o Evangelho 
é algo que empenha a própria 
vida; é impossível servir quando 
se quer preservar a própria vida, 
porque como Cristo diz (Mc 8, 
35), aquele que quer preservar 
a própria vida vai perdê-la, mas 
quem perder a própria pela causa 
do Evangelho vai recebê-la. Peço 
a Deus a graça de não “economi-
zar” minha vida, mas consumi-la 
todos os dias para que todos os 
homens sejam salvos. 

RAFAEL FREIRE
rafaelfreire@radiocatedral.com.br

Frei Vitor Hugo: “Sou feliz, fui escolhido”
No dia 2 de julho, o frei 
agostiniano Vitor Hugo 
Silva do Espírito Santo 
foi ordenado sacerdote 
pelo Cardeal Orani João 
Tempesta durante 
celebração eucarística 
realizada na Paróquia Santo 
Antônio, na Pavuna. 
Filho de Reinaldo do Espírito 
Santo e de Ângela de Fátima 
Silva do Espírito Santo, o 
ordenando nasceu no Rio de 
Janeiro em 4 de novembro 
de 1987. Em outubro, ele 
retornará para Roma, a 
cidade de Pedro e Paulo, 
para dar continuidade aos 
estudos e viver os primeiros 
anos de sacerdócio. 
“Sou feliz, fui escolhido, 
apesar dos meus pecados, 
para servir e dar a vida a 
todos os homens, doando 
minha vida como hóstia 
para a salvação de toda 
humanidade”, afirmou.

“ Ao longo da minha formação 

fui entendendo o que realmente 

significa o sacerdócio, e por isso 

sempre rezei pedindo a Deus que 

um dia me fizesse um sacerdote 

segundo o Seu coração”

ARQUIVO PESSOAL
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Inspirada pelo desejo de rein-
tegrar socialmente e recuperar 
dependentes químicos através 
de um trabalho de acolhimento, 
espiritualidade e prevenção, a 
Comunidade Católica Marana-
thá conta hoje com diversos nú-
cleos na cidade do Rio de Janeiro. 
Ao todo, são 12 casas, incluindo 
Goiás e Minas Gerais. 

Com uma média de 2.300 ir-
mãos atendidos por ano, grande 
parte do trabalho realizado nas 
casas é voluntário, porém os 
colaboradores que integram a 
equipe técnica, como médicos, 
assistentes sociais e psicólogos, 
são mantidos com a parceria 
do governo, que em meio à 
crise atual não pôde repassar o 
recurso necessário para manter 
a equipe, resultando na redução 
de profissionais para dar suporte 
nas casas e no fechamento da 
unidade de Nova Iguaçu.

“Nesta época do inverno, 
a demanda cresce, em média 
40%, aumentando também a 
necessidade de recursos para 

atendê-los. Para dar conta, 
precisamos hoje da ajuda dos 
fiéis da arquidiocese e dos ci-
dadãos da cidade do Rio. Para 
auxiliar a comunidade a manter 
o trabalho, qualquer ajuda é 
bem-vinda, seja em recursos 
financeiros, roupas, alimentos, 
móveis, utensílios domésticos, 
entre outras coisas”, disse o 
cofundador da Comunidade 
Católica Maranathá, Alexandre 
Duque.

FERRAMENTA DA FÉ
Os recursos financeiros são 

imprescindíveis, destacou Ale-
xandre, mas a recuperação dos 
dependentes químicos passa 
pelo processo da fé,  alavanca 
por uma nova vida.

“A ‘ferramenta fé’ é essencial 
no trabalho com os dependentes 
químicos, sendo ela de suma im-
portância. A fé, a perseverança 
e a manutenção do tratamento 
com a participação desses ir-
mãos em atividades nas paró-
quias e outras sugeridas e a força 

Ajude quem precisa ajudar

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA

Eventos
Com o intuito de arreca-

dar fundos para a institui-
ção, a Comunidade Católica 
Maranathá vai realizar uma 
festa no dia 5 de agosto na 
Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição e São José, situada 
na Avenida Amaro Caval-
cante, 1761, no Engenho de 
Dentro. No dia 8 de agosto, 
às 18h, o arcebispo do Rio de 
Janeiro, Cardeal Orani João 
Tempesta, presidirá missa 
que marca a inauguração 
da casa da comunidade em 
Sepetiba.

O RETIRO MARANATHÁ
O Retiro Maranathá é um 

encontro destinado a jovens e 
adultos dependentes químicos 
em que, a partir do lazer, com 
músicas e atividades, da orien-
tação de vida, debates, pales-
tras, testemunhos e partilhas 
com temas como namoro, sexo, 
casamento, aborto, divórcio, 
drogas e problemas familiares – 
que são os principais problemas 
que afetam os atendidos –, e da 
apresentação a Deus com os mo-
mentos de oração e acolhimento 
fraterno, são orientados a viver 
sem a substância química e em 
comunhão com o Pai. 

“O carisma da comunidade é 
descobrir realmente essa alegria 
de servir, vendo e reconhecendo 
as ações de Deus na transfor-
mação do ser humano. É viver 
realmente esse novo através 
dessas pessoas que nos procuram 
buscando a reabilitação e a re-
cuperação em relação às drogas. 
É a restauração do ser humano, 
desse filho amado de Deus, que 
chega destruído e despersona-
lizado por conta das drogas e 
de outras questões. Somos uma 
grande hospedaria, somos casas 
de acolhimento e tratamento”, 
afirmou Alexandre Duque.

de vontade do atendido para 
que ao longo de nove meses, 
que é o tempo de internação, 
seja reinserido ao meio social, 
ao mercado de trabalho e tenha 
uma vida saudável, é fundamen-
tal para que cada vez mais eles 
percebam a real necessidade 
do afastamento da substância 
química”, ressaltou.

DOAÇÕES
Para contr ibuir com a 

Comunidade Católica Ma-
ranathá basta ligar para o 
telefone: (21) 3795-8324. Do-
ações financeiras podem ser 
feitas através de depósito 
bancário para: Comunidade 
Católica Maranathá. CNPJ: 
05.284.121/0001-26. Banco: 
Bradesco. Agência: 3469-0. 
Conta corrente: 7720-8. 

LEONAN NICOLAS
COLABORAÇÃO: RAPHAEL FREIRE
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Faça parte da família Catedral. 
Seja um Amigo da Rádio

(21)3231-3560
radiocatedral.com.br
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Já faz 20 anos que a Pastoral 
dos Surdos funciona na Basílica 
do Imaculado Coração de Maria, 
no Méier, respeitando a iden-
tidade e a cultura das pessoas 
com deficiências auditivas e va-
lorizando a vida e todas as suas 
potencialidades. Atualmente, 
o grupo é frequentado por 34 
pessoas surdas.

Confiada aos padres claretia-
nos, a paróquia é uma das sete na 
cidade do Rio de Janeiro que con-
ta com a presença de intérpretes 
de Libras, (Língua Brasileira de 
Sinais), utilizada como instru-
mento e mediação do diálogo 
com os outros e com Deus. 

Além de possibilitar aos 
surdos um espaço dentro da 
comunidade paroquial para o 
testemunho de vida cristã e o en-
gajamento nos diversos serviços 
e ministérios, o trabalho pastoral 
busca eliminar o preconceito, 
o individualismo e a discrimi-
nação, presente ainda hoje nas 
famílias, nas escolas e no mundo 
do trabalho.

Margareth Maria Lessa Gon-
çalves, intérprete da paróquia, 
contou que a Pastoral dos Surdos 
nasceu a partir da vontade de um 
grupo de surdos de participar da 
paróquia. “Um grupo de surdos 
veio à paróquia perguntar se ha-
veria alguém disposto a aprender 
e ensinar a língua de sinais para 
que eles pudessem participar 
das celebrações da Basílica do 
Imaculado Coração de Maria. O 
pároco, na época, concordou e o 
trabalho foi iniciado”. 

A pastoral busca integrar o 
surdo com a Igreja, permitindo 
o contato com a fé  católica, na 
vivência de espiritualidade de 
proximidade e misericórdia. São 
ações que visam uma vida em 
comunidade, sem preconceito, 
exclusão e individualismo. A 

tarefa principal da pastoral é a 
promoção humana através do 
anúncio de Jesus Cristo.

Segundo a intérprete, con-
forme o tempo passa, os surdos 
vão entendendo as celebrações 
e passam interagir de forma 
prática. Isto é também um dos 
objetivos do trabalho realizado 
na paróquia. “Procuramos formar 
pessoas capazes de catequizar e 
dirigir celebrações, superando 
as dependências de cada um”, 
afirmou.

A paróquia também dispõe 
de uma oficina para pessoas que 
queiram aprender o universo da 
Língua Brasileira de Sinais. “É um 
espaço aberto para moradores do 
bairro que querem aprender um 
pouco desta cultura e ajudar no 
trabalho”, explicou Margareth, 
que percebe esta ação como uma 
forma de multiplicar a questão da 
acessibilidade. 

Margareth enxerga na exis-
tência da pastoral a importância 
da prática da fraternidade, da 
igualdade e da vivência do amor 
de Deus. “Somos todos filhos 
de Deus, e nas pastorais vemos 
isso. Filhos de um Deus que ama 
a todos de forma igual. É essa 
acessibilidade, de que todos os 
filhos de Deus possam vir à casa 
do Pai”, concluiu.

Referência em trabalho so-
cial, a comunidade da Basílica 
do Imaculado Coração de Maria 
participou da Peregrinação da 
Pastoral da Pessoa com Defici-
ência (Pasped) à Porta Santa na 
Catedral de São Sebastião, no dia 
11 de junho, e na semana seguinte 
foi para Londrina participar do 
Encontro das Obras Sociais dos 
Claretianos no Brasil, junto com o 
pároco Júlio Cesar Melo Miranda.

LARISSA HADDOCK LOBO 
larissa@testemunhodefe.com.br

Ação inclusiva da Pastoral dos Surdos

Margareth, intérprete de libras da Pastoral dos Surdos na Basílica Imaculado Coração de Maria, no Méier

Lela Braga, Francisca Barcellos, Margareth, Inácia de Oliveira, Márcia Silva, Cid Nei e Laura Messias

FOTOS: CARLOS MOIOLI
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ANUNCIE AQUI SÃO MAIS DE 260 PARÓQUIAS 
VENDO O SEU ANÚNCIO

São Joaquim
A Paróquia São Joaquim, no Estácio, irá 
comemorar seu padroeiro com novena nos 
dias 17 e 24 de julho, às 18h, e nos dias 18, 
19, 20, 21, 22, 23 e 25 de julho, às 19h. No 
dia dedicado ao santo, 26 de julho, terá café 
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Nas intenções da festa da pa-
droeira deste ano, realizada 
no dia 10 de julho, os fiéis da 

Paróquia Nossa Senhora da Paz, em 
Ipanema, rezaram pelo bom êxito 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
pelas pessoas que não têm trabalho e 
enfrentam dificuldades para conse-
guir o próprio sustento, pelos jovens 
para que não tenham medo de viver 
no mundo, iluminando a todos com a 
sua fé e, principalmente, pela paz na 
cidade do Rio de Janeiro.

A missa solene em honra de Nos-
sa Senhora da Paz foi presidida pelo 
bispo auxiliar Dom Antonio Augusto 
Dias Duarte, que também é respon-
sável pelo Vicariato Sul. Durante a 
homilia, ele destacou que a Virgem 
Santíssima merece tal título porque, 
mesmo diante das mais diversas si-
tuações que ela viveu, jamais perdeu 
a paz.

“Maria, ao ouvir o anúncio do 
arcanjo Gabriel, ficou perturbada, 
emoção muito própria do ser huma-
no. Perturbou-se, mas não perdeu a 
paz. Também esteve af lita junto a São 
José, quando Jesus, aos 12 anos, ficou 
no Templo em Jerusalém e não voltou 
com seus pais para Nazaré. Outra 
emoção forte, mas ela não perdeu 
a paz. Maria é a Mãe do Príncipe da 
Paz, e suas emoções são as sensações 
próprias do ser humano. Af lições, 
inquietações, medos, perturbações, 
angústias, ansiedades, preocupações 
afetam qualquer pessoa. Viver em 
paz, mesmo com esses estados con-
vulsivos de ânimo, é consequência da 
abertura à doação da paz. A paz é dom 
de Deus, não é uma emoção. Maria 
merece, mais do que ninguém, o títu-
lo de Rainha da Paz porque ela sempre 
foi dócil aos projetos de Deus a seu 
respeito. Da docilidade à vontade de 
Deus vem a paz de Cristo, que nada 
nem ninguém pode tirar”, destacou.

PROCISSÃO DA PAZ
Após a celebração eucarística, 

as homenagens à padroeira conti-
nuaram com a tradicional “Procis-
são da Paz” percorrendo as ruas do 
bairro. Antes, o pároco, monsenhor 
Manuel Moreira Vieira, conduziu 
a oração pela paz, pedindo a inter-
cessão da Virgem Maria. 

“Roga por nós e estende teu 
manto sobre o Brasil e sobre todos 
os brasileiros. O teu filho Jesus é o 
único Senhor de nossa vida, de nos-
so coração e do nosso destino. Diz a 
Ele que queremos ser instrumentos 
da sua paz. Que queremos viver a 
paz conosco, com nossos vizinhos, 
com a sociedade desigual e no meio 
dos piores conflitos. Pede-lhe que 
o amor incendeie nossos corações,
se irradie em nossas atitudes e se
realize em nossas ações para que
o ódio não tenha mais lugar den-
tro de nós. Que Ele nos dê sede
de justiça, de compreensão e de
tolerância para convivermos bem
uns com os outros. Que Ele nunca
permita que sejamos causa de dor e
sofrimento para os irmãos e irmãs.
Que possamos sair de nossa própria
dor para escutar o grito de quem
sofre ao nosso lado. Faz que nós,
teus filhos, entendamos que sem
Deus a paz é impossível”, pediu
monsenhor Manuel.

De acordo com o vigário paroquial, 
padre Jorge Luiz Pereira da Silva (Jorjão), 
a procissão teve como propósito alcan-
çar as pessoas que estão mais distantes 
da Igreja, além de propagar a devoção e 
dar testemunho público da fé. 

“O principal objetivo da procissão 
é difundir a devoção à Mãe de Deus 
e mostrar que a Igreja não se limita 
apenas ao Templo. Essa também é uma 
oportunidade para aqueles que estão 
mais afastados renovarem a fé. Damos 
um testemunho público daquilo que 

cremos para as pessoas que, de um 
modo ou de outro, perderam o costume 
de ir à igreja. Através das procissões, 
muitas pessoas são resgatadas pelo 
testemunho dos fiéis que vão às ruas. 
Em nossa paróquia, de modo particular, 
manifestamos a importância da paz 
que tem início em pequenos gestos, e 
que sem Deus não é possível ter paz”, 
afirmou padre Jorjão. 

A procissão foi acompanhada pelos 
fiéis e por membros das mais de 50 pas-
torais atuantes na Igreja, que levaram 
faixas e estandartes, desde as mais an-

tigas, como a Corte de Nossa Senhora, 
criada para cuidar da dignidade e da 
devoção a Nossa Senhora, o Apostolado 
da Oração, a Legião de Maria, a Congre-
gação Mariana, os vicentinos, o Grupo 
de Oração Padre Pio, além da Cateque-
se, Renovação Carismática Católica, 
pastorais da Juventude, Familiar e até 
as que atendem às necessidades mais 
atuais da população, como os grupos 
anônimos e de autoajuda. Durante a 
procissão, centenas de balões brancos 
foram soltos para simbolizar o pedido 
de paz.

Na festa da padroeira, fiéis rezam pela paz na cidade

A PARÓQUIA E A DEVOÇÃO 
A história da paróquia tem uma rica 

tradição de fé. Já no começo do século 
passado, o cônego Joaquim Soares de 
Oliveira Alvim, vigário da Capela do 
Senhor do Bonfim, atualmente Paróquia 
Nossa Senhora de Copacabana, foi um 
dos primeiros a clamar pela criação da 
nova paróquia de Ipanema. 

A escolha do nome se deu por vota-
ção popular no ano de 1921. O principal 
motivo foi porque, naquela época teve 
início a Primeira Guerra Mundial na 
Europa. Nesse mesmo período, o então 
Papa Bento XV realizou diversos apelos 

em prol da paz e pediu, constantemente, 
para que os fiéis suplicassem a Senhora 
da Paz pela unidade no mundo. Por 
isso, Nossa Senhora da Paz foi escolhi-
da como padroeira da nova igreja e do 
bairro de Ipanema, sendo a primeira a 
ter esse título no Brasil.

Em 14 de agosto do mesmo ano, já 
declarada paróquia pelo Cardeal Joa-
quim Arcoverde, a igreja de Ipanema 
recebeu a imagem de Nossa Senhora 
da Paz, que foi deslocada da Matriz 
de Senhor do Bonfim, seguindo em 
procissão até a paróquia pela Avenida 
Atlântica, acompanhada pelos fiéis e 

religiosos. Tal ato está sendo retratado 
na estação do Metrô Nossa Senhora da 
Paz, que recebeu o nome através de uma 
iniciativa da paróquia.

Os registros sobre a origem da 
imagem foram perdidos, mas sabe-se 
que ela veio da França e fora feita com 
madeira de carvalho. A réplica traz 
o Menino Jesus em um dos braços,
justamente porque Ele é o Príncipe da
Paz, e no outro a Virgem Maria segura
um ramo de oliveira. Esses significados
foram explicados pelo padre Jorjão.

“Cristo é o Príncipe da Paz, por isso 
Ele está em um dos braços de Nossa Se-

nhora da Paz. Na outra mão, há um ramo 
de oliveira, recordando a pomba que Noé 
soltou após os 40 dias do dilúvio. Dessa 
forma, a ave regressa com um ramo de oli-
veira, indicando que a água havia baixado 
e que a face da Terra poderia ser reabita-
da. Ao mesmo tempo, o Senhor coloca 
no céu o arco-íris, símbolo da aliança 
que Deus fez com o homem e também 
símbolo da paz. Atualmente, a imagem 
fica no altar, onde há um arco-íris para 
recordar essa passagem”, acrescentou.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

FOTOS: CARLOS MOIOLI

Centenas de balões brancos foram soltos para simbolizar o pedido de paz

O pároco, monsenhor Manuel, pede a intercessão de Maria pelas necessidades dos fiéis Dom Antonio Augusto durante a procissão A missa foi animada pelo padre Jorjão No encerramento, monsenhor Manuel, agradeceu aos presentes e aos colaboradores

A procissão teve o propósito de alcançar os mais distantes, a propagação da devoção e o testemunho público da fé 
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Anunciando as 
misericórdias do Pai

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Primeira Eucaristia
Na Capela Jesus Eucaristia, que pertence à Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição e São José, no Engenho de Dentro, houve celebração 
da Primeira Eucaristia, presidida pelo monsenhor Gustavo José 
Cruz Auler e concelebrada pelo padre José Wallace no dia 3 de julho.

COLABORAÇÃO: PASCOM

Os jovens, o diácono Hélio Júnior, monsenhor Gustavo e o padre José Wallace

PASCOM

Congregado mariano
O congregado mariano Márcio Blois Teixeira foi eleito novo presidente da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas do Brasil, em Assembleia Extraordinária Nacional no Seminário Redentorista 
Santo Afonso, em Aparecida, São Paulo, no dia 25 de junho. Márcio Blois é da Congregação Mariana 
Nossa Senhora do Sagrado Coração e São João Evangelista da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em 
Padre Miguel, e ex-presidente da Federação das Congregações Marianas do Rio de Janeiro. 

Pastoral 
Afro
Durante a missa compromis-
sal da Imperial Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito dos Homens 
Pretos, no Centro, o assessor 
eclesiástico da Pastoral Afro 
do regional Leste 1 e capelão 
da irmandade, padre Edmar 
Augusto da Costa, abençoou 
Bruno Machado Teté por sua 
nomeação como coordena-
dor da mesma pastoral no 
dia 3 de julho.

COLABORAÇÃO: LUCIANA GOMES

Ação de amor DIVULGAÇÃO

Padre Edmar fez o envio de Bruno 
Teté

O Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (Dega-
se) recebe treinamento sobre 
dignidade e valorização da pes-
soa humana através da ação da 
equipe de assistência religiosa, 
que acompanha os adolescen-
tes no dia a dia da instituição 
no Centro de Socioeducação 
Dom Bosco, no Galeão, Ilha do 
Governador. 

O projeto “Ação de amor do 
Cristo Redentor” foi convidado 
a participar no dia 5 de julho 
desse treinamento, promoven-
do uma aula teórica e vivencial 

sobre a “Dignidade e valorização 
da pessoa humana”. A aula foi 
ministrada pela assistente social 
do projeto “Ação de amor do 
Cristo Redentor” Sílvia Gonza-
ga, e pela psicóloga voluntária 
Vivian Moreno, com o propó-

sito de motivar o trabalho dos 
agentes educativos e de equipes 
internas da unidade Dom Bosco 
para que possam cada dia mais 
enxergar a missão que tem na 
ressocialização dos adolescen-
tes.

A Paróquia Nossa Senhora 
Consolata, dos Religiosos de 
Sion, em São Cristóvão, come-
moraram de 4 a 22 de junho 
a padroeira, que este ano teve 
como tema de sua festa: “Paró-
quia Nossa Senhora Consolata, 
62 anos anunciando as miseri-
córdias do Pai”.  

A festa teve início com o 1º 
Cerco de Jericó, tríduo, missas, 
carreata, procissão pelas ruas 
do bairro e quermesse. Encer-
rando os festejos, houve missa 
presidida pelo Cardeal Orani 
João Tempesta e concelebrada 
pelo vigário episcopal urbano, 

padre Wagner Toledo, pelo 
pároco padre Gilmar Souza da 
Silva, pelo vigário paroquial, 
padre Expedito Leonardo de 
Lima, pelo padre missionário da 
paróquia  Jacques e pelo antigo 
pároco da igreja e atual pároco 
da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima e São João de Deus, em 
Realengo, padre Flávio Ramos 
Vital. 

Durante as duas semanas 
das comemorações da padroeira 
houve as presenças do bispo 
auxiliar do Rio Dom Luiz Hen-
rique da Silva Brito e de diversos 
sacerdotes.

Padres Jacques, Flávio, Wagner e Espedito, Dom Orani e padre Gilmar

DIVULGAÇÃO
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A Catedral da Sé, em 
São Paulo, ficou 
lotada no dia 2 de 
julho na celebração 

do jubileu de 50 anos de 
ordenação episcopal do 
Cardeal Paulo Evaristo 
Arns, arcebispo emérito da 
Arquidiocese de São Paulo. 

“Animado pela esperança, 
Dom Paulo deixou marcas 
profundas na cidade e na 
arquidiocese. Foi muita 
graça de Deus para ele e para 
a Igreja!”, disse o arcebispo 
metropolitano de São Paulo, 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
que presidiu a celebração em 
ação de graças.

O núncio apostólico 
no Brasil, Dom Giovanni 
D’Aniello, participou da 
missa, e em nome do Papa 
Francisco leu a mensagem 
enviada pelo Pontífice, 
ressaltando a dedicação do 
Cardeal Arns com os mais 
pobres.

Representantes dos 
leigos, padres e familiares 
de Dom Paulo também 
prestaram suas homenagens. 
O arquiteto Chico Whitaker, 
que trabalhou muitos 
anos com o Cardeal Arns 
na Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz, falou em nome 
dos leigos, destacando a 
atuação de Dom Paulo nos 
direitos humanos. Dom 
Leonardo Steiner, secretário-
geral da CNBB e primo de 
Dom Paulo, falou em nome 
da família. 

Ao final da celebração, 
Cardeal Arns abençoou 
a todos os presentes, que 
emocionados ovacionaram 
o bispo tão querido, que 
continua a transmitir a 
mensagem de seu lema 
episcopal: “De esperança em 
esperança!”.

TESTEMUNHA DO 
EVANGELHO

O arcebispo do Rio de 
Janeiro, Dom Orani João 
Tempesta, que também 

BIOGRAFIA
Dom Paulo Evaristo Cardeal 
Arns, OFM
Nascido em Forquilhinha, 
Criciúma (SC), 14/9/1921.
Ordenação sacerdotal: 
Petrópolis (RJ), 
30/11/1945.
Eleito bispo titular de 
Respecta e designado bispo 
auxiliar do Cardeal Rossi: 
02/05/1966.
Ordenação Episcopal: 
Forquilhinha (SC), 
3/7/1966.
Promovido a arcebispo 
metropolitano de São 
Paulo: 22/10/1970.
Posse como arcebispo: 
1/11/1970.
Criado Cardeal pelo Papa 
Paulo VI: 5/03/1973.
Arcebispo emérito de São 
Paulo: 9/4/1998

Dom Murilo Krieger (arcebispo de Salvador-BA), Dom Giovanni D’Aniello (núncio apostólico no Brasil), Cardeal Paulo Evaristo Arns (arcebispo emérito 
de São Paulo), Dom Odilo Pedro Sherer (arcebispo de São Paulo), Dom Raymundo Damasceno Assis (arcebispo de Aparecida-SP), Cardeal Orani João 
Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro) e Cardeal Cláudio Hummes (arcebispo emérito de São Paulo)

LUCINEY MARTINS

Jubileu do Cardeal Paulo Evaristo Arns

esteve presente na celebração 
do jubilando, levando seu 
abraço e felicitações do 
povo carioca, lembrou que 
acompanhou o ministério de 
Dom Paulo desde os tempos 
que estudava filosofia e 
teologia no Instituto Pio XI, 
em São Paulo, de 1969 a 1974.

“Com grande entusiasmo, 
pude ver o bonito trabalho 
de anúncio do Evangelho e 
de testemunho da caridade 
que Dom Paulo Evaristo 
desempenhava ainda 
enquanto bispo auxiliar. 
Depois, como arcebispo de 
São Paulo, foi incansável na 
luta pelos direitos humanos, 
denunciando torturas e 
excessos, sendo a voz dos que 
não tinham voz. Defendeu 
os pobres, promoveu os 
desempregados, deu de 
comida aos que passavam 
fome, visitou as periferias da 
grande cidade, construindo 

novas estruturas eclesiásticas 
e fundando comunidades 
eclesiais para que a Igreja 
pudesse ter a sua presença 
pública”, afirmou. 

Dom Orani lembrou que 
o Cardeal Arns, mais que 
um grande pastor para São 
Paulo, foi uma referência 
como homem de Deus para 
o Brasil em tempos difíceis 
de sua história. Autor de 56 
livros, recebeu mais de uma 
centena de títulos nacionais 
e internacionais.

 “Homem manso, mais 
firme, viveu a pobreza 
evangélica, e a todos cativou 
pela sua oração permanente 
em favor da paz. Dom Paulo 
foi uma grande luz para a 
grande cidade de São Paulo, 
anunciando que Cristo 
habita esta cidade. Pregador 
generoso do Evangelho da 
vida, foi um vivo exemplo de 
homem da ternura, sempre 

com o seu peculiar sorriso de 
acolhida”, acrescentou. 

O arcebispo do Rio de 
Janeiro destacou ainda 
que Dom Paulo amou seus 
sacerdotes, incentivou a 
vida religiosa e, acima de 
tudo, acolheu e capacitou 
as lideranças leigas, 
incentivando o protagonismo 
dos leigos em todas as 
regiões pastorais de São 
Paulo.

“O Cardeal Arns foi um 
missionário que ensinou a 
todos nós através da cátedra 
na Igreja de São Paulo, que 
na profecia está na ternura 
de Deus, sem nunca perder 
a esperança de que só o 
amor constrói. Ele é um 
grande exemplo de bispo, 
testemunha do Evangelho”, 
concluiu Dom Orani.

CARLOS MOIOLI
moioli@arquidiocese.org.br
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Faça a sua contribuição por débito automático e concorra a uma 
viagem  com acompanhante para Gramado (RS) e ganhe 
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Arcebispos e bispos de 
23 dioceses do Brasil 
encontraram-se em 4 de 
julho no Centro de Formação 
Sagrada Família, no bairro 
Ipiranga, em São Paulo, para 
partilhar experiências a 
partir de problemas sociais 
enfrentados nas grandes 
cidades. Entre os temas 
abordados pelos bispos 
ganharam destaque as 
questões do mundo da 
educação, dos imigrantes e 
refugiados e da população em 
situação de rua.

“Quando fui nomeado para o Rio de 
Janeiro eu combinei encontros com Dom 
Odilo, uma vez em cada arquidiocese, 
para discutir as preocupações comuns 
inerentes às duas grandes metrópoles. 
Depois, chegamos à conclusão que po-
deríamos incluir também outras cidades 
do Brasil, que também enfrentam os 
mesmos desafios. Quando nos encon-
tramos, discutimos a pauta juntos, sem 
nenhuma resolução prática. A partilha 
das experiências faz com que surjam 
luzes e possíveis encaminhamentos”, ex-
plicou o arcebispo do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta. 

DESAFIOS PASTORAIS
O arcebispo de São Paulo, Cardeal 

Odilo Pedro Scherer, que foi o anfitrião 
do evento, explicou que o momento se 
propôs a partilhar, de modo informal, as 
“questões desafiadoras e encaminhamen-
tos pastorais nas grandes metrópoles, 
que têm muita coisa em comum, a fim de 
melhor conhecer tais desafios e encontrar 
possíveis encaminhamentos”.

Bispos 
discutem 
desafios 
pastorais 
nas grandes 
cidades

EDUCAÇÃO
Um desses encaminhamentos pas-

torais apontados pelo cardeal foi trata-
do pelo bispo auxiliar da arquidiocese 
de São Paulo Dom Carlos Lema Garcia, 
que falou sobre iniciativas na área da 
educação católica, defendidas pelo 
Vicariato Episcopal para a Educação e 
a Universidade.

Já o arcebispo de Campinas (SP), 
Dom Airton José dos Santos, demons-
trou preocupação com a terceirização 
do ensino católico. Para ele, é preciso 
que as escolas que nascem católicas 
tenham cuidado para não deixar, com 
o passar dos anos e o envelhecimento 
da congregação religiosa que a fundou, 
que a identidade católica da instituição 
se perca.

OLIMPÍADAS
O Cardeal Tempesta falou sobre as 

iniciativas desenvolvidas no Rio em 
favor dos Jogos Olímpicos, o maior 
evento esportivo do mundo, que ocor-
rerá a partir de agosto, afirmando que 
as estruturas físicas estão na fase final 
e que os cariocas sabem acolher bem 
os turistas. 

O arcebispo enfatizou o engajamen-
to da Igreja através de projetos sociais 
e de evangelização, com missas em 
varias línguas, paróquia acolhedora, 
e um atendimento religioso mais de 

perto aos atletas através de uma cape-
lania instalada na Vila Olímpica, que 
também proporcionará o culto a outras 
religiões determinadas pelo Comitê dos 
Jogos Olímpicos. 

Entre as iniciativas, Dom Orani des-
tacou o projeto “100 dias de Paz”, uma 
tradição da trégua olímpica, que tem o 
objetivo de unir valores que o esporte 
tem facilidade de proporcionar.

“Essa proposta nos faz pensar que é 
possível que nações antagônicas estejam 
juntas no mesmo refeitório, no mesmo 
lugar de hospedagem e no mesmo cam-
po de disputa, sem brigas, apenas viven-
do o esporte. É possível trabalharmos 
juntos buscando a paz”, disse. 

MIGRANTES E POVOS DE RUA
O vigário episcopal para o Povo da 

Rua, padre Júlio Lancellotti, o diretor da 
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, 
padre Marcelo Matias Monge, e o dire-
tor do Centro de Estudos Migratórios, 
Paolo Parise, apresentaram a realidade 
da população em situação de rua e 
falaram sobre a acolhida realizada aos 
migrantes e refugiados em São Paulo.

Padre Júlio, por exemplo, explicou 
aos bispos sobre a necessidade de um 
censo nacional que seja feito pelo IBGE, 
para que se saiba o número real de pes-
soas que estão nas ruas dos municípios, 
a fim de direcionar políticas públicas 

específicas. “Por meio do interesse 
desses bispos, podemos ter o resgate 
da condição humana e não ficar sempre 
no ‘penduricalho’, mas ter um resgate 
humano dessa pessoa”, afirmou. 

Ainda de acordo com ele, a conversa 
com os bispos mostrou a necessidade de 
uma melhor articulação do trabalho re-
alizado pela Igreja para a população em 
situação de rua. “É preciso entender que 
essas pessoas que vivem na rua não são 
as causas, são os efeitos, e a Igreja tem 
que ir ao encontro das causas também 
e não só dos efeitos”, finalizou.

CONGRESSO EUCARÍSTICO
Outro assunto em pauta foi o XVII 

Congresso Eucarístico Nacional que 
acontecerá em Belém, também no mês 
de agosto, com o tema: “Eucaristia e 
partilha na Amazônia missionária”. 
O arcebispo de Belém, Dom Alberto 
Taveira, disse que o evento vem sendo 
preparado desde 2010, e falou da im-
portância da região. “Quando vivemos 
na Amazônia, vemos o quanto a região 
tem a oferecer ao país e à Igreja”, disse.

Dom Alberto também contou sobre 
a recente aprovação da Faculdade Cató-
lica de Belém, “um passo para a primei-
ra Universidade Católica da Amazônia”. 

EDCARLOS BISPO
edbsant@gmail.com

À frente, da esq. para a dir., padre Júlio Lancellotti, Dom Gilson Andrade da Silva (Salvador), Dom Tarcísio Scaramussa (Santos),  Dom 
José Negri (Santo Amaro, Cardeal Odilo Pedro Scherer (São Paulo), Cardeal Orani João Tempesta (Rio de Janeiro), Dom Airton José dos 
Santos (Campinas), Dom Manuel Parrado Carral (São Miguel Paulista), Dom Moacir Silva (Ribeirão Preto), -atrás, da esq. para a dir., 
Dom Luis Carlos Dias (São Paulo), Dom Alberto Taveira Corrêa (Belém), Dom Tarcísio Nascentes dos Santos (Duque de Caxias), Dom 
João Justino de Medeiros Silva (Belo Horizonte), Dom José Antônio Peruzzo (Curitiba), Dom Eduardo Vieira dos Santos (São Paulo), 
Dom Sérgio de Deus (São Paulo), Dom Edmilson Amador Caetano (Guarulhos), Dom Roque Costa Souza (Rio de Janeiro), Dom Sérgio 
da Rocha (Brasília), Dom Antônio Augusto Dias Duarte (Rio de Janeiro), Dom Devair Araújo da Fonseca (São Paulo), Dom João Bosco 
Barbosa de Sousa (Osasco).

LUCINEY MARTINS
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SEGUNDA-FEIRA
Dia 18
1ª Leitura - Mq 6,1-4.6-8
Salmo - 49(50)
Evangelho - Mt 12,38-42

TERÇA-FEIRA 
Dia 19
1ª Leitura - Mq 7,14-15.18-
20
Salmo - 84(85)
Evangelho - Mt 12,46-50

QUARTA-FEIRA 
Dia 20
1ª Leitura - Jr 2,1-3.7-8.12-
13
Salmo - 70(71)
Evangelho - Mt 13,1-9

QUINTA-FEIRA 
Dia 21
1ª Leitura - Jr 2,1-3.7-8.12-
13
Salmo - 35(36)
Evangelho - Mt 13,10-17

SEXTA-FEIRA 
Dia 22
1ª Leitura - Ct 3,1-4ª ou 2Cor 
5,14-17
Salmo - 62(63)
Evangelho - Jo20,1-2.11-18

SÁBADO 
Dia 23
1ª Leitura - Jr 7,1-11
Salmo - 83(84)
Evangelho - Mt 13,24-30

Poderíamos começar a nossa reflexão de 
hoje com o salmo responsorial: Salmo 14. Na 
Bíblia de Jerusalém este salmo recebe o sig-
nificativo título de “O hóspede de YHWH”. 
Este salmo é uma solene liturgia de entrada 
no Templo de Jerusalém. 

Quando o ouvimos podemos pintar a 
cena na nossa cabeça e imaginar o peregrino 
que chega e clama: “Senhor, quem morará 
em vossa casa?” E da porta do Templo, tal-
vez, a voz de um levita responde, dizendo 
quais são as condições para se entrar no 
Templo de Deus e para morar em sua casa: 

“É aquele que caminha sem pecado e 
pratica a justiça fielmente; que pensa a ver-
dade no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua. Que em nada prejudica o seu 
irmão, nem cobre de insultos seu vizinho; 
que não dá valor algum ao homem ímpio, 
mas honra os que respeitam o Senhor; não 
empresta o seu dinheiro com usura, nem se 
deixa subornar contra o inocente.” 

Estas são as condições para se habitar 
na casa do Senhor. Diante dessa Palavra de 
Deus, o que temos a fazer é bater no peito 
como aquele publicano de outra passagem 
do Evangelho que conhecemos e dizer: ‘Se-
nhor, tem piedade de mim que sou pecador. 
Senhor, eu quero morar em vossa casa, pois 
os salmos me dizem que mais vale estar 
no limiar de seu Templo do que habitar na 
mansão dos pecadores; os mesmos salmos 
me dizem que um dia em vosso Templo 
vale mais do que milhares fora dele; por 
isso, Senhor, eu quero morar em vossa casa, 
mas eu sou um homem impuro, de lábios 
impuros, que solto em calúnias minha lín-

gua e tantas vezes em meu íntimo tenho a 
mentira e a ambiguidade. Senhor, estou tão 
longe de poder morar em vossa casa, tende 
misericórdia de mim!’

Deus atende as nossas orações. Ele 
sabia que o homem sozinho não era capaz 
de alcançar a santidade necessária a fim de 
habitar na Sua casa santa. O Pai então, na 
sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho, 
que quis se fazer peregrino e hóspede dos 
homens, a fim de habitar nas suas casas, 
purificá-los, para que eles pudessem habitar 
na casa de Deus.

Hoje, tanto o Evangelho quanto a 
primeira leitura nos falam daquele que 
hospeda em sua casa, ainda que sem saber, 
o próprio Deus.

Na primeira leitura temos o relato das 
três figuras misteriosas que aparecem a 
Abraão junto ao carvalho de Mambré, 
“no maior calor do dia”. Abraão intui algo 
a respeito dessas três misteriosas figuras, 
que serão interpretadas pelos padres da 
Igreja, na sua leitura alegórica da Sagrada 
Escritura, como sendo uma manifestação 
da Trindade.

Este fato da vida de Abraão fará com que 
ele fique conhecido pela sua hospitalidade. 
Se saber, ele recebeu em sua tenda o próprio 
Senhor. 

Abraão manda Sara preparar imediata-
mente alimento para dar aos seus visitantes, 
mas qual não será a surpresa do grande 
patriarca ao ver que, na verdade, ele foi o 
grande beneficiado por essa ação generosa. 
Através desses visitantes misteriosos chega 
para Abraão a promessa de uma descendên-

cia: “Voltarei, sem falta, no ano que vem, 
por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá 
um filho”.

No Evangelho nos aparecem os famosos 
“hospedeiros do Senhor”: Marta e Maria, 
e seu irmão Lázaro, o qual não aparece 
nesta cena.

Estamos diante de dois comportamen-
tos distintos: Marta, assoberbada, procura 
preparar tudo quanto era necessário para 
bem receber Jesus. Maria, por sua vez, 
senta-se aos pés do Senhor e se põe a “es-
cutar a sua palavra”. Muito se comparou a 
atitude dessas duas mulheres como sendo 
uma imagem da vida ativa e da vida contem-
plativa na Igreja. Os cristãos de “vida ativa” 
seriam aqueles que, a exemplo de Marta, 
cuidam de muitos afazeres. Os chamados 
de “vida contemplativa” seriam aqueles que 
se dedicam somente à oração.

Mas, será real essa distinção? Seria 
possível haver na Igreja uma vida ativa 
“sem contemplação”? Seria possível uma 
vida contemplativa que, também não com-
portasse em si uma atividade? A própria 
contemplação, a própria vida de oração é, já, 
uma atividade. Assim como também não é 
possível se imaginar um cristão cuja raiz de 
toda atividade, principalmente aquela que 
diz respeito ao seu apostolado, não fosse a 
vida de oração.

De qualquer forma, o centro deste 
evangelho está no chamado que Cristo nos 
faz a escutar a sua palavra. Maria escolheu 
a melhor parte... Sem dúvida, muitas ati-
vidades são necessárias na nossa vida. No 
exercício de nosso apostolado também nos 

LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum

REPRODUÇÃO

16º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

17 de julho de 2016
1ª Leitura - Gn 18,1-10a
Salmo - 14(15)
2ª Leitura - Cl 1,24-28
Evangelho - Lc 10,38-42

A melhor parte

vemos assoberbados por muitas solicita-
ções. Todavia não podemos negligenciar a 
urgente tarefa de um “ócio contemplativo”. 
Precisamos, também nós, escolher a melhor 
parte, como o fez Maria, e sentarmo-nos aos 
pés do mestre para ouvirmos a sua palavra.

Concluindo nossa reflexão, lançamos 
um breve olhar sobre a segunda leitura. 
Como já tivemos ocasião de ressaltar em 
outros lugares, esta é uma lectio cursiva, ou 
seja, uma leitura contínua de alguma epís-
tola do Novo Testamento. Já no domingo 
passado começamos a leitura da carta de 
Paulo aos Colossenses.

Neste trecho que ouvimos hoje, Paulo 
se “alegra”, isso mesmo, se “alegra” por po-
der participar dos sofrimentos de Cristo. 
Em sua teologia do corpo místico, Paulo 
compreende que os sofrimentos pelos quais 
passam os cristãos e pelos quais ele mesmo 
passa, estão em profunda comunhão com 
os sofrimentos de Cristo. 

Quando o apóstolo diz que pretende 
completar “o que falta” aos sofrimentos de 
Cristo, ele de modo algum está pensando 
que o sofrimento de Cristo foi incompleto. 
Contudo, como Paulo compreende que 
existe uma profunda união entre Cristo e os 
cristãos, de modo que tudo o que acontece 
com Cristo acontece, também, com os cris-
tãos, ele então conclui que os sofrimentos 
do corpo místico de Cristo estão, também, 
em união mística com os sofrimentos do 
próprio Cristo.

Neste trecho de sua carta, Paulo fala 
também sobre o “mistério escondido” e 
que agora foi “revelado”. Esse “mistério 
oculto” é, sem dúvida, o próprio Cristo e 
seu plano salvífico, que foi se desenvolven-
do no decorrer de toda a história da salva-
ção, mas que só foi plenamente revelado, 
manifesto, em Cristo e na sua Páscoa. Por 
esse mistério, Cristo agora está “em nós” 
e isso constitui o que o apóstolo chama de 
“a esperança da glória”. De fato, se Cristo 
está em nós, vivemos na esperança da 
glória, na esperança de sermos com Ele 
ressuscitados e participar para sempre da 
sua intimidade no reino que para nós ele 
preparou.

Peçamos ao Senhor a graça de abrirmos 
o nosso coração ao Cristo que bate à nossa 
porta. Tal como Abraão, Marta e Maria aco-
lhamos o Senhor! Deixemos que Ele entre 
e faça morada em nós. Assim, como deseja 
o apóstolo, nos tornaremos “perfeitos em 
nossa união com Cristo” (cf. Cl 1,28).

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

MATER ECCLESIAE E LUZ E VIDA
COMENTÁRIO COMPLETO NO SITE: WWW.ARQRIO.ORG.BR
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No precedente artigo 
começamos a tratar da 
seção do Documento “A 
Interpretação da Bíblia na 
Igreja” (1993), intitulada 
“Questões de Hermenêu-
tica”, que daremos pros-
seguimento nos próximos 
números.

Inicialmente, anali-
samos a contribuição da 
hermenêutica filosófica 
para exegese bíblica, na 
figura de Bultmann, Ga-
damer e agora analisamos 
Paul Ricoeur1. 

Do pensamento her-
menêutico de Ricoeur 
retém-se primeiramente 
o relevo dado à função de 
distanciação como condi-
ção necessária a uma justa apropriação 
do texto. Uma primeira distância existe 
entre o texto e seu autor, pois, uma vez 
produzido, o texto adquire uma certa 
autonomia em relação a seu autor; ele 
começa uma carreira de sentidos. Uma 
outra distancia existe entre o texto e seus 
leitores sucessivos; estes devem respeitar 
o mundo do texto em sua alteridade2. 

Em continuidade com o filósofo 
Gadamer, Ricoeur insiste no conceito 
de ‘distância’ entre texto e leitor. Porém, 
para ele, agora, trata-se de uma atitude 
do leitor, que gera ‘distanciamento’ do 
texto, permite que o texto se manifeste, 
sem que o autor influencie sua leitura. Ele 
insiste na ‘autonomia’ ou na ‘alteridade’ 
do texto, em relação ao autor.

Os métodos de análise literária e 
histórica são assim necessários à inter-
pretação. No entanto, o sentido de um 
texto só pode ser dado plenamente se 
ele é atualizado na vida de leitores que 
se apropriam dele3. 

A partir da própria situação, os leito-
res são chamados a realçar significados 
novos, na linha do sentido fundamental 
indicado pelo texto. O conhecimento 

bíblico não deve se fixar só na linguagem; 
ele procura atingir a realidade da qual 
fala o texto. 

A linguagem religiosa da Bíblia é uma 
linguagem simbólica que “faz pensar”4, 
uma linguagem da qual não se cessa de 
descobrir as riquezas de sentido, uma 
linguagem que visa uma realidade 
transcendente e que, ao mesmo tempo, 
desperta a pessoa humana à dimensão 
profunda de seu ser.

Expostos os autores que inf luen-
ciaram a leitura bíblica neste século, o 
documento apresenta uma pergunta 
fundamental, dando seguimento às aná-
lises hermenêuticas filosóficas: ‘O que 
dizer dessas teorias contemporâneas de 
interpretação dos textos?’ 

A Bíblia é Palavra de Deus para todas 
as épocas que se sucedem. Consequente-
mente não se poderia dispensar uma teo-
ria hermenêutica que permite incorporar 
os métodos de crítica literária e histórica 
em um modelo de interpretação mais 
amplo. Trata-se de ultrapassar a distância 
entre o tempo dos autores e primeiros 
destinatários dos textos bíblicos e nossa 
época contemporânea, de modo a atuali-

zar corretamente a mensagem dos textos 
para alimentar a vida de fé dos cristãos. 
Toda exegese dos textos é chamada a ser 
completada por uma “hermenêutica”, no 
sentido recente do termo5.

A Comissão assume aqui dois elemen-
tos extraídos das teorias hermenêuticas 
modernas. 

Primeiro que a Bíblia não tem ‘prazo 
de validade semântica’, é ‘Palavra de Deus 
para todas as épocas que se sucedem’. O 
que exige permanente busca de metodo-
logia crítica de leitura e de interpretação. 

Daí se estabelece um segundo prin-
cípio, a superação do distanciamento 
temporal (diverso daquele proposto por 
Ricoeur) entre o leitor e o texto bíblico, 
a saber que se possa assim realizar uma 
sadia atualização bíblica: ‘Toda exegese 
dos textos é chamada a ser completada 
por uma “hermenêutica”, no sentido 
recente do termo’.

A necessidade de uma hermenêutica, 
isto é, de uma interpretação no hoje do 
nosso mundo, encontra um fundamen-
to na própria Bíblia e na história de sua 
interpretação. 

O conjunto dos escritos do Antigo e 

do Novo Testamento apresenta-
-se como o produto de um longo 
processo de reinterpretação dos 
acontecimentos fundadores, 
ligado com a vida das comuni-
dades de fiéis. 

Na tradição eclesial, os pri-
meiros intérpretes da Escritura, 
os padres da Igreja, considera-
vam que a exegese que faziam 
dos textos só era completa 
quando eles evidenciavam o 
sentido para os cristãos do 
tempo deles e na situação em 
que viviam. 

Só se é fiel à intencionalida-
de dos textos bíblicos na me-
dida que se tenta reencontrar 
no coração de sua formulação 
a realidade de fé que eles expri-
mem, e se esta se liga à experi-

ência dos fiéis do nosso mundo6.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

1 Filósofo francês, nascido a 27 de fevereiro de 1913, em 
Valence, e falecido a 20 de maio de 2005, em Chatenay-

Malabry, Paris, foi aluno de Gabriel Marcel e professor nas 
Universidades de Sorbonne e Chicago. O pensamento 

desenvolvido por Ricoeur revela as influências da 
fenomenologia de Husserl, do pensamento de Gabriel Marcel 

e da corrente personalista francesa, dirigida por Emmanuel 
Mounier. A sua vasta e complexa obra reflete uma tentativa 

de conciliar, criativamente, algumas das correntes mais 
significativas da filosofia contemporânea: a fenomenologia, a 

hermenêutica, o existencialismo e a psicanálise.
2 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

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

interpretazione_po.html.
4  Ricoeur apesar de Filósofo, não abriu mão de sua 

condição de cristão na produção de seu pensamento 
crítico, por isso, também nos legou uma vasta literatura 

sobre a ‘Hermenêutica biblica’: SALLES, Walter. A 
hermenêutica textual de Paul Ricœur Aportes à 

compreensão da identidade cristã. Disponível in: http://
www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21665/21665.PDF

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.

A palavra de Deus na Bíblia(52):

Interpretação e tradução da Bíblia
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ANIMADOR PAROQUIAL
19/07 - Celia de Oliveira Castro

AMIGOS

17 DE JULHO
Santo Arsênio
• Adelaide Assunção T.a Oliveira
• Aida Medeiros dos Santos
• Alair Rodrigues da Costa
• Alfredo Gonçalves Rosas
• Ana Faustina dos Santos
• Ana Maria da Silva Costa
• Ana Paula G. dos S.s Mesquita
• Anna Dorothéa da Silva
• Antonio Demontier Torres
• Celeste Cardim da Silva
• Cleidilane Ferreira Correa
• Deise da Silva Correa
• Dulce Maria de Oliveira Duprat
• Edivaldo Marques Brito
• Eliana Maria A. da Costa
• Erica Ramalho de S. Firmino
• Eurides Dutra de Meira
• Euvanise Anunciação Ferreira
• Fausto Olavo da Silva G.Filho
• Francisco José de S. Silvares
• Helena Lins de Barros
• Isabela de Lana Gonçalves
• Isis Leticia Brasil dos Santos
• Janancybera Oliveira de Souza
• Joicy Corrêa Araújo
• Jorge de Assis
• José Adailton C. de Mendonça
• Julia de Oliveira Matos
• Kilza Tavares dos Santos 
• Lucia Chagas Marinho de Souza 
• Lucy de Nazareth Orfão
• Luiz Carlos Sellos Simões
• Manoel Alves de Novais
• Manoel de Santa A. dos Santos
• Marco Antonio Barbosa Garcia
• Maria Alice Sousa de Amorim
• Maria Aparecida Castanon
• Maria Augusta Pinto Cozendey
• Maria Barreto de Medeiros
• Maria das Graças dos S. da Silva
• Maria das G. dos S. Nascimento
• Maria de Fatima I. de Oliveira
• Maria Edilene de Matos Barros
• Maria Helena Alves da Silva
• Maria Inez Dias da Rocha Morais
• Maria José dos Santos Souza 
• Maria Luiza Caetano
• Maria Pacifica de Almeida
• Maria Tereza dos S. dos Reis
• Marlene de Aguiar Pinto
• Marlene de Souza Ramos
• Marlene Gomes Dias
• Marlene Jovelina Sodré Cruz
• Monica Fernandes A. Dias Lopes
• Nadia Rodrigues de Oliveira
• Neide Viellas Esteves
• Neyde Queiroz Martin
• Paulino Fernandes de Sá
• Raquel de Souza Lima
• Roberto Silva Nascimento
• Selma Maria Gomes Monteiro
• Severina Franco da Silva 
• Tatiana Alves da Silva
• Teresinha Rodrigues Souto
• Terezinha Cardoso Mariano
• Vera Lucia de Carvalho Leroy
• Vera Lucia de Oliveira
• Yolanda da Silva Barbosa

18 DE JULHO
São Francisco Solano
• Ademilde Alves Ibraim
• Andrea da S. A. Passos Carvalho
• Breno M. de Siqueira
• Carla Gomes de Oliveira Teofilo
• Carlos Alberto Ayres Neves
• Carlos Augusto Fetter
• Cecilia Fernandes Fonseca
• Claudio Tavares do Nascimento
• Cleunice Filomena dos Santos
• Dulcinea de Moura Gonçalves
• Edihur Meirelles de Assis Ribeiro
• Edna Messias de Souza
• Eonice Carvalho do Nascimento
• Erminia Maria de Ouro
• Eunice Menezes de Lima

• Fernando M. Patrício da Silva
• Gessina Dalva Bezzera da Silva
• Gildete Dias dos Santos
• Gisele Pacheco de Souza
• Ilma Dias Guimarães
• Janey Monrose
• José Graciliano Amaral
• Josélice Alves da Silva
• Julienne Barros Brandão
• Laudineia Dutra Brandão
• Leila Keuri Bleuler
• Mara C. T. Sena
• Marcia Feres Diniz da Cruz
• Maria Almeida da Costa
• Maria Aparecida Oliveira Silva
• Maria Custodia Lana Herculano
• Maria das Graças de O. Guinarte
• Maria de Fatima O. R. Moreira
• Maria de L. de Freitas Ignácio
• Maria de Lourdes Miranda Costa
• Maria de Nazaré Maciel da Costa
• Maria do Carmo Cristo de Oliveira
• Maria do Carmo S. Nunes Leite
• Maria do Socorro da S. Santana
• Maria Ignez S. Cardoso Correa
• Maria Izabel Correa Mansilha
• Maria Luiza da Silva Araujo
• Maria Luiza Gonçalves da Rocha
• Maria Madalena D. Alves
• Maria Nilce de Souza
• Maria Oliveira da Silva
• Maria Tereza Coelho Campos
• Mariane Mendes da Costa
• Marlene Machado Lauro da Silva
• Marlene Rodrigues da Silva
• Monica Laudadio Vilar
• Neyde Cesar da Silva
• Palmira dos Santos
• Regina Cecilia França Miquelino
• Rosana Medeiros Freire
• Teresinha F. da Silva Gomes
• Vera Lucia Affonso Basílio
• Vera Lucia Pereira da Silva 
• Virginia Vieira
• Vitor Hugo Souza Martins
• Wilma de Azevedo Ferreira

19 DE JULHO
São Símaco
• Adelino Cardoso Monteiro Filho
• Ana Marilia dos Santos Silva
• Celia de Oliveira Castro
• Dilamar Maioli
• Elaine Moreira Diego
• Eliane da Silva Moraes
• Eliete Geremias Alves
• Eni de Souza Palmeira Carvalho
• Eunice Lacerda da Rocha
• Flavia Firgulha da Costa Souza
• Galdina Silva
• Genival Gaspar de Menezes
• Gloria Faria Joaquim
• Ilma Botelho Silva
• Jozemir de Souza Morais
• Julieta da Silva Leitão
• Leonor Eliza Regis Garrido 
• Luzia Helena Rezende Dias
• Manoel Vieira
• Manuel F. da Cruz Pereira
• Marcia Cristina Gomes Barbosa
• Márcia de Melo Barboza
• Marcos Marinho
• Maria Albertina da C. Domingues
• Maria Aparecida Silva Bertoldo
• Maria Auxiliadora do E. Santo
• Maria Boaventura
• Maria de Almeida Biosa
• Maria de Jesus Alves
• Maria de Lourdes C. Pinheiro
• Maria do Rosário de Jesus Pena
• Maria José da Rocha Vidal
• Maria José dos Santos Melo
• Maria Lucia N. da Costa
• Maria Luiza Santos da Silva
• Maria Neide Veras T. Alves
• Marilda Guedes da Silva
• Marlene Leal de Almeida Sousa
• Marluci Nergineli Tricarico
• Martha Conceição da Silva
• Mauro Rocha Ribeiro
• Miriam Matias Cardoso
• Neide Souza de Freitas
• Noemia da Silva Amoras

• Norma de Mattos
• Odete Madalena da Costa
• Osmar Menezes de Almeida
• Rosa da Silva Amaral
• Rosangela Batista de Carvalho
• Vera Maria de Macedo
• Vicencia de Lima Rego
• Vicentina G. Teixeira Franca
• Whertz Passos Mendes

20 DE JULHO
Santo Aurélio e Santo Apolinário
• Albenisia Lopes Olivo
• Ana Botelho de Freitas
• Ana Clara Lopes Barbosa Ferreira
• Ana Rita Xavier Vellasco
• Anna Possati Porto
• Antonio Augusto de Souza Neto
• Claudomiro Castro dos Santos
• Cristina de S. Fernandes Lima
• Dalva Ponciano Bastos
• Dalvina e Luiz Pedro Gomes
• Daniel de Souza Rocha
• Deise Lucia da S. Martins Grund
• Delcy Caldeira de Nepomuceno
• Deolina Bispo de Oliveira
• Doralice de Almeida Figueiredo
• Edson Rosa da Silva
• Edyr Gonçalves
• Elaine Irene de Oliveira Mendes
• Elenilda Ferreira de A. Azevedo
• Elio Coelho Cerejo
• Elizabeth Correia Valladares
• Elodia Regina Rodrigues da Silva
• Eneida Trindade Deda
• Ermelinda Carmem B. Marques
• Eunice Castro Nejain
• Gisele Cruz da Silva
• Glacy Vieira Vasconcellos
• Irani Gentil Martins
• Janete Porto Marques da Silva
• Julia Oliveira de Paula 
• Leila Meirelles Santos Dias Braga
• Luciana da Silva Oliveira
• Luzia Batista Nunes
• Manoel Ricardo Silva Roldan
• Manuel Joaquim Pinto Gomes
• Margarida Maria P. Mattos Couto
• Maria Anunciada de Lima Longo
• Maria da Conceição de Carvalho
• Maria da Conceição de Jesus
• Maria da Penha Silva
• Maria das Graças da Silva
• Maria do Carmo Dias Nascimeto
• Maria do Carmo P. C. de Oliveira
• Maria do Carmo Viana
• Maria do Livramento da Silva
• Maria do Socorro C Borges
• Maria Helena da Silva Souza
• Maria Imaculada N. Pereira
• Maria Ines dos Santos
• Maria Therezinha da Silva Soares
• Marizete N. Santos Carvalho
• Nair Lousada Leitão
• Nilza Porto de Almeida
• Nivania Carvalho Rocha da Silva
• Olivia Miranda Pacheco
• Patricia Nogueira T. M. da Fonseca
• Regina Alves da Silveira
• Regina de Souza Cardoso
• Rogério Brito de Vasconcellos
• Severina Marculino dos Santos
• Severino João de França
• Solange Borges de Oliveira
• Solange de Souza Torres
• Tania Paula de Souza Xavier
• Terezinha Vianna
• Therezinha Fernandes de Lemos
• Vanda Pereira Frazão
• Vanessa Andre Amaral

21 DE JULHO
São Lourenço de Brindisi
• Albavir Pereira Nunes de Oliveira
• Aparecida das Graças de Jesus
• Carla Regina Lima de Souza
• Carla Rodrigues de Souza
• Carlos Alberto Dias Filho
• Celia Cristina de Oliveira
• Cilesia de Assis Casesque
• Cleonice Maria de Oliveira
• Dalmirene Meira
• Diana da Mata Silva

• Eliane Campello Braun
• Francisca Carvalho Ribeiro
• Geanete Alexandre Pereira
• Isabelle Ferreira Carvalho
• Ivanilda da C. de Vasconcellos
• Joacil Manoel Crispim
• José Ferreira de Jesus
• José Noberto Filho
• José Ricardo Duque
• Julia Gonçalves Araujo Diniz
• Julieta dos Santos das Neves
• Luana Santos de Oliveira
• Lucas de Paula P. Bitencourt
• Manuel Vital Sobrinho
• Maria B. dos Santos Silva
• Maria Celia Barreira Bauso
• Maria da Costa Santos
• Maria da Gloria Araujo Loyola
• Maria da Gloria Costa Martins
• Maria da Gloria dos Santos
• Maria das Dores F. dos Reis
• Maria de Lourdes B. F. Loureiro
• Maria Derly Cordeiro
• Maria Lucia Gouvêa Santana
• Marieta Barroso de Souza
• Marinalva de Pontes Farias
• Mariza Paes Damico Branda
• Marlene Armond da Silva
• Mauriza de Lima Gomes
• Miralda Pereira dos Santos
• Nilta Maria da Silva
• Norma Helena Silva Gaião
• Regina Coeli Faria dos Santos
• Rosa Maria da Silva Ferreira
• Rosangela A. N. Rodrigues
• Ruth de Souza
• Thalita de Mattos da Silva
• Vandelson Bezerra da Silva
• Vera Lucia de Oliveira Santos
• Vera Lucia Vieira Leze
• Zaira de Santana Gomes
• Zulmira Nascimento Mayrink

22 DE JULHO
Santa Maria Madalena
• Almerinda Conceição Azevedo
• Ana Paula Jeronimo Pacheco
• Ana Paula Neves da C. de Oliveira
• Anatercia Andretti de A. Correa
• Andreia Cristina Attanazio Silva
• Antonia Farias Fernandes
• Antonio José da Silva
• Aparecida Cristina S.a Rodrigues
• Arlinda Maria da C. Monteiro
• Carlos Valentim S. Palmas
• Celia da Silva Pereira
• Celia Regina de C. Silva D. Xavier
• Celino Pereira da Silva
• Cleuzinete E. da Silva Costa
• Cristiane Souza de Moura
• Cristina Maria Reider
• Daisy Helena Maia Rezende
• Derci Correia Silva
• Dulceleia Maria Caldeira
• Edineia Conceição da Silva Luna
• Edson de Oliveira Martins
• Eliane Leite
• Erli Madalena S. Evangelista
• Eunice Madalena dos Vitória
• Eurydice Peixoto da C. Ribeiro
• Fabiano Barbosa Guimarães
• Francisca Antonia de Lavor
• Francisca dos Chagas B. de Lima
• Francisco Gutemberg Lopes
• Gilson Ferreira do Lago Junior
• Gilvan Francisco da Silva
• Giosue Cosenza
• Gloria Aparecida A. S. Magalhães
• Graciete Barnabé Louzeiro
• Hévelyn Salles
• Ilda de Almeida Gript
• Irene Salomé de Sousa Pedro
• Isabel Cristina Souza
• Ivomar Nunes Barbosa
• Jaciara Alves dos S. Gonzaga
• João da Silva Filho
• João Marcos Bertolino
• Joelma Silva Oliveira 
• Jorge Amado Pereira
• José Maria de Miranda Tapajos
• José Roberto de Castro
• Leila Maria da Silva Rodrigues
• Lucia de Fatima Eneas

• Luiz Antonio Carneiro Varella
• Magdala Costa
• Magdalena Nunes Machado
• Maria Candida Aragão
• Maria Costa do E. Santo Felix
• Maria da Penha M. de Morais
• Maria da Salete Pinheiro
• Maria de Fatima dos Santos
• Maria de Freitas Araujo
• Maria de Lourdes P. Almeida
• Maria Emilia da Silva Januário
• Maria Eunice Regis Lima
• Maria Inacia Davel
• Maria José da Silva
• Maria José de Assis
• Maria José Lourenco Rodrigues
• Maria Lucia Pimentel Couto
• Maria Margarida F. Chaves
• Maria Noemia Silva da Silva
• Mariaguida Abreu Calheiros
• Mariana Neres Lopes Martins
• Marinete de Vasconcelos Alves 
• Mario Sergio de Oliveira
• Martha Maria Viola de Sousa
• Moema de Oliveira Delorenzi 
• Padre José Mazine Rodrigues
• Paulo Fernandes de Souza
• Pedro Gabriel Feitosa Nunes
• Railda do Sacramento Silva
• Rita Maria Norberto Silva
• Rosa de Lima A. Franco Gonçalo
• Sabrina Gomes da Costa
• Severina Antonia do Nascimento
• Vania Cristina N. Santos
• Vera Lucia de J. Castello Branco
• Vera Lucia Marques 
• Vera Maria Ramos Braga
• Vilma Maria Correa Buharb

23 DE JULHO
Santa Brígida
• Adelina dos Santos Costa
• Aderval Delfino da Silva
• Ana Cristina X. da Silva Gonzaga
• Andreia Cristiane da C. Gomes
• Antonia Maria O. Pedro da Costa
• Antonio Xavier do Carmo
• Benedita Geovana Klatt
• Berenice Campos
• Carlos Roberto R. Almeida
• Celia Maria Gomes Pinheiro
• Clelma Pestana
• Darci das Neves Rittes
• Dayanna Ribeiro da Silva
• Deise do Carmo da C. Pinheiro
• Deise Fortes de Brito
• Hilda Pacheco Lopes
• Ile Maria Krahl
• Iracema José Gonçalves
• Ivonilde Caja Guimarães
• Janice André do Nascimento
• João Paulo de Jesus
• Júlio Barbosa da Silva
• Leila Garcia Escamilha
• Lucia Helena Calheiros Cardoso
• Lucia Luciana Machado Serra
• Marcia Freire da Costa
• Marcos Antonio B. Martins
• Marcos Antonio Rosário
• Maria das Graças R. de Castro
• Maria de Lourdes L. dos Santos
• Maria do Carmo P. Campos
• Maria Eva Carneiro Brochato
• Maria Helena Dantas da Silva
• Maria Inês de Souza Landim
• Maria José Farias
• Maria Madalena Crisciullo
• Maria Nisete de A. Pessanha
• Marli Oliveira de Melo
• Mirian Rosa de Oliveira
• Ozenir Amelia Mezavila
• Paulo Eduardo R. Pinheiro
• Raimunda Maria de J. dos Santos
• Roberto Newton do A. Serdeiro
• Rosa Helena Correa Damasceno
• Rosalina de Jesus Abreu
• Rute de Paula
• Sandro Ferreira
• Sheila Regina Franca da Silva
• Shirley dos Santos Oliveira
• Stella Dalva F. de Miranda
• Terezinha Marilia Severino Costa
• Vicentina Onofre Rimola Leal




