
Dias para Jesus
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Milhares de jovens de todos os cantos do mundo viveram ‘dias para Jesus’, numa 
grande ‘aventura da misericórdia’, ao participar em Cracóvia, na Polônia, de 26 a 
31 de julho, de mais uma edição da Jornada Mundial da Juventude.
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aos bispos, presbísteros e 
diáconos aniversariantesPARABÉNSAtenção! Tomai cuidado!

Na celebração eucarística do 
décimo oitavo domingo do Tempo 
Comum, o Evangelho proclamado 
traz uma dura advertência em re-
lação ao desejo humano desmedido 
de possuir bens materiais. Tal pá-
gina lucana pode ser estruturada, 
de acordo com a sua perspectiva 
literário-teológica, da seguinte 
maneira: um pedido para que Jesus 
decida um assunto de herança (Lc 
12,13-14), uma sentença sobre a 
ganância presente no interior do 
homem (Lc 12,15) e uma parábola 
para evidenciar o seu pensamento 
aos discípulos (Lc 12,16-21). 

As questões sobre herança eram 
reguladas pela Lei de Moisés (cf. 
Dt 21,15-17). Segundo essa, o filho 
mais velho deveria receber, além 
da casa e das terras, 2/3 das posses. 
Diante de uma dificuldade em vista 
da divisão dos haveres paternos, as 
partes procuravam um mestre da lei 
para servir de autoridade no caso. 
Na passagem bíblica, o irmão lesado 
busca Jesus, a fim de que atue como 
juiz na partilha: “Mestre, dize ao 
meu irmão que reparta a herança 
comigo” (Lc 12,13). Todavia, o Se-
nhor não aceita esta incumbência e 
não se identifica com aquele ofício: 
“Homem, quem me encarregou de 
julgar ou de dividir vossos bens?” 
(Lc 12,14). Sua missão perante os 
homens não é a mesma de um perito 
da Torá, mas porta uma qualidade 
maior – apontar e curar as feridas 
ocasionadas pelo pecado.

Saindo do problema do espólio, 
Jesus percebe a oportunidade de fa-
lar aos seus seguidores de algo mais 
grave: a avidez e a ilusão da capita-
lização de riquezas. Com uma visão 

profunda do tema, o Senhor, num 
tom exortativo, afirma a existência, 
no nosso coração, do anseio desre-
grado de acumular coisas: “Atenção! 
Tomai cuidado contra todo tipo de 
ganância” (Lc 12,15). Ele ilumina 
a tentativa humana de conferir 
sentido, importância e segurança à 
sua própria existência distante de 
Deus: “porque, mesmo que alguém 
tenha muitas coisas, a vida de um 
homem não consiste na abundância 
de bens” (Lc 12,15). Durante seu mi-
nistério, Ele pregou diversas vezes 
sobre a pobreza e a liberdade face 
aos recursos materiais. Dois textos 
emblemáticos sobre isto são: “Não 
podeis servir a Deus e ao dinheiro” 
(Lc 16,13) e “como é difícil aos que 
têm riquezas entrar no Reino dos 
Céus” (Lc 18,24). 

Com o propósito de que seus dis-
cípulos pudessem captar a novidade 
de seu ensinamento, Jesus contou-
-lhes uma parábola a respeito de um 
trabalhador ávido por entesourar os 

bens terrenos. A mensagem é bem 
clara, pois narra a fantasia de um 
personagem em ter poder sobre a 
própria vida através do acúmulo das 
riquezas e a experiência de impo-
tência e de inutilidade dos recursos 
materiais diante da morte: “Já sei o 
que fazer! Vou derrubar meus celei-
ros e construir maiores; neles vou 
guardar todo o meu trigo, junto com 
os meus bens. Então poderei dizer 
a mim mesmo: Meu caro, tu tens 
uma boa reserva para muitos anos. 
Descansa, come, bebe, aproveita! 
Mas Deus lhe disse: Louco! Ainda 
nesta noite, pedirão de volta a tua 
vida. E para quem ficará o que tu 
acumulaste?” (Lc 12,18-20). Com 
esta história, o Senhor reorientava 
seus seguidores com a intenção 
de que, abandonando os impulsos 
gananciosos, se abrissem para o ver-
dadeiro valor: entesourar em Deus. 

Até hoje, mesmo depois de vinte 
séculos de evangelização, a nossa 
cultura ainda avalia, classifica e 
rotula as pessoas pelas suas posses 
e recursos financeiros. Uma socie-
dade na qual o ideal de felicidade 
está, necessariamente, associado 
ao acúmulo de dinheiro, gera uma 
situação ilusória de fortaleza frente 
aos momentos de fragilidade e de 
impotência. Escutando o trecho de 
Lc 12,13-21, a voz do Cristo alerta os 
seus novos discípulos do perigo da 
ganância e desmascara a pretensão 
de colocar a segurança da vida nos 
bens. Com isto, os cristãos são ad-
moestados a orientar todo o seu ser 
para a realização do plano divino, 
“pois aonde está o vosso tesouro, 
aí estará também o vosso coração” 
(Lc 12,34).
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“Uma sociedade na 
qual o ideal de felicidade 
está, necessariamente, 
associado ao acúmulo 
de dinheiro, gera uma 
situação ilusória de 
fortaleza frente aos 
momentos de fragilidade 
e de impotência”
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DIA 31 DE JULHO
10h - (5h, horário de Brasília) - Mis-
sa de envio da Jornada Mundial da 
Juventude, no Campus Misericor-
diae, em Cracóvia
18h -  (13h, horário de Brasília) - 
Encontro do Papa Francisco com 

os voluntários da Jornada Mundial 
da Juventude

DIA 3 DE AGOSTO
15h- Recepção e bênção aos ofi-
ciais da Polícia Rodoviária Federal 
que irão trabalhar nos Jogos Olím-

picos, no Palácio São Joaquim, na 
Glória 

DIA 4 DE AGOSTO
8h - Missa pelo Dia do Padre na 
Igreja São Pedro, no Rio Comprido
20h - Missa de abertura do tríduo 

do padroeiro na Paróquia Jesus 
Salvador do Mundo, em Paciência

DIA 5 DE AGOSTO
8h - Passagem da tocha olímpica 
no Santuário do Cristo Redentor

DIA 6 DE AGOSTO
10h - Missa de posse de Dom Paulo 
Cezar Costa na Catedral de São 
Carlos, em São Carlos, São Paulo
19h30 - Missa pelo padroeiro na 
Paróquia Santo Cristo dos Milagres, 
em Santo Cristo

AGENDA DO ARCEBISPO

A celebração da missa

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

Foram muitos envios de mensagens e 
perguntas que inundaram as redes sociais 
recentemente sobre a maneira como pre-
sidir a missa latina. No centro das discus-
sões estava uma conferência pronunciada 
pelo Cardeal da Congregação para o Culto 
Divino sobre o voltar-se para o “Oriente” 
a partir do próximo Advento, esperando 
o Senhor que virá. Creio que tudo já foi 
esclarecido com a declaração da Sala de 
Imprensa da Santa Sé.

Recentemente, uma declaração do 
Cardeal Robert Sarah, prefeito da Con-
gregação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos, não foi bem 
interpretada. Por isso, o padre Federico 
Lombardi, SJ, porta-voz oficial da Santa 
Sé, prestou alguns esclarecimentos opor-
tunos. Trata-se da missa “Ad Orientem” 
(“Olhando para o Oriente, de costas para 
a assembleia”) que poderia – a título de 
sugestão – ser celebrada a partir do pró-
ximo Advento.

Trata-se do seguinte: no dia 7 de ju-
lho, na conferência inaugural de Sagrada 
Liturgia UK 206, em Londres, o Cardeal 
Sarah disse que “é muito importante 
que voltemos o mais rápido possível a 
uma mesma direção, dos sacerdotes e de 
todos os fiéis na mesma direção: para o 
Oriente ou pelo menos para o taberná-
culo”, como prevê a forma extraordinária 
da missa, nunca abolida, mas autorizada 
mais amplamente pelo Papa Bento XVI 
por meio do motu proprio “Sumorum 
Pontificum”, de 2007.

No entanto, a colocação do cardeal 
não é uma norma, mas, sim, sugestão 
que, se aceita, deve ser implantada a par-
tir do Primeiro Domingo do Advento (27 
de novembro), de forma muito prudente, 
pastoralmente útil, sem se esquecer da 
catequese antecedente. Diz ele: “Assim, 
queridos sacerdotes, peço-lhes para que 
implementem essa prática sempre que 
possível, com prudência e com a cateque-
se necessária, certamente, mas também 
com a confiança pastoral de que isso é 
algo bom para a Igreja, algo bom para o 
nosso povo”.

A ideia do cardeal é melhor integrar, a 
pedido do Papa Francisco, as duas formas 
do mesmo rito romano: a ordinária e a 
extraordinária. 

Diante das dúvidas levantadas, espe-
cialmente por pessoas que não entende-
ram a contento as palavras do prefeito 
da Congregação para o Culto Divino e 
a Disciplina dos Sacramentos, a Sala de 
Imprensa da Santa Sé emitiu, dia 11 de 
julho, o comunicado “Algumas elucida-
ções sobre a celebração da Missa”, por 
meio do padre Federico Lombardi, SJ, 
seu porta-voz. Diz a nota, após recordar 
as colocações do Cardeal Sarah, que “é 
melhor evitar o uso da expressão ‘reforma 

da reforma’, em referência à liturgia, dado 
que, às vezes, foi fonte de equívocos”.

Diz ainda o comunicado que o prefei-
to da Congregação para o Culto Divino 
“sempre está preocupado justamente 
pela dignidade da celebração da missa, 
de modo que se expresse adequadamente 
a atitude de respeito e adoração pelo 
mistério eucarístico”. Tal zelo, justo e 
necessário, contudo, não abole as nor-
mas relativas à celebração eucarística 
na forma ordinária, conforme assinala o 
número 299 da “Instrução Geral do Mis-
sal Romano”, no qual se estabelece que 
se construa o altar afastado da parede, 
de modo a permitir andar em volta dele 
facilmente e a celebração se possa realizar 
de frente ao povo, o qual convém que seja 
possível em todas as partes. Segundo o 
mesmo, o altar deve ocupar o lugar que 
seja de verdade o centro para esponta-
neamente convergir a atenção de toda a 
assembleia dos fiéis.

Também diz a nota que, “por sua par-
te, o Papa Francisco, em ocasião de sua 
visita ao dicastério do Culto Divino”, que 
é presidido pelo Cardeal Sarah, “recordou 
expressamente que a forma ‘ordinária’ 
da celebração da missa (de frente para 
o povo) é a prevista no missal promul-
gado pelo Papa Paulo VI, enquanto que 
a ‘extraordinária’, que foi permitida pelo 
Papa Bento XVI para as finalidades e com 
as modalidades explicadas por ele no 
motu proprio “Summorum Pontificum”, 
não deve, assim, tomar o lugar da ‘ordi-
nária’ ”. A forma ordinária e cotidiana da 
celebração da Santa Missa é “Versus po-
pulum”; a forma “Ad Orientem” é sempre 
extraordinária e, como lembra o Cardeal 
Sarah, embora não requeira autorização 
para ser celebrada, não deve ser feita sem 
a devida catequese preparatória; e um es-
tudo sobre seu alcance pastoral, onde ela 
ocorrer. Caso contrário, pode tornar-se 
um espetáculo a atrair curiosos presos às 
rubricas, mas não a Deus. Cai-se no erro, 
que se pretende evitar quando há abusos 
na forma ordinária, fazendo do detalhe – 
e não do essencial – o mais importante.

Tudo isto, conclui o comunicado, “foi 
expresso acordemente no curso de uma 
recente audiência concedida pelo Papa ao 

mesmo cardeal prefeito da Congregação 
para o Culto Divino”. Aliás, já o Papa Ben-
to XVI, que autorizou mais amplamente 
a forma extraordinária, declarou que “em 
termos concretos, a liturgia renovada 
pelo Vaticano II é a forma válida de a 
Igreja celebrar hoje a liturgia”. (“Luz do 
mundo”, 2010, p. 108).

Devemos, agora, ressaltar, a fim de 
que não pairem dúvidas, que a missa é 
uma só. Reapresenta de modo incruento 
(sem padecimento físico) o sacrifício 
de Cristo realizado de modo cruento 
(com sofrimento físico) uma só vez no 
Calvário. Há sim duas versões latinas do 
mesmo sacrifício da missa e ambas são 
igualmente válidas e aceitas pela Igre-
ja, de modo a não ser correto falar, por 
exemplo, em duas missas diversas entre 
si. Mesmo porque temos outros ritos, em 
geral orientais, que ampliam ainda mais 
esse conceito.

O próprio Papa Bento XVI, ao tratar 
do assunto, em 2007, afirmou que “não 
é apropriado falar destas duas versões 
do missal romano como se fossem dois 
ritos. Trata-se, antes, de um duplo uso do 
único e mesmo rito”. Mais: “Em primeiro 
lugar, há o temor de que aqui seja afetada 
a autoridade do Concílio Vaticano II e 
que uma das suas decisões essenciais – a 
reforma litúrgica – seja posta em dúvida. 
Tal receio não tem fundamento. A este 
respeito é preciso, antes do mais, afirmar 
que o missal publicado por Paulo VI e 
reeditado em duas sucessivas edições por 
João Paulo II, obviamente é e permanece 
a forma normal – a forma ordinária – da 
Liturgia Eucarística. A última versão do 
Missal Romano, anterior ao Concílio, po-
derá ser, por sua vez, usada como forma 
extraordinária da celebração litúrgica”.

Todavia, importa frisar, com Bento 
XVI, que abusos quanto ao uso do novo 
missal em algumas regiões levaram não 
só reduzidos grupos (ditos tradicionalis-
tas) a apegarem-se ao missal de São Pio 
V, como também grupos de jovens fiéis 
ao Concílio Vaticano II que, sem derrogar 
o Rito Conciliar, pretendiam continuar 
usando o missal pré-conciliar. Por isso, 
o Papa João Paulo II, pelo motu proprio 
“Eclesia Dei”, de 2 de julho de 1988, 
prescreveu algumas normas para o uso 
do missal de 1962, recomendando que 
os bispos, nas suas respectivas dioceses, 
dessem atenção às “justas aspirações” dos 
fiéis que pleiteavam o uso do rito romano.

O documento de São João Paulo II 
ainda deixou dúvidas: havia quem te-
messe que o uso do Missal de São Pio V 
pusesse em risco as reformas conciliares, 
deixando não poucos bispos apreensivos 
quanto às desordens no seio de suas 
dioceses. Daí o Papa Bento XVI escrever 
o motu proprio intitulado “Summorum 

Pontificum”, para deixar mais à vontade 
aqueles que desejam celebrar segundo o 
missal de São Pio V, desde que não me-
nosprezem o valor do novo missal, fruto 
das reformas conciliares.

Isso posto, realça ainda o Papa Bento 
XVI: “Não existe qualquer contradição 
entre uma e outra edição do missale roma-
num. Na história da Liturgia, há crescimen-
to e progresso, nenhuma ruptura”. Importa, 
ainda, recordar, na caridade pastoral, o se-
guinte: “Regular a sagrada liturgia compete 
à Santa Sé e segundo as normas do Direito 
ao Bispo diocesano e assembleias ou con-
ferências episcopais. Por isso, ninguém 
mais, mesmo que seja sacerdote, ouse, 
por sua iniciativa, acrescentar, suprimir ou 
mudar, seja o que for em matéria litúrgica”. 
(“Sacrossanctum Concilium” n. 22).

Mais: “Na qualidade de Pontífice 
responsável pelo culto divino na Igreja 
particular, o bispo deve regular, promover 
e custodiar toda a vida litúrgica da dio-
cese” (Congregação para os Bispos, ApS 
n.154). Disso decorre que a comunhão 
com o bispo é condição para que seja 
legítima uma celebração no território de 
sua diocese (cf. “Christus Dominus”, n. 15; 
“Sacrossanctum Concilium”, n. 39; Bento 
XVI. “Sacramentum Caritatis”, n. 39), 
de forma a se rechaçar, como ilegítimas, 
todas as improvisações e/ou abusos na 
celebração da Santa Missa. Esta, bem ce-
lebrada, na sua forma ordinária, sempre 
atrai o Povo de Deus para o culto divino 
bem entendido e participado. O impor-
tante, acima de tudo, é celebrar o culto 
a Deus e evangelizar as pessoas, dando 
um testemunho credível do Evangelho, 
não criando divisões que não existem e 
evitando tudo aquilo que pode levar à 
confusão dos fiéis. Que todos nós pos-
samos reafirmar que o modo ordinário 
da celebração da Santa Missa é o que 
cotidianamente se celebra em quase a 
totalidade das paróquias de nossa arqui-
diocese e que, qualquer exceção, deverá 
ser dentro do que pede o Direito universal 
e as normas da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, lembrando, acima de tudo, que 
mais do que discussões de rubricas, deve-
mos viver o espírito da Santa Eucaristia, 
que é sempre sacramento de comunhão e 
de alimento salutar de vida eterna.

“Mais do que discussões 
de rubricas, devemos viver o 
espírito da Santa Eucaristia, 
que é sempre sacramento 
de comunhão e de alimento 
salutar de vida eterna”
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Em comemoração ao pri-
meiro aniversário da Encíclica 
“Laudato Si”, do Papa Francisco, 
a Pastoral da Ecologia da Paró-
quia São José e Nossa Senhora 
das Dores, no Andaraí, realizou, 
no dia 16 de julho, o seminário 

“Igreja, Ecologia, Sociedade e 
suas inter-relações”. 

O evento contou com o 
apoio do Vicariato Episcopal 
para a Caridade Social, e foi 
destinado para a capacitação 
de agentes das pastorais sociais, 

profissionais da área e inte-
ressados na temática ou que 
desejem implantar a Pastoral 
da Ecologia em suas paróquias 
e comunidades. Na ocasião foi 
lançado o livro “Pastoral da 
Ecologia e do Meio Ambiente: 

Dom Orani com agentes e participantes do seminário que debateram caminhos por um mundo sustentável 

Pastoral da Ecologia promove seminário

No Ano da Mi-
sericórdia, a Pa-
róquia São João 
Batista, em Rio 
das Pedras, reali-
zou peregrinação 
ao Santuário Mãe, 
Rainha e Vence-
dora Três Vezes de 
Schoenstatt, em 
Vargem Pequena, 
no dia 17 de julho, com re-
presentantes das pastorais e 
movimentos da comunidade 
paroquial.

Após a passagem pela Porta 
Santa, os fiéis participaram da 
missa presidida pelo pároco 
Paróquia São João Batista, pa-

dre Marcos Vinício Miranda 
Vieira. Durante a homilia, padre 
Marcos ressaltou o sentido do 
Ano da Misericórdia e, princi-
palmente, o chamado do Papa 
Francisco em relação às obras 
da misericórdia.

 “Em sintonia com o proje-

to arquidiocesano 
de pastoral e, de 
modo especial, os 
trabalhos sociais 
desenvolvidos pela 
arquidiocese, to-
dos são chamados 
a testemunhar o 
amor e a misericór-
dia de Deus, com os 
mais necessitados e 

sedentos de amor”, disse.
Participaram da caravana 

crianças da catequese, que ani-
maram e celebraram a infinita 
misericórdia de Deus.

SYMONE MATIAS
symonematias@testemunhodefe.com.br

CLÁUDIO SANTOS/PASCOM

por uma paróquia sustentável, 
comprometida com a defesa 
da vida e da Casa Comum”, de 
autoria do padre José Carlos 
Pereira e Rodrigo Cerqueira 
Borba, pelo selo Edições CNBB. 

Ao longo de todo o dia, os 
participantes puderam parti-
cipar de oficinas e palestras de 
professores e especialistas con-
vidados, com diferentes abor-
dagens e perspectivas teóricas. 
Estiveram presentes agentes 
de pastoral das Arquidioceses 
do Rio de Janeiro, de Niterói e 
das dioceses de Duque de Ca-
xias e Nova Iguaçu. Também a 
presença do padre Cláudio dos 
Santos, vigário episcopal do 
Vicariato Norte.

O Cardeal Dom Orani João 
Tempesta esteve presente no 
encontro, e apontou a neces-
sidade das paróquias e comu-
nidades organizarem núcleos 
da Pastoral da Ecologia, con-
siderando o grande potencial 
que a pastoral possui para 

dialogar com diferentes setores 
da sociedade para a defesa e 
preservação da vida em toda a 
sua extensão.

“Faço votos que a experi-
ência da Pastoral da Ecologia 
possa contagiar as paróquias 
da arquidiocese do Rio e que 
suas ações definam objetivos 
e metas claras que melhorem 
a qualidade de vida de toda a 
população. Muitas edições da 
Campanha da Fraternidade, 
inclusive ecumênicas, como a 
deste ano, que revela a impor-
tância da temática ambiental 
para toda a sociedade. Além da 
Campanha da Fraternidade, a 
arquidiocese está promovendo 
em todos os vicariatos jorna-
das ambientais para animar 
e despertar com maior entu-
siasmo pessoas interessadas 
em assumir esse desafio do 
cuidado com a casa comum”, 
finalizou.

COLABORAÇÃO: CLÁUDIO SANTOS/PASCOM

DIVULGAÇÃO

Peregrinação à Mãe Rainha
A segunda forania do Vica-

riato Oeste realizará a Semana 
Nacional da Família no Bangu 
Atlético Clube, na Avenida 
Cônego Vasconcelos, 560, en-
tre os dias 15 e 19 de agosto. 
O encontro terá missa, louvor 
e palestras ministradas pelo 
padre Paulo Ricardo de Aze-
vedo Júnior, da Arquidiocese 
de Cuiabá. 

Segundo o vigário episco-
pal do Vicariato Oeste, padre 
Felipe Lima Pires, “todas as 
paróquias recebem o roteiro da 
arquidiocese e trabalham a Se-
mana da Família 
numa dimensão 
paroquial. Com 
o padre Paulo Ri-
cardo entre nós, 
os padres da fo-
rania acharam 
por bem tornar 
esse evento em 
âmbito de fora-
nia”, declarou.

As missas se-
rão celebradas to-
dos os dias às 19h, 
com os padres da 
forania, segui-
das de louvor e 
palestra. No dia 
19 de agosto, em 
especial, a missa 
será realizada às 
20h com o padre 
Paulo Ricardo, 
encerrando a Se-
mana Nacional 
da Família.

O pregador, padre Paulo 
Ricardo, conhecido pela sua 
espiritualidade e carisma, 
usa os meios de comunicação 
para a evangelização. A partir 
do seu site www.padrepau-
loricardo.org e de diversas 
mídias sociais, ele fornece 
conteúdos para orientação 
espiritual, filosófica e teo-
lógica, pregações, palestras 
e outras diversas formas de 
evangelização.

LEONAN NICOLAS
leonam@testemunhodefe.com.br

Semana da Família no 
Vicariato Oeste

Na Porta Santa, os padres Marcos Vinício e Márcio da Conceição
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A Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, 
em Vicente de 

Carvalho, celebrou o dia de 
sua padroeira, 16 de julho, 
com missa solene presidida 
pelo Cardeal Orani João 
Tempesta e concelebrada por 
Dom Paulo Cezar Costa, pelo 
pároco frei Silvio Ferrari, 
que pertence à Ordem dos 
Irmãos da Bem-Aventurada 
Virgem Maria do Monte 
Carmelo (carmelitas), 
além de diversos padres do 
Vicariato Suburbano.

O arcebispo ressaltou que 
o escapulário é o símbolo do 
serviço e do revestir-se de 
Cristo pela intercessão de 
Maria. “Celebrarmos Nossa 
Senhora do Carmo neste 
dia em que se instituiu o 
escapulário é também um 
compromisso de cada um de 
nós estarmos abertos como 
Maria à palavra do Senhor”, 
disse.

Na celebração, ocorreu 
a despedida de Dom Paulo 
Cezar, que era o bispo 
animador do vicariato e 
foi nomeado bispo titular 

da Diocese de São Carlos 
(SP). Dom Orani agradeceu 
a Deus pela dedicação de 
Dom Paulo à arquidiocese e 
desejou-lhe muitas bênçãos 
para sua nova missão.

“Nós, que hoje 
nos reunimos aqui, 
representamos toda a nossa 
arquidiocese e louvamos ao 
Senhor por Dom Paulo que 
aqui se encarnou, que viveu 
nesta arquidiocese todas as 
suas vicissitudes, alegrias, 
soluções e preocupações. 
Que o Senhor o acompanhe 
e a Virgem do Carmo possa 
estar como mãe sempre 
intercedendo pela sua nova 
missão”, concluiu o cardeal.

Ao final, o pároco frei 
Silvio Ferrari agradeceu 
pela presença de Dom 
Orani e pela dedicação da 
comunidade na realização 
da festa. A paróquia se 
preparou para a festa desde 7 
de julho com novena dirigida 
por diversos padres e freis 
carmelitas convidados.

JULIANA OLIVEIRA
julianaoliveira@testemunhodefe.com.br

A festa da padroeira foi 
celebrada na Paróquia 
Nossa Senhora do 

Carmo da Antiga Sé, no 
centro do Rio de Janeiro, no 
dia 16 de julho, com várias 
missas, bênção e imposição do 
escupulário. 
A missa das 12h foi presidida 
pelo Cardeal Orani João 
Tempesta e concelebrada pelo 
pároco, padre Silmar Alves 
Fernandes, e pelo vigário 
episcopal do Vicariato Urbano, 
padre Wagner Toledo. Entre os 
presentes, o atual chefe da Casa 
Imperial do Brasil, o príncipe 
Dom Antônio de Orleans e 
Bragança, e sua esposa, Cristina 
de Ligne.

Na homilia, Dom Orani 
destacou a intercessão do 
profeta Elias no Monte 
Carmelo, que com esperança 
e confiança em Deus 
permaneceu firme em meio 
às adversidades. Ele também 
recordou a criação da Ordem 
Carmelita e a devoção da 
Virgem do Carmo com o 
simbolismo do escapulário.

“Não podemos perder a 

esperança mesmo em tempos 
difíceis, de grande aridez. O 
Senhor providencia a chuva 
no momento certo. Foi com 
esse espírito que os primeiros 
eremitas, na Idade Média, 
procuravam um lugar de oração 
e intercessão na Igreja, junto 
a Virgem Maria, para que 
pudessem ver uma nuvem de 
bênçãos para irrigar a terra. Assim 
nasceu, pela intercessão de Maria, 
o carisma carmelita”, pontuou. 

Na celebração, Dom Orani 
rezou por três intenções: pela 
paz mundial, pelo Brasil e pela 
cidade do Rio de Janeiro que 
receberá os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos e, também, pela 
Jornada Mundial da Juventude, 
em Cracóvia, na Polônia.

“Rezemos pela paz no 
mundo, pelo por nosso país 
e, principalmente pela nossa 
cidade neste momento 
significativo em que vivemos, 
para que sempre encontremos 
melhores caminhos para o bem 
do nosso povo”, concluiu.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Com a Virgem do Carmo, pela paz

Dom Orani, Dom Paulo, frei Silvio e crianças da Associação São Martinho

Missa presidida por Dom Orani e concelebrada pelo padre Silmar Fernandes 

FOTOS: CARLOS MOIOLI

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O Curso de Férias de 
Filosofia e Teologia para 
Leigos, promovidos 
pelo Instituto Superior 
de Ciências Religiosas 
(ISCR) em parceria 
com o Seminário 
Arquidiocesano de 
São José, aconteceram 
de 4 a 8 de julho, em 
três vicariatos da 
Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. As aulas foram 
ministradas por 17 
seminaristas nos turnos 
da tarde e da noite nos 
vicariatos Jacarepaguá, 
na Paróquia Imaculada 
Conceição, no Recreio; 
Leopoldina, na Paróquia 
São Geraldo, em Olaria; e 
Oeste, na Paróquia São 
Lourenço, em Bangu.

PROXIMIDADE COM A FÉ
Segundo a secretária do 

ISCR, irmã Aix de Oliveira, as 
aulas nas férias tiveram como 
objetivo proporcionar aos leigos 
o aprendizado que os semina-
ristas recebem na caminhada 
rumo ao sacerdócio, além de 
facilitar uma proximidade com 
a fé cristã. 

“Tivemos um resultado po-
sitivo pela interatividade dos 
leigos com os seminaristas”, dis-
se a religiosa. A participação foi 
muito boa, inclusive dos jovens, 
que marcaram presença de for-
ma expressiva. “Verificamos que 
no fim do curso todos estavam 
sedentos para dar continuida-
de”, falou.   

TRANSMISSÃO DE 
CONHECIMENTOS

O coordenador dos cursos 
dos três vicariatos, seminarista 
Wagner Augusto dos Santos, 
ressaltou que os cursos de férias 
foram uma experiência missio-
nária diferente e muito provei-
tosa. “Nós tivemos a chance 
de conhecer muitas pessoas e 
transmitir um pouco do conhe-
cimento que adquirimos no 
seminário”. Ele se impressionou 
ao observar que as pessoas real-
mente querem saber mais sobre 
a Igreja: “É gratificante perceber 
essa acolhida do povo de Deus e 
ver que os assuntos que estuda-
mos em sala de aula não estão 
descolados do anseio do povo”, 
disse. Sobre a experiência de 
lecionar, Wagner revelou que 
nunca havia pensado em dar 
aulas. “É uma experiência que 
nos ajuda a valorizar ainda mais 
o papel da educação.”

Cursos de Férias: estudo e integração

Participantes do curso no Vicariato Jacarepaguá, com o seminarista Douglas

APLICAÇÃO DIÁRIA
As aulas priorizaram 

o ensino dos conteúdos 
propostos, trazendo-os para 
o cotidiano das pessoas, 
na maioria, agentes de 
pastorais. No Vicariato 
Jacarepaguá, o seminarista 
Douglas Navarro procurou 
mostrar como a filosofia 
e a teologia inf luenciam a 
vida em todos os âmbitos. 
“Muitas das questões 
sociais e da vida da Igreja 
que hoje vivemos têm eco 
em concepções filosóficas 
e teológicas que lhes 
precedem”, explicou.  

Ele destacou a 
importância desta 
experiência em pleno Ano da 
Misericórdia: “De fato, uma 
das obras de misericórdia é 
o ensino da verdade àqueles 
que a buscam. É uma boa 
oportunidade para aprender 
mais”, destacou.

Para o seminarista Edson 
Barreto, do mesmo vicariato, 
a participação no curso foi 
motivo de muita alegria: “Foi 
renovador ver tantos leigos 
sedentos de conhecimento, 
desejosos em aprofundar a 
fé”, falou.

No Vicariato Jacarepaguá 
foram cerca de 200 inscritos, 
o que muito alegrou o pároco 
da Paróquia Imaculada 
Conceição, padre André 
Vilar de Moraes Martins. 
Segundo o sacerdote, a 
equipe de organização foi 
competente e organizada, o 
que tornou de grande valia 
todo o tempo dispensado aos 
cursos. “Eu louvo a iniciativa 
do ISCR pelo nível de seleção 
e temas, organização da 
secretaria e, principalmente, 
pela indicação dos 
seminaristas”, destacou. Os seminaristas José Alixandre, Marcos, Alexandro, Wallace, Samuel e Cristiano. À frente, cônego José Roberto

Seminaristas Edson, Wagner, Douglas, Felipe e Rafael. Ao centro, padre André Vilar

Palestra de encerramento no Vicariato Leopoldina com o professor Robson Oliveira

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

MOTIVAÇÃO
O padre Júlio Cesar Costa da Silva, 

da Paróquia São Geraldo, em Olaria, 
ficou feliz por acolher os participantes 
do Vicariato Leopoldina.  “A 
realização do curso de férias trouxe 
grande motivação para o nosso 

povo. Ouvimos vários testemunhos 
de contentamento pela oportunidade 
de aprofundar a fé e a acessibilidade 
ao conhecimento. Agora, louvo esta 
iniciativa que ganha grande força 
em tornar o Instituto Superior de 
Ciências Religiosas da arquidiocese 

mais conhecido e o nosso seminário 
ainda mais próximo”, destacou. 

O seminarista João Lucio 
Fernandes dos Reis participou 
como secretário do curso no 
Vicariato Leopoldina, e contou que a 
experiência foi muito enriquecedora. 

“Pude ler novamente as disciplinas 
já estudadas, sintetizá-las e elaborar 
apostilas para todos os participantes”. 
Ele também destacou o bom trabalho 
das secretarias, que contribuíram 
muito para o desenvolvimento dos 
cursos.  

Participantes do curso no Vicariato Leopoldina com os seminaristas

O ENCONTRO COM DEUS
No Vicariato Oeste, não 

foi diferente. O curso teve 
a participação de 135 leigos, 
acolhidos na Paróquia São 
Lourenço, em Bangu. 

O pároco, cônego José 
Roberto da Silva, manifestou 
alegria pela oportunidade de 
abrir as portas da paróquia 
para contribuir na formação 
dos leigos do vicariato. 

Ele também destacou a 
importância dos momentos 
de integração dos semina-
ristas com a comunidade. 
“Foi muito proveitoso. Todos 
elogiaram o que foi apresen-
tado, pedindo para repetir. 
O curso contribuiu para a 
evangelização do povo”, 
reforçou.

Muitos alunos, ao 
passarem pela secreta-
ria, testemunhavam sua 
satisfação com o curso e a 
capacidade dos semina-
ristas, mas reclamavam 
que o tempo era curto 
demais. O seminarista 
Cristiano Siqueira, que 
trabalhou na secreta-
ria do curso contou que 
ouviu muito: “quando 
haverá outro?” Ele afir-
mou que, sem dúvida, as 
aulas ajudam o povo a dar 
razão à própria fé. 

REVELAÇÃO
O seminarista Alle-

xsandro Martins falou 
da satisfação que foi 
dar aula no curso de 
férias pela terceira vez. 
“É sempre uma alegria 
poder ajudar na forma-
ção do povo de Deus. No 
curso, mais do que ma-
térias de filosofia e teo-
logia, nós ensinamos aos 
nossos irmãos uma nova 
forma de ver as coisas de 
Deus, um novo modo 
de encontrar com Ele. 
Afirmamos que é pos-
sível sim encontrar com 
Deus dentro de uma sala 
de aula”, explicou.

Seminaristas Jadilson, José Milton, Fábio Luiz, Jacson e João Lúcio. Os padres Renato, Júlio 
Cesar e o seminarista Robson

Por sua vez, os participan-
tes do Curso de Férias também 
ficaram satisfeitos, cada um 
com sua experiência. 

A jovem Hevellyne Louro Vial, 
da Paróquia São José Operário, em 
Realengo, contou que quando foi 
convidada não mostrou interesse 
em participar. Mas a animação de 
amigos da paróquia e do próprio 
namorado a fez mudar de ideia. 

“Fiquei fascinada por cada 
aula que presenciei e muito 
feliz pela companhia do meu 
namorado, apesar da distância, 
pois temos que pegar um trem 
e um ônibus para chegar no 
local. As aulas são dadas com 

muita profundidade e dedicação por parte dos 
seminaristas, que estão sempre dispostos a sanar 
quaisquer de nossas dúvidas”, afirmou Hevellyne.

Da mesma paróquia, João Vitor Araujo Ferrei-
ra contou que ficou sabendo do curso por meio de 
um seminarista nos avisos ao final de uma missa.  
“Fiquei interessado pelo aprofundamento acerca 
do conhecimento da fé, que não temos com tanta 
facilidade. Durante o aviso fui mais que surpre-
endido com toda a sabedoria, paciência e hospi-
talidade dos seminaristas, e só tenho a agradecer 
pela oportunidade de estudar”, destacou.

LARISSA CORRÊA
larissacorrea@testemunhodefe.com.br

Palestra de encerramento no Vicariato Oeste com a professora Maria Clara Machado

Participantes do curso no Vicariato Oeste com os seminaristas

Seminaristas, membros da OVS e irmã Aix
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Para celebrar a padroeira, a Pa-
róquia de Sant’Ana, no Centro, 
promoveu uma extensa progra-
mação religiosa e social, reunin-

do fiéis e devotos de toda a cidade. 
Neste Ano Santo da Misericórdia a 

festa teve uma comemoração a mais: 
os 90 anos do Santuário Nacional de 
Adoração Perpétua, erigido pelo Cardeal 
Sebastião Leme da Silveira Cintra, cujo 
túmulo encontra-se aos pés do presbité-
rio da Igreja de Sant’Ana. 

Durante a novena, iniciada no dia 17 
de julho, houve almoço de confraterni-
zação, encenação de peça teatral, missa 
pelos falecidos e festa julina com tradi-
cionais barraquinhas de comidas típicas 
e brincadeiras. 

No fim da tarde do dia 24 de julho, 
antes da procissão e da missa, houve 
apresentação da quadrilha junina Bom 
Pastor, composta por jovens da Paróquia 
Jesus Bom Pastor, em Anchieta, que tem 
como principal objetivo se divertir e 
evangelizar através da dança. 

Para o pároco, padre José Laudares, 
a festa consistiu em oferecer aos fiéis 
momentos de encontro, de confraterni-
zação e também de orações, adoração e 
de meditação da Palavra de Deus.

“Foi um tempo forte de evangeliza-
ção para todos que participaram, através 
da pregação da Palavra e da celebração 
da Eucaristia”, disse.

No dia 26 de julho, quando se celebra 
a memória de Sant’Ana e São Joaquim, 

também padroeiros dos avós, houve ce-
lebrações de missas de hora em hora. A 
missa das 10h foi presidida pelo vigário 
episcopal do Vicariato Urbano, padre 
Wagner Toledo, e das 18h, nas intenções 
da paz, pelo padre Gleuson Gomes. 

“A Senhora Sant’Ana é padroeira secun-
dária da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Neste sentido, rezamos pela paz na cidade, 
pedindo sua intercessão, em um momento 
de grande necessidade, às vésperas dos 
Jogos Olímpicos”, pontuou o pároco.

DEVOÇÃO 
A Senhora Sant’Ana, como é chama-

da pelos fiéis, é mãe de Nossa Senhora 
e avó de Jesus Cristo. Sua memória é 
celebrada junto com São Joaquim, seu 

esposo, na mesma data, consagrado ao 
Dia dos Avós. 

“A devoção a Senhora Sant’Ana 
chegou ao Brasil junto com os portu-
gueses, principalmente aqueles que se 
instalaram no Rio de Janeiro”, explicou 
o pároco, chegando a ser declarada a se-
gunda padroeira da arquidiocese depois 
de São Sebastião.

A primeira igreja a ela dedicada no 
Rio é de 1725, construída inicialmente 
onde hoje se encontra a estação da Cen-
tral do Brasil, depois transferida para 
a atual Praça Cardeal Sebastião Leme, 
no Centro. 

LARISSA HADDOCK LOBO
larissa@testemunhodefe.com.br

Fiéis celebram com devoção a Festa de Sant’Ana
FOSTOS: CARLOS MOIOLI

Fiéis acompanham procissão pelas ruas do Centro Padre José Laudares reza com os fiéis nas intenções do povo de Deus

Grupo da quadrilha junina da Paróquia Jesus Bom Pastor, de Anchieta Andor dos padroeiros dos avós
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MOMENTO MARIANO
A comitiva oficial que participou da 

Pré-Jornada na arquidiocese portuguesa 
de Braga vivenciou, no dia 21 de julho, o 
terceiro dia da preparação para a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) em Cracóvia, 
com um momento de devoção à Maria. 
“A gente respira Maria aqui”, disse a jor-
nalista Fátima Lima.

Acolhidos pelo monsenhor Joaquim 
Morais da Costa, os peregrinos participa-
ram da celebração da Palavra, realizada 
no Santuário Nossa Senhora do Sameiro, 
em Braga, acompanhados pelo arcebispo 
da Arquidiocese do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, pelo monsenhor Joel 
Portella Amado e pelo padre Ramon 
Nascimento da Silva.

“O dia foi de retiro espiritual, de ora-
ção, escuta e contemplação. Foram mui-
tas experiências, que vimos e ouvimos, 
e permanecerão para sempre”, explicou 
Dom Orani.

Os peregrinos fizeram uma trilha até 
o Santuário do Bom Jesus, onde partici-
param da missa  de envio junto aos jovens 
bracarenses, seguida de reunião com o 
grupo brasileiro.

Braga foi a primeira cidade a dedicar 
um monumento de devoção a Maria, 
após a proclamação do dogma mariano, 
ocorrido no dia 8 de dezembro de 1854. 
Em virtude dos 150 anos do dogma, o Papa 
São João Paulo II, através do seu delegado 
Dom Eugenio de Araujo Sales, presenteou 
o santuário com uma rosa de ouro.

MISSA DE ENVIO
No dia 22 de julho, o arcebispo primaz 

de Braga, Dom Jorge Ortiga, celebrou a 
missa do envio dos jovens bracarenses e 
cariocas para a JMJ, em Cracóvia. 

Refletindo sobre a figura de Santa 
Maria Madalena, Dom Ortiga encora-
jou os jovens a refletirem sobre o que é 
essencial na vida, para verdadeiramente 
terem um encontro com Jesus Cristo na 
JMJ, e assim como Madalena saírem para 
anunciar que viram o Mestre.

“O grande desafio da Igreja hoje 

não é dar mais ao mundo histórias de 
catedrais antigas como onde estamos. O 
que importa, é anunciar ‘Eu vi o Senhor’, 
assim como fez Madalena, depois que 
testemunhou a ressurreição do Senhor”, 
enfatizou o arcebispo bracarense.

No encerramento da celebração, que 
conteve cânticos das duas arquidioceses, 
o arcebispo local presenteou a Arquidio-
cese do Rio com a Cruz da Misericórdia, 
composta por pedaços de madeira dos 
cinco continentes do mundo. Dom 
Ortiga disse que essa cruz simboliza o 
Cristo que deu sua vida até o fim por 
toda a humanidade.

Dom Orani fez um balanço da Pré-
-Jornada ao final do dia e destacou o fato 
de o grupo que representa oficialmente 
a arquidiocese ter se entrosado e ca-
minhado unido. “O grupo tem vivido 
intensamente a sua responsabilidade, 
assumido as funções e tem se prepa-
rado bem para viver a JMJ”, declarou 
o cardeal.

CONFIAR EM DEUS
A Pré-Jornada em terras portu-

guesas foi concluída no dia 23 de 
julho, com peregrinação na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, em Póvoa 
de Varzim.

A missa, antes da partida dos jovens 
cariocas para Cracóvia, foi presidida por 
Dom Orani. Entre os concelebrantes, o 
pároco, padre Antônio Torres, e o padre 
Robson Cristo de Oliveira, que pertence 
à Arquidiocese do Rio, atualmente estuda 
na Universidade Católica Portuguesa e 
exerce seu ministério em Póvoa de Varzim.

“Que jamais percamos a disposição 
de rezar, de confiar em Deus, sabendo 
que ele irá nos conduzir pelos caminhos 
da vida. Diante de tantas ameaças e 
dificuldades, saibamos fazer a vontade 
de Deus, agindo como cristãos. Em sua 
misericórdia, ele nos dará tudo que é 
importante e necessário para a nossa vida 
e salvação”, exortou o cardeal.

REDAÇÃO

Pré-Jornada em Braga preparou jovens para JMJ em Cracóvia

Dom Orani e peregrinos em frente ao Santuário Nossa do Sameiro, em Braga

FOTOS: FÁTIMA LIMA

DIVULGAÇÃO

Peregrinos cariocas e bracarenses que participaram em Braga da missa de envio para a JMJ em Cracóvia

Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Póvoa de Varzim
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Sob as bênçãos de São João 
Paulo II e Santa Faustina, a 
31ª edição da Jornada Mundial 
da Juventude foi oficialmente 
aberta no Campo de Blonia, 
em Cracóvia, na Polônia, com a 
celebração da Santa Missa, pre-
sidida pelo arcebispo da cidade, 
Cardeal Stanislaw Dziwisz, no 
dia 26 de julho. Essa é a segunda 
vez que o país recebe o evento, 
sendo a primeira em 1991.

Após saudar a todos os jo-
vens em diversas línguas e dar-

-lhes as boas vindas, o Cardeal 
Dziwisz recebeu as relíquias de 
Santa Faustina, trazida pelas 
irmãs da Congregação de Jesus 
Misericordioso, e as de São João 
Paulo II, carregadas por sacer-
dotes poloneses, além do Fogo 
da Misericórdia, que acendeu a 
chama do símbolo da JMJ.

Na homilia,  o Cardeal 
Dziwisz pediu para que os jo-
vens estivessem abertos para 
escutar a voz de Deus através 
das catequeses, do Santo Papa 

e durante toda a JMJ. Ele ainda 
acrescentou que, ao retornar 
aos seus lares, a juventude 
carregará consigo a ‘faísca da 
misericórdia’.

“Meus queridos jovens ami-
gos, formem, nestes dias, seus 
corações e mentes. Escutem as 
catequeses que os bispos vão 
pregar. Escutem a voz do Papa 
Francisco. Participem na Santa 
Liturgia. Que vocês possam 
experimentar o amor do nos-
so Senhor no Sacramento da 

Relíquias são expostas em missa de abertura
Reconciliação. Cracóvia vive o 
mistério da Divina Misericórdia 
também graças a Santa Faustina 
e São João Paulo II, que mos-
traram para a Igreja e o mundo 
inteiro essa característica de 
Deus. Voltando aos seus países, 
casas e comunidades, vocês 
levam a ‘faísca da misericórdia’, 
que vai lembrar a todos que 
‘Bem-aventurados os miseri-
cordiosos, porque alcançarão 
misericórdia’ (Mt 5, 7). Levem 
aos outros o fogo da sua fé, para 
que os corações de todas as pes-
soas possam bater no ritmo do 

Coração de Jesus, que é “o fogo 
ardente do amor”, destacou o 
Cardeal Dziwisz.

Mais de cem países, espa-
lhados pelos cinco continentes, 
se reúnem no encontro da ju-
ventude católica, no qual são 
esperadas mais de 2 milhões 
de pessoas. O Brasil já marca 
presença com 150 voluntários 
e 13 mil peregrinos inscritos, o 
terceiro país com maior número 
de peregrinos.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

FOTOS: FLICKR.COM
/PHOTOS/KRAKOW

2016

Cardeal 
Stanislaw 
Dziwis

Relíquias de Santa 
Faustina e de São 

João Paulo II
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Guiado pelo tema “Este é o tempo 
da misericórdia”, o arcebispo do Rio de 
Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, 
presidiu no dia 27 de julho a sua cate-
quese na Paróquia Brata Alberta, situada 
a 10 km do centro de Cracóvia, um dos 14 
locais onde os peregrinos participaram 
das formações em língua portuguesa. 

“Ao convocar a Igreja para o Ano da 
Misericórdia, o Papa Francisco tem en-
contrado um eco muito bonito no cora-
ção da juventude. O tema da misericórdia 
mostra que a Igreja pode contribuir para 
ajudar a sociedade, que, atualmente, 
enfrenta tantos problemas. A revolução 
de que o mundo precisa é de homens e 
mulheres que acolham a misericórdia de 
Deus”, comentou.

Durante a catequese, o cardeal também 
ressaltou que nos momentos difíceis em 
que o mundo vive a juventude precisa fazer 
a diferença. Para ele, é fundamental que os 
cristãos anunciem a misericórdia de Deus.

“A presença dos jovens em Cracóvia 
nos traz esperanças para que, em meio 
aos diversos ataques, perseguições e 
dificuldades, eles sejam a diferença, um 
sinal do amor de Deus no mundo. Que os 
jovens vivam a vida cristã na radicalidade 
dos filhos de Deus, amando, fazendo o 
bem, vivendo a fraternidade e transfor-
mando o mundo com gestos de miseri-
córdia. Era o que vivia e pregava São João 
Paulo II desde os tempos de sacerdócio, e 
que mais tarde serviu de inspiração para 
a criação da JMJ. O mundo necessita 
de que a Igreja, através de cada cristão, 
experimente e anuncie a misericórdia de 
Deus. Este é um tempo propicio, o tempo 
da misericórdia”, finalizou.

Segundo o fundador da Comunidade 
Isaac, padre Jason Reis Gouveia, que 
trabalha na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, no Complexo do Alemão, 
acredita que na catequese os jovens po-
dem aprofundar a espiritualidade e a fé.

“No meio da alegria e da coragem 
juvenil, a catequese é um despertar, que 
leva os jovens para um aprofundamento 
da fé. O jovem não gosta de aparência; ele 
tem necessidade de algo mais profundo e 
isso se faz na JMJ através das catequeses”.

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
Após a catequese, os sacerdotes 

atenderam às confissões e, em seguida, 
foi realizada a missa, presidida pelo ar-
cebispo do Rio. Na homilia, ele enfatizou 
a responsabilidade em celebrar a JMJ no 
Ano Jubilar, na cidade que é a capital da 
misericórdia. 

“No contexto do Ano Santo da Mise-
ricórdia, é uma bênção participar da JMJ 
na terra em que Santa Faustina e São 
João Paulo II iluminaram o mundo com 
a devoção à Divina Misericórdia. O Papa 
Francisco vem, quando o mundo está 
em meio a guerras e intolerâncias, dizer 
da importância de viver a misericórdia. 
Hoje, a Palavra de Deus nos convida a es-
tar abertos para a misericórdia. O grande 
segredo, em qualquer situação, é acolher 
e fazer a experiência da misericórdia de 
Deus”, finalizou.

DA REDAÇÃO

Papa Francisco em terras polonesas

Transformar o mundo com gestos de misericórdia

Dom Orani: “O grande segredo, em qualquer situação, é acolher e fazer a experiência da misericórdia de Deus”.

O Papa Francisco chegou no dia 27 de julho em 
Cracóvia, na Polônia, para participar da 31ª edição da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a 15ª viagem in-
ternacional de seu pontificado.

No primeiro compromisso oficial, com o presiden-
te da República, Andrzej Duda, e autoridades, o Papa 
pediu que a Polônia abra as portas aos refugiados que 
chegam à Europa, convidando a superar os medos. Ele 
enfatizou ainda sobre a necessidade de um “suplemento 
de sabedoria e misericórdia” para analisar as questões 
ligadas às migrações.

“É preciso fazer o possível para aliviar os sofrimentos 
dos migrantes e trabalhar, com inteligência e sem ces-
sar, pela justiça e a paz, dando testemunho dos valores 
humanos e cristãos”.

Francisco também recordou a figura de São João 
Paulo II, o Papa polaco que tinha “o sonho de um novo 
humanismo europeu”.

“Sempre me impressionou o sentido vivo da história 
do Papa João Paulo II, quando falava dos povos, partindo 

da sua história e procurando fazer ressaltar os seus tesou-
ros de humanidade e espiritualidade”, confessou.

Francisco referiu que a memória de um povo tem de ser 
sempre positiva, aberta à renovação e ao futuro.

“À luz da sua história milenária, convido a nação polo-
nesa a olhar com esperança o futuro, em clima de respeito 
e de diálogo construtivo, favorecendo o crescimento civil, 
econômico e demográfico”.

BISPOS POLONESES
Ainda no dia 27 de julho, o Papa teve uma reunião 

privada com a Conferência Episcopal Polaca, onde conver-
saram sobre secularização, paróquias e refugiados, e um 
momento de oração na Catedral de Cracóvia. 

DA REDAÇÃO

FÁTIMA LIMA

FOTOS: RÁDIO VATICANO
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Na manhã do dia 28 de julho, depois de visitar o 
convento da Congregação das Irmãs da Apresentação 
da Bem-aventurada Virgem Maria, o Papa Francisco 
presidiu missa no santuário mariano de Jasna Gora, em 
Czestochowa, o mais visitado da Polônia, onde elogiou 
a capacidade do povo polaco para superar “momentos 
duros” da sua história com a ajuda da fé.
“O caminho do vosso povo superou, na unidade, tantos 
momentos duros; que a mãe, forte ao pé da cruz e 
perseverante na oração com os discípulos à espera 
do Espírito Santo, infunda o desejo de ultrapassar as 
injustiças e as feridas do passado e criar comunhão com 
todos”, declarou.
A homilia falou da simplicidade com que Jesus se 
manifestou no seu tempo, sem ocupar-se de “questões 
de poder”.
“De fato, prefere encerrar-Se no que é pequeno, ao 
contrário do homem que tende a querer possuir algo 
sempre maior. Deixar-se atrair pelo poder, a grandeza e 
a visibilidade é tragicamente humano”, advertiu.
Aludindo ao 1050º aniversário do Batismo da Polônia, 
o Papa considerou significativo que a data “tenha 
coincidido precisamente com o Jubileu da Misericórdia”.
Francisco dirigiu-se depois aos peregrinos de 
Czestochowa, “capital espiritual” da Polônia: “Continue a 
Virgem Mãe a mostrar o caminho, e vos ajude a tecer na 
vida a teia humilde e simples do Evangelho”.
Na homilia, o Papa Francisco se concentrou em três 
conceitos: pequenez, proximidade e concretude de Deus 
e de Maria. 

No interior da capela da Virgem Negra, Francisco rezou em silêncio diante da imagem, e depositou uma Rosa de Ouro – uma oferta tradicional dos Papas a santuário marianos.

DEUS É PEQUENO
“Deus prefere encerrar-

se no que é pequeno, ao 
contrário do homem que 
tende a querer possuir algo 
sempre maior. Deixar-
se atrair pelo poder, a 
grandeza e a visibilidade 
é tragicamente humano; 
já o Senhor prefere os 
pequeninos, porque se 
opõem ao ‘estilo de vida 
orgulhoso’ que vem do 
mundo”. “E é por isso 
que Jesus chama pessoas 
simples e disponíveis para 
serem seus porta-vozes”, 
disse, mencionando João 
Paulo II e Santa Faustina, 
“anunciadores mansos e 
fortes da misericórdia”.  

DEUS É PRÓXIMO
Deus é próximo, “não 

quer ser temido como 
um soberano poderoso 
e distante, mas gosta 
de caminhar conosco”. 
A respeito da missão 
principal da Igreja, o 
Pontífice disse que “somos 
chamados a ouvir e se 
envolver, partilhando as 
alegrias e as canseiras das 
pessoas”.  

DEUS É CONCRETO 
“O Verbo se faz carne 

– destacou – e o Eterno se 
comunica transcorrendo o 
tempo com pessoas e em 
situações concretas”. Nesta 
ótica, o Papa recordou 
a importância da fé na 
família, de pai para filho 
e, sobretudo, pelas mães 
e as avós, a quem muito 
devemos agradecer”.  

MARIA É PEQUENA
“Maria é a escada que 

Deus percorreu para descer 
até nós; é Ela o sinal mais 
claro da plenitude do 
tempo”. Para o Papa, Maria 
“tem aquela pequenez 
amada por Deus, que ‘pôs 
os olhos na humildade 
da sua serva’ e ‘exaltou os 
humildes’”.  

MARIA É PRÓXIMA
Maria é próxima ao 

homem “porque nos 
ajuda a descobrir o que 
falta à plenitude da vida 
e nos ensina a evitar 
arbítrios e murmurações 
em nossas comunidades. 
Como Mãe de família, 
nos quer guardar juntos”. 

Partindo deste exemplo, 
o Papa exortou os fiéis “a 
superarem as injustiças e as 
feridas do passado e criar 
comunhão com todos, sem 
nunca ceder à tentação de 
se isolar e se impor”.

MARIA É CONCRETA
Terminando sua 

reflexão, Francisco frisou 
que Maria é concreta 
porque “encara os 
problemas e intervém, sabe 
identificar os momentos 
difíceis e dar-lhes remédio 
com discrição, eficácia e 
determinação. Não é patroa 
nem protagonista, mas 
Mãe e serva”.

Na conclusão, o Papa 
convidou todos a espelhar-
se na “sensibilidade e 
imaginação de Maria 
ao servir quem passa 
necessidade, a dedicar 
a vida pelos outros 
sem preferências 
nem distinções, 
agindo na pequenez e 
acompanhando-nos de 
perto, com coração simples 
e aberto”.

RÁDIO VATICANO
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No dia 28 de julho, o Papa 
Francisco encontrou-se 
pela primeira vez com os 
jovens na Jornada Mundial 

da Juventude (JMJ), em Cracóvia, 
na Polônia, desafiando cada um a 
viver a “misericórdia”, sem medo da 
diferença.

Francisco defendeu que é necessário 
acolher “aqueles que vêm de outras 
culturas, outros povos”, referindo-se à 
dureza do governo polonês ao sistema 
europeu com cotas obrigatórias para 
redistribuição de refugiados.

“Um coração misericordioso 
sabe partilhar o pão com quem tem 
fome; um coração misericordioso 
abre-se para receber o refugiado e o 
migrante”.

O Papa desafiou depois os presentes 
a “acompanhar” aqueles que não são 
cristãos e a falar-lhes “com muito 
respeito” os motivos da sua fé.

“Um coração misericordioso sabe 
ser um refúgio para quem nunca teve 
uma casa ou a perdeu, sabe criar um 
ambiente de casa e de família para 
quem teve de emigrar, é capaz de 
ternura e compaixão”, prosseguiu.

PROXIMIDADE
Simbolicamente, num gesto 

ecológico, o Papa deslocou-se para 
Parque de Blonia num bonde, 
acompanhado por jovens e crianças 
com deficiência e as suas famílias. 

Já no papamóvel, Francisco 
percorreu o parque durante vários 
minutos, saudando a multidão que 
acenava com bandeiras de dezenas de 
países.

CONTÁGIO DA FÉ
Na terra natal de São João Paulo II, 

que “sonhou e deu impulso” às JMJs, 
Francisco desafiou os jovens a deixarem-
se “contagiar” com a mensagem de Jesus 
para fazer frente às “situações dolorosas 
e difíceis” do mundo.

O Papa recordou os que não 
puderam estar na Polônia, mas que 

acompanham a Jornada através dos 
vários meios de comunicação: “Todos 
juntos faremos desta Jornada uma 
verdadeira festa jubilar”.

AVENTURA DA MISERICÓRDIA
Francisco falou com “tristeza” dos 

jovens “reformados antes do tempo”, 
“chateados e chatos”, alertando depois 

para os “vendedores de falsas ilusões” 
e para os que julgam que “as coisas não 
podem mudar”.

“Jesus Cristo é aqu’Ele que sabe 
dar verdadeira paixão à vida; Jesus 
Cristo é aqu’Ele que nos leva a não nos 
contentarmos com pouco e a dar o 
melhor de nós mesmos”, sustentou.

A intervenção deixou votos de que 
as Jornadas Mundiais da Juventude 
sejam “dias para Jesus” e uma “aventura 
da misericórdia”, com atenção aos 
pobres, aos que não têm fé, a quem 
se sente “sozinho e abandonado”, aos 
idosos e aos avós.

“Lançai-nos na aventura de 
construir pontes e derrubar muros, 
cercas e arames farpados”, rezou.

O Papa dirigiu-se diretamente 
aos jovens, em diversas ocasiões, 
apresentando Jesus Cristo como a 
“resposta” para as suas inquietações.

TESTEMUNHAS DA MISERICÓRDIA
Francisco foi cumprimentado por uma 

delegação de jovens, em representação 
dos participantes dos cinco continentes, 
falando na língua de cada um, e recebeu 
o kit do peregrino da JMJ 2016.

Aos jovens foram apresentadas fotos 
de seis “testemunhas da Misericórdia”: 
São Vicente de Paulo (Europa), Beata 
Teresa de Calcutá (Ásia), Santa Maria 
MacKillop (Oceânia), Santa Josefina 
Bakhita (África), São Damião de 
Molokai (América do Norte) e a Beata 
Maria Rita Pontes, mais conhecida 
como Irmã Dulce (América do Sul).

A esta apresentação seguiu-se um 
desfile com as bandeiras dos países 
representados na JMJ, agrupados por 
continentes.

AGÊNCIA ECCLESIA

Primeiro encontro com participantes na JMJ marcado por apelos à misericórdia

RÁDIO VATICANO

A JMJ deve ser “dias para Jesus”
FLICKR: SANDOR BENKE
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Ação de graças
• A Congregação Mariana da Paróquia 

Nossa Senhora Auxiliadora, no Jacaré, 
festejará 67 anos de fundação com 
missa em ação de graças, no dia 31 
de julho, às 7h, na Rua Darci Vargas, 
12. Mais informações pelo telefone: 
2241-1524.

• A Congregação Mariana Nossa Senhora 
de Fátima e São João Paulo II da Paró-
quia São Sebastião, em Cocotá, estará 
celebrando um ano de fundação com 
missa em ação de graças no dia 13 de 
agosto, às 18h. A igreja fica na Praia da 
Olaria, 607, na Ilha do Governador. Mais 
detalhes pelo telefone: 3396-5144.

Vigília da Dignidade
A Comissão Arquidiocesana da Pastoral 
do Meio Ambiente, vinculada ao Vicaria-
to para a Caridade Social, promoverá a 
“Vigília da Dignidade” na Cinelândia, no 
centro do Rio, dia 1º de agosto, a partir 
das 14h até 21h. Com o lema: “Somos Dig-
nidade”, a vigília quer resgatar o espírito 
de paz entre os povos, de dignidade e de 
direitos na cidade que sediará os Jogos 
Olímpicos 2016.

Santa Clara
A Paróquia Santa Clara, em 

Guaratiba, festejará sua padro-
eira com novena de 2 a 10 de 
agosto, às 20h. Excepcionalmen-
te, nos dias 6 de agosto, será às 
18h30, e 7 de agosto, às 8h, 10h e 19h. No dia 6 de 
agosto, haverá quermesse a partir das 19h30. No 
dia dedicado a santa, 11 de agosto, terá Alvorada 
às 6h. A missa com Oração das Laudes será às 7h, 
seguida de café comunitário, às 8h30. Ocorrerão 
missas às 11h e 20h. Acontecerá almoço paroquial 
às 12h, com convite à venda por R$ 15. Haverá Hora 
da Graça, às 15h. A procissão pelas ruas do bairro 
acontecerá às 17h30. A igreja fica na Estrada do 
Magarça, 3678. Mais informações pelo telefone: 
33108-1321.

Nossa Senhora 
da Cabeça

A Paróquia Nossa Senhora da 
Cabeça, na Penha, irá comemorar 
sua padroeira com Terço da Mi-
sericórdia no dia 3 de agosto, às 
15h, com transmissão ao vivo pela 
Rádio Catedral FM. Haverá nove-
na de 3 a 11 de agosto, às 20h. 
Excepcionalmente, nos dias 6 de 
agosto, às 17h, e 7 de agosto em 
todas as missas. No dia 6 de agosto, às 16h, terá 
carreata da misericórdia pelas ruas do bairro. Nos 
dias 6 e 7 de agosto, às 19h, acontecerá a Quermes-
se da Paz, com comidas típicas e música ao vivo. 
No dia dedicado a Nossa Senhora da Cabeça, 12 de 
agosto, ocorrerão missas às 7h, 9h, 11h, 15h e 19h. 
Haverá almoço da padroeira, às 12h, com convite à 
venda por R$ 20. A procissão pelas ruas do bairro 
acontecerá às 19h, seguida de missa solene, pre-
sidida pelo Cardeal Orani João Tempesta, às 20h. A 
igreja fica na Rua Belisário Pena, 420. Informações 
pelos telefones: 2573-9098 e 96449-2839.

Cerco de Jericó
A Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus, em Urucânia, realizará o “Cerco de 
Jericó” com o tema: “Curados pela Palavra, 
libertados na oração”, de 31 de julho a 6 de 
agosto, com missas diárias às 8h e 19h30. 
A igreja fica na Rua Engenheiro Moacir 
Barbosa, 12, em Santa Cruz. Mais detalhes 
pelo telefone: 3313-2053.

Jubileu de prata
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
em Realengo, irá comemorar o “Jubileu de 
prata sacerdotal” do pároco, monsenhor 
Luiz Artur Marques de Barros Falcão, com 
missa no dia 10 de agosto, às 20h. A igreja 
fica na Avenida Santa Cruz, 1125. Mais 
detalhes pelo telefone: 3331-0371.

Encontro
O Vicariato Norte realizará encontro com 
os coordenadores paroquiais de grupos, 
pastorais e movimentos que desenvolvam 
ações na área de assistência social na Casa 
Mãe do Santíssimo Sacramento, no dia 16 
de agosto, às 15h, na Rua Pedro Calazans, 
55, no Engenho Novo. O encontro tem como 
objetivo fortalecer as ações sociais e pas-
torais sociais desenvolvidas nas paróquias 
e fortalecer a integração entre os agentes 
das pastorais sociais. Mais informações 
pelo telefone: 2569-6312.

Inconformados
A Paróquia Nossa Senhora das Dores, em 
Inhaúma, realizará a “2ª Conferência para 
Jovens – Inconformados” no dia 7 de agosto, 
às 14h. Haverá pregação, louvor, adoração, 
missa, show, confissão e atendimento com 
direção espiritual. A inscrição é gratuita. 
Terá almoço com convite à venda por R$ 12. 
Ao mesmo tempo da conferência, haverá 
“A Festa da Santidade” com quermesse e 
muitas brincadeiras. A igreja fica na Rua 
Palmeiras do Norte, 257. Mais informações 
pelo telefone: 2260-3571.
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Rua Conde de Bonfim, 255 - lj. 117
Tel.:  2196-0217

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

ARCANJO MIGUEL
DA TIJUCA

Há 8 anos recebendo graças

Estrada do Rio Grande, 1989 Taquara - Jacarepaguá

A mais nova
Livraria Católica
em Jacarepaguá.

Telefone: 2051-9646
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SEGUNDA-FEIRA
Dia 1º de agosto
1ª Leitura - Jr 28,1-17
Salmo - 118
Evangelho - Mt 14,22-36

TERÇA-FEIRA 
Dia 2 de agosto
1ª Leitura - Jr 30,1-2.12-
15.18-22
Salmo - 101
Evangelho - Mt 14,22-36

QUARTA-FEIRA 
Dia 3 de agosto
1ª Leitura - Jr 31,1-7
Salmo - Jr 31
Evangelho - Mt 15,21-28

QUINTA-FEIRA 
Dia 4 de agosto
1ª Leitura - Jr 31,31-34
Salmo - 50
 Evangelho - Mt 16,13-23

SEXTA-FEIRA 
Dia 5 de agosto
1ª Leitura - Na 2,1.3; 3,1-
3.6-7
Salmo - Dt 32
Evangelho - Mt 16,24-28

SÁBADO 
Dia 6 de agosto
1ª Leitura - Dn 7,9-10.13-14
Salmo - 96(97)
Evangelho - Lc 9,28b-36

A primeira leitura se abre com um 
termo que pode ser traduzido 
como ‘sopro’. Dessa raiz provém 
um verbo que pode significar 

em hebraico “tornar-se inútil, ocupar-se 
de coisas inúteis, converter alguma coisa 
em algo inútil”. Daí se traduz o termo 
em latim por vanitas, donde é o termo 
‘vaidade’ em nossa língua.

Para o Eclesiastes, quase tudo parece 
‘vaidade’, ‘sopro’. Isso acontece por três 
motivos: primeiro, porque o homem se 
esforça, mas tendo que morrer, outro 
gozará do fruto do seu trabalho (Ecl 
2,18-21); depois, parece que a perspectiva 
teológica não se realiza, ou seja, existem 
ímpios que que são tratados “conforme a 
conduta dos justos”, e justos, que são tra-
tados “conforme a conduta dos ímpios” 
(cf. Ecl 8,10-14); por fim, parece que a 
morte do homem e do animal é idêntica, 
pois todos morrem e não se sabe o que 
será depois (cf. Ecl 3,19).1

Ao falar do livro do Eclesiastes deve-
mos nos lembrar de que estamos num 
período de transição, ou seja, ainda não 
se chegou ao desenvolvimento teológico 
de uma vida após a morte lúcida, com 
justa recompensa para justos e ímpios. 
Por isso, tudo parece tão “vão, vazio” 
para o autor do Eclesiastes. Diante dessa 
incerteza com relação à vida após a morte 
e do aparente “sem sentido” da vida, o que 
dizer senão que tudo parece um “sopro”?

Diante dessa atitude que poderíamos 
chamar de “perplexidade”, o que restaria 
ao homem senão apoiar-se em Deus? 
Aqui entra o Salmo 89, salmo responso-
rial de hoje. Embora o salmo proclame 
também a caducidade da vida humana, 
a sua transitoriedade, ao afirmar: Fazes 
o mortal voltar ao pó, dizendo: “Voltai, ó 
filhos de Adão!”, o mesmo salmo começa 
proclamando o Senhor como “refúgio”, 
uma “casa” para o homem de geração 
em geração. Diante da incerteza da vida, 
quando parece que tudo falta, o que mais 
o homem pode querer senão um “lugar” 
para abrigar-se? Adonai é esse “lugar”, é 
esse “onde” o homem pode se abrigar e 
ali se sentir realmente protegido, diante 
das incertezas da vida e das dúvidas do 
seu próprio coração.

A leitura do Eclesiastes afirma a incer-
teza da vida, a caducidade de tudo o que 
o homem pode alcançar neste mundo, 
porque no final ele não sabe qual será o 
seu destino. Por isso o homem não deve 
se apegar ao que é terreno, porque isso, 
no final, ele deverá deixar para os outros.

No Evangelho, a temática de fundo é 
a mesma. Trata-se de irmãos que estão 
em contenda por causa de uma herança. 
Jesus que tantas vezes era solicitado para 
atuar como juiz diante dos pecadores ou 
como taumaturgo diante dos enfermos e, 
até mesmo, dos defuntos, agora é solici-
tado para atuar como juiz diante de uma 

LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum

18º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

31 de julho de 2016
1ª Leitura - 1,2; 2,21-23
Salmo - 89 (90)
2ª Leitura - Cl 3,1-5.9-11
Evangelho - Lc 12,13-21

Ser rico diante de Deus

dância de bens”. Depois, nos vv. 16-20 
Jesus desenvolve a parábola cujo tema é 
o homem rico que derruba seus celeiros 
e constrói outros ainda maiores. Só en-
tão a sua alma pode ter paz. No entanto, 
quando pensa que terá uma paz nesse 
mundo, que poderá gozar do fruto do 
seu trabalho, o homem morre. O que 
lhe restará? Se ele deixou de cuidar dos 
valores eternos para preocupar-se so-
mente com o que é material, o que agora 
lhe restará, quando a matéria não serve 
para mais nada?

“Assim acontece com quem ajunta 
tesouros para si mesmo, mas não é rico 
diante de Deus”. A frase final da períco-
pe não somente coloca o ouvinte/leitor 
diante da necessidade de tomar uma 
decisão acertada para não ter o mesmo 
destino do rico da parábola, mas também 
responde à pergunta que fica no interior 
de quem ouviu o v. 15: “A vida de um 
homem não consiste na abundância de 
bens”. Agora sabemos em que consiste 
a vida do homem: na busca de um bem 
que dá sentido a tudo, Deus.

Se existe uma riqueza pela qual vale 
a pena lutar e esforçar essa é a vida de 
comunhão com Deus. Correr atrás disso 
não é correr atrás do vento. Sobretudo, na 
perspectiva cristã, onde o que esperamos 
como fruto dessa busca não é um prêmio 
terreno e nem mesmo uma vida boa aqui, 
mas sim a vida eterna junto com o Senhor.

Embora a segunda leitura não seja 
necessariamente ligada, do ponto de vista 
temático, à primeira leitura e ao evange-
lho, a de hoje se encaixa perfeitamente 
no contexto, quando ouvimos o apóstolo 
nos dizer: “Se ressuscitastes com Cristo, 
esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, 
onde está Cristo... vossa vida está escon-
dida com Cristo, em Deus.” (cf. Cl 3,1.3). 
Tendo o olhar no que é eterno, também a 
vida moral do homem se transforma e ele 
encontra forças para fazer morrer em si 
mesmo o que “pertence à terra” (cf. Cl 3,5).

Que a Eucaristia dominical e seus 
desdobramentos na nossa vida de oração 
pessoal e de comunhão com a Palavra de 
Deus nos ajude a ter o nosso coração em 
Deus e a buscar verdadeira as coisas do 
alto, onde está Cristo.

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

1 Cf. Albertz. לֶבֶה. In: Jenni; Westermann. Diccionário 
Teologico Manual del Antiguo Testamento. Vol. I. 

Madrid: Cristiandad, c. 661.

“O que lhe restará? Se 
ele deixou de cuidar dos 
valores eternos para 
preocupar-se somente com 
o que é material, o que 
agora lhe restará, quando 
a matéria não serve para 
mais nada?”

REPRODUÇÃO: CRONICADEUNATRAICION.FILES.WORDPRESS.COM

questão simplesmente material: dividir 
a herança entre os dois irmãos.

Jesus rechaça esse tipo de atuação da 
sua parte ao afirmar: Homem, quem me 
encarregou de julgar ou de dividir vossos 
bens?. Contudo, aproveita a situação 
para dar um ensinamento a respeito da 
ganância.

A resposta de Jesus vem na forma de 
uma parábola. Uma parábola que ilus-
tra o quanto é vão prender-se aos bens 
desse mundo. Jesus não toca no fato de 
se a herança deve ou não ser dividida 
entre os dois irmãos. Ele não quer entrar 
nessa casuística. Não está aí o centro do 
evangelho. Jesus vai mais profundo e quer 
mostrar o quanto é “vão” prender-se aos 
laços dos bens materiais.

Jesus começa com a máxima: “A vida 
de um homem não consiste na abun-

A vida de um homem não consiste na abundância de bens, mais na busca de um bem que dá sentido a tudo, Deus
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Neste artigo concluímos a primeira 
etapa desta unidade sobre a ‘Herme-
nêutica’, denominada “A. Hermenêu-
ticas filosóficas”, que discutiram os 
limites do uso inevitável de ferramentas 
filosóficas na interpretação do sentido 
das Escrituras, entregando ao homem 
de hoje a mensagem essencial da Pala-
vra de Deus.

A hermenêutica bíblica, se ela é da 
competência da hermenêutica geral de 
todo texto literário e histórico, é ao mes-
mo tempo um caso único dentro dela. 
Suas características específicas vêm-lhe 
de seu objeto. Os acontecimentos da 
salvação e sua realização na pessoa de 
Jesus Cristo dão sentido a toda a história 
humana1. 

As novas interpretações históricas 
só poderão ser descobertas e com o des-
dobramento dessas riquezas de sentido. 
O relato bíblico desses acontecimentos 
não pode ser plenamente entendido só 
pela razão. 

Pressupostos particulares comandam 
sua interpretação, como a fé vivida na 
comunidade eclesial e à luz do Espírito. 
Com o crescimento da vida no Espírito 
cresce, no leitor, a compreensão das 
realidades das quais fala o texto bíblico2.

 E assim passamos a analisar aspectos 
mais clássicos sobre o sentido das Escri-
turas que emergem da competente ação 
hermenêutica

A contribuição moderna das herme-
nêuticas filosóficas e os desenvolvimen-
tos recentes do estudo científico das 
literaturas permitem à exegese bíblica 
aprofundar a compreensão de sua tare-
fa, cuja complexidade tornou-se mais 
evidente3.

A exegese antiga, que evidentemente 
não podia levar em consideração as exi-
gências científicas modernas, atribuía a 
todo texto da Escritura sentidos de vários 
níveis. A distinção mais corrente se fazia 
entre sentido literal e sentido espiritual. 

A exegese medieval distinguiu no 
sentido espiritual três aspectos diferentes 

que se relacionam, respectivamente, à 
verdade revelada, à conduta a ser mantida 
e à realização final. Daí o célebre dístico 
de Agostinho da Dinamarca (século 
XIII): “Littera gesta docet, quid credas 
allegoria, moralis quid agas, quid speres 
anagogia”4.

Como reação a esta multiplicidade 
de sentidos, a exegese histórico-crítica 
adotou, mais ou menos abertamente, a 
tese da unicidade de sentidos, segundo a 
qual um texto não pode ter simultanea-
mente vários significados. Todo esforço 
da exegese histórico-crítica é de definir ‘o’ 
sentido preciso de um ou outro texto bí-
blico nas circunstâncias de sua produção.

Mas esta tese choca-se agora com as 
conclusões das ciências da linguagem e 
das hermenêuticas filosóficas, que afir-
mam a polissemia dos textos escritos. 
O problema não é simples e ele não se 
apresenta da mesma maneira para todos 
os gêneros de textos: relatos históricos, 
parábolas, oráculos, leis, provérbios, 
orações, hinos, etc. Pode-se, entretanto, 
dar alguns princípios gerais, levando-se 
em conta a diversidade das opiniões5.

Passemos, assim, a expor os três sen-
tidos que se extraem das Sagradas Escri-
turas, que complementares constituem o 
‘bom odor’ da leitura bíblica, em sua lite 
hermenêutica diária. Isso significa que 

não se interpreta bem a Palavra de Deus 
quando ignoramos um destes sentidos na 
execução de leituras semânticas da Bíblia:

1. Sentido literal
É não apenas legítimo, mas indispen-

sável procurar definir o sentido preciso 
dos textos tais como foram produzidos 
por seus autores, sentido chamado de 
‘literal’. Já São Tomás de Aquino afirmava 
sua importância fundamental (S. Th., I, 
q.l, a. 10, ad. 1)6.

 Logo de início o documento alerta 
para a necessidade de distinguir a in-
terpretação fundamentalista do sentido 
literal a ser buscado prioritariamente na 
leitura bíblica. Aquela é literalista, letra 
por letra traduzida traria à luz o sentido 
da Escritura, imenso engano.

O sentido literal não deve ser con-
fundido com o sentido ‘literalista’ ao 
qual aderem os fundamentalistas. Não é 
suficiente traduzir um texto palavra por 
palavra para obter seu sentido literal. É 
preciso compreendê-lo segundo as con-
venções literárias da época. Quando um 
texto é metafórico, seu sentido literal não 
é aquele que resulta imediatamente do 
palavra por palavra (por exemplo: “Tende 
os rins cingidos”, Lc 12,35), mas aquele 
que corresponde ao uso metafórico dos 
termos (“Tende uma atitude de dispo-

nibilidade”). Quando se trata de um 
relato, o sentido literal não comporta 
necessariamente a afirmação de que os 
fatos contados tenham efetivamente 
acontecido, pois um relato pode não 
pertencer ao gênero histórico, mas ser 
uma obra de imaginação7.

O sentido literal da Escritura é aque-
le que foi expresso diretamente pelos 
autores humanos inspirados. Sendo o 
fruto da inspiração, este sentido é tam-
bém desejado por Deus, autor principal. 

Ele é discernido graças a uma análise 
precisa do texto, situado em seu contex-
to literário e histórico. 

A tarefa principal da exegese é de 
bem conduzir esta análise, utilizando 
todas as possibilidades das pesquisas 

literárias e históricas, em vista de definir 
o sentido literal dos textos bíblicos com 
a maior exatidão possível (cf. Divino 
afflante Spiritu: E. B., 550). Para esta fi-
nalidade, o estudo dos gêneros literários 
antigos é particularmente necessário 
(ibid. 560)8.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com
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A palavra de Deus na Bíblia(54):

Interpretação e tradução da Bíblia
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Dentro do mês de julho, 
mês em que celebramos o Dia 
do Amigo, acontece na Rádio 
Catedral a tradicional “Se-
mana do Amigo”, e em cada 
ano que passa a equipe da 
rádio traz muitas novidades 
e capricha para realizar um 
evento para receber de braços 
abertos os amigos ouvintes 
da emissora. Em todos os 
dias da Semana do Amigo 
foi transmitido o “Terço da 
Misericórdia”, diretamente 
da Capela Nossa Senhora da 
Conceição, no Edifício João 
Paulo II, na Glória.

No “Cine Evangelização 
Irmã Maria Cecília”, houve 
a exibição, em 21 de julho, 
do f ilme “Terra de Maria”. 
No dia 22 de julho, aconte-
ceu adoração ao Santíssimo 
Sacramento, conduzida pelo 
diácono Melquisedec, e no 
dia 23 de julho teve o encerra-
mento da “Semana do Amigo”, 
com o aniversário de oito anos 
do programa “Balada Jovem”, 
quando o apresentador e DJ Vi-
tor Sales recebeu nos estúdios 
da rádio alguns dos cantores 
que participaram do coral da 
JMJRio2013.

Momentos da Semana do Amigo

Thiago Neves, Denise Fonseca e Simone Xavier no Terço da Misericórdia 
na sexta-feira

Maratona Catedral no programa 
Balada Jovem com a participação 
do Alexandre Costa coordenador da 
central de relacionamento

Karen Keldani, padre Jorge Carreira, Claudia Cairo e Rogrigo Gregory no 
Terço da Misericórdia

Maria Auxiliadora fala do Cine Evangelização Irmã Maria Cecilia

Filme “Terra de Maria” no Cine Evangelização

Momento de adoração ao Santissímo Sacramento com diácono Melquisedec

Padre Jorge Carrera no Terço da Misericórdia

Cantores que participaram do coral da JMJRio2013 estiveram no programa Balada Jovem com o Dj Vitor Sales

FOTOS: RÁDIO CATEDRAL
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AMIGOS

31 DE JULHO
Santo Inácio de Loyola 
• Alda Paim
• Alessandra T. Rodrigues
• Alynne Pereira Figueiredo
• Ana Maria Castro Costa
• Andrea Soares Claudino Rocha
• Carlos Alberto Vieira
• Claudia Bernardino de Oliveira
• Dirce Leopoldina Lopes Teixeira
• Dulce Francisca de O. Gomes
• Edmeia Alice Tavares
• Elaine Pique Farias da Silva
• Francisca M. do Nascimento
• Gisela Rouanet
• Graziela Batista de Oliveira Melo
• Janete Pacheco Guimarães
• Jéssica Viana de A. Rodrigues
• Joceleine Galdino de Oliveira 
• José Oswaldo Ferrari Neves
• Joséfa da Silva Castro Perez
• Julite Vieira Gomes
• Juraci Luiza de Oliveira Neves
• Katia Autran Ribeiro Vasco
• Lana Cristina Costa Miranda
• Leila Lopes Vianna Duarte
• Lidia Dantas da Silva                             
• Liliane Santos de Oliveira
• Líris Azevedo Goldstein
• Luiz Carlos dos Santos
• Magda Marinho Vidal de Souza
• Manoel Rogerio Alves Filho
• Marcos Antônio Pieroni
• Margarida B. de Moura Dias
• Margarida da Costa Rita
• Maria Aparecida Adão Moraes
• Maria Conceição de Souza
• Maria de Fatima Freitas da Costa
• Maria do Carmo Silva
• Maria Luzia H. P. dos Santos
• Mariana de Moura Mendonça
• Marilene Rodrigues Siqueira
• Marlene Maria Santos da Silva
• Marluce Borges Ramos
• Marly Barbosa 
• Neide Monção Ayrosa
• Nelson Bernardes da Silva
• Neuza de Moura Rocha
• Neyde Aguiar Soares Coutinho
• Nilson Rodrigues Gaudencio
• Nizinha Barbosa de Oliveira
• Quíria Soraia de Jesus Alves
• Renata Bezerra Zerbinatto
• Rita de Cassia Marau Gonçalves
• Rosa Maria Barros Antão
• Rosana de Oliveira M. de Araujo
• Rosemari Santos do R. de Araújo
• Sandra Maciel Barreto Couto
• Sebastião Narciso
• Shirley da Silva Alves
• Sonia Maria de Mello Portes
• Sonia Maria de M. Castanheira
• Sonia Maria Torres dos Santos
• Teresinha Girão de Melo
• Therezinha Lopes
• Thiago Alexandre Silva Santos
• Vandineia Vieira Monteiro
• Vera Candida Santos Marapodi
• Vera da Silva Carvalho
• Vilma Maria da Costa Silva
• Walter Pereira Rodrigues 
• Yasmim Gomes de Faria
• Zelia Maria Dalcol R.s Viana

01 DE AGOSTO
Santo Afonso Maria de Ligório
• Acy Ferreira Neto
• Ademilson de Souza Neves
• Adriano Sampaio dos Santos
• Aldenora Barbosa Gobbi
• Amiris Maria Gonçalves Menezes
• Anatalia Fereira do Nascimento
• Anna Carolina Papa T. de Oliveira
• Antonio Carlos Leite Gomes
• Antonio Cesar de Oliveira
• Arthur Barbosa
• Aurinda de Jesus Morais
• Benicia Joséfa Pereira da Silva
• Cecilia Luiza da Silva Araujo
• Cenilda Figueiredo Donde
• Cleide de Araujo Molles
• Cleusa Maria Augusto
• Cristiane de Almeida Pavão 
• Denise Caldas Pradal de Souza

• Editi Azevedo de Oliveira
• Edivania Maria R. de Lima
• Elizabeth Rodrigues Ribeiro
• Elsa Maria de Freitas
• Emilia Regina Manna
• Filomena Figueira Fernandes
• Glória Maria Gama Nogueira
• Iraci Marques da Silva
• Irene Gonçalves Borrete
• Joséph Guilhermond da Silva
• Josimere Vieira Fernandes
• Josita Silva
• Lidia Regina Vital Alves
• Lidia Vidal Gomes
• Lucia Moreira de Miranda
• Maria Aparecida da Silva
• Maria Cristine de L. Antunes Silva
• Maria da Conceição B. de Oliveira
• Maria da Salete Dantas
• Maria de Fatima Campos Caldas
• Maria de Fatima Silva
• Maria Geracina de Souza Santos
• Maria José de Farias Santos
• Maria José Dutra
• Maria Luiza Mendonça Caputo
• Maria Terezinha Elizeu
• Marilene Araujo de Jesus
• Marilucia de Oliveira Pereira
• Mirian Teresa C. Pereira da Silva
• Neuzalina Batista Pinto
• Norma de Medeiros Porto
• Ofelia Puppim B. de Menezes
• Olivan Salvador Borges
• Otoniel Mendes de Azevedo
• Pedro de Lima Santos
• Raimundo Araujo Ferreira
• Raul Carvalhal Limeira
• Regina Morgado Fernandes
• Reinaldo Ramos
• Rosa Maria Oliveira de Almeida
• Rosangela Maria da Costa Diniz
• Severina Santos da Silva
• Sirley Reis Bloise
• Sonia Maria Coelho Guerra
• Stael da Conceição Souza Venne
• Telma de Jesus dos Santos Silva
• Terezinha Luiz C. Medeiros
• Thereza Jesus de Souza
• Valeria Cristino Antonio Zuccareli
• Valeria Segundo da Motta
• Vera Lucia da Silva Rocha
• Viviane Amaral de Sales
• Wanyr Dias da Paixão
• Zelina Maria da Rocha Souza
• Zulmira de Araujo Pontos

02 DE AGOSTO
São Pedro Julião Eymard
• Alia Tubagi Salmito
• Alicea de Moraes Pereira 
• Alzira Vieira da Costa
• Ana Lucia Duarte Lamberti
• Ana Maria de Fatima Mendes
• Andreia Alves de Souza
• Angela Batista
• Angelica Gomes da Silva
• Belmiro Sireno
• Celia Maria de Matos
• Claudia de Jesus
• Claudia Prado de Oliveira
• Deyse Baptista Gomes
• Diva Alves Barcellos
• Edna de Mattos Alves
• Eduardo Sinezio de M. Filho
• Euridice Ricardo da Silva Vaz
• Euvoleide dos Santos Moraes
• Fatima Angelica P. F. dos Santos
• Fernandina Galvão Soares
• Hernani Marino Pinto 
• Inedite de Figueiredo Proença 
• Iolanda Coelho Neto
• Iolanda Helena
• Iracy Alves da Silva
• Irajacy dos Anjos Pimentel
• Jecelia Maria dos Santos
• Joice Cristina Barreto da Silva
• José de Souza Rodrigues
• José Magalhães de Lima 
• Josélino Martins de Souza
• Leci da Silva Batista
• Luciene de Carvalho Francisconi
• Maria Auxiliadora N. dos Santos
• Maria da Conceição Silva
• Maria da Penha de Souza 
• Maria de L. da Silva Jeronimo
• Maria do Socorro G. de Farias 

• Maria Fatima A. da C. Borba D`Agua
• Maria Helena Gomes de Sá Couto
• Maria Lucia Moraes da Costa
• Maria Luiza de Amorim
• Maria Margarida L. dos Santos
• Maria Pedrina da Silva Gonçalves
• Maria Virginia P. Castanheira
• Maria Vitória C. Souza da Silva
• Marly Alcantara dos Santos
• Nancy Cardoso Guimarães
• Olga Suely Bernardo
• Osvaldo Antonio
• Pedro Duarte de Souza
• Rafaela Carvalho Simões
• Regina Celia Rodrigues de Brito
• Regina Maria Souza Ferreira
• Rosemary Fonseca de F. da Silva
• Sonia Maria Brandes Leite
• Sonia Maria de Carvalho Santos
• Suelli Fonseca da Rosa
• Teresinha Silva dos Santos
• Valeria Cristina Gaia
• Valter Fonseca Valinho
• Vania Maria Vereza Calda
• Vera Lucia de Moraes Lamenza
• Zelia da Silva Cabral

03 DE AGOSTO
São Valteno
• Ana Clara Pereira Porfirio
• Ana Lucia Gomes
• Angela Maria Ferreira Wilhelm
• Aurea Helena Abdel 
• Bianca da Silva Mussumeci
• Carmim Augusto
• Darlene Mendes Pedro Marcelino
• Edilene Souza Pais de Oliveira
• Eduardo Mello da Paixão
• Eloiza da Conceição Maciel Pinto
• Emilia Guimarães Stiebler
• Emilia Luiza da C. Siqueira
• Enadir Pereira Lopes
• Eunice Khoury Pacelli
• Eurizeth Maia C. do A. Ramos
• Fernando da Costa Pereira
• Francisca Alves Barreto
• Geraldo Erly Cordeiro
• Gilda Batista Santos
• Izabel Cristina da C. e S. Santos
• Jorgelita Podcaminer
• José Paulo Bernardino de Sena
• Justiniano Rocha
• Lidia Trindade de M. Tavares
• Lydia Silveira de Souza
• Marcelo Rocha Cecilio
• Marcia Umbelina Ferreira Coelho
• Maria Adelia Lopes da Silva
• Maria da Conceição Silva Junior
• Maria das Graças A. dos Santos
• Maria das Graças Antonio Justino
• Maria do Socorro Lopes
• Maria Francisca dos Santos
• Maria José Nunes de Oliveira
• Maria Luiza de Azevedo Avila
• Maria Luiza Paiva Ribeiro
• Nadja Maria D. Barreto Daltro
• Neide Costa da Silva
• Nilo Sergio Farias da Silva
• Regina de Oliveira Moreira
• Revair José Liberato
• Rogerio Jorge Jame
• Rosa Maria Escobar C. da Graça
• Roselia Quirino de Caldas
• Sergio Braun
• Severina Cleide Bezerra de Melo
• Solange Helena dos S. de Oliveira
• Tereza Cristina dos Santos Silva
• Vera Maria Beck de Paula
• Vera Maria Silva Martins
• Ylia Pires Fernandes

04 DE AGOSTO
São João Maria Vianney
• Abnoan Souza dos Anjos 
• Ana Maria Souza dos Santos
• Ana Teresa Damiano de Souza 
• Andrea Barbosa de Almeida
• Angela Maria P. de F. Martins
• Augusto Cezar C. Rodrigues
• Barbara Ribeiro Lacerda
• Carolina Pereira de Azevedo
• Celenita de Souza
• Claudia Cristina Dias da Silva
• Dinorah Martins da S. Fransisco
• Dyrce Antonio da Silva
• Edelurdes Lima da Silva Ribeiro

• Eliana dos Santos de Lima
• Eliane Negreiros Dantas
• Eliete Maria de Moura Fonseca
• Euflosina Cunha de Santana
• Evanilde Dias dos Santos
• Felipe Teixeira de Oliveira
• Fernando Maida Gonçalves
• Francisca Aurelia L. B. Sousa
• Givanildo Raimundo de Oliveira
• Inaia Malvão da Silva
• Iracy de Oliveira
• Iranete Oliveira da Costa
• Jarbas Ayres Gargano
• Joana Sofia Anacleto Dias
• José Policarpo Azevedo da Silva
• Josilma Possas Miller
• Jurema da Conceição Chaves
• Lea de Souza Mesquita
• Lucília Moreira dos Santos
• Marcelo A. B. do Nascimento
• Marcia Sueli Gonçalves Martins
• Marcio Augusto de C. Moreira
• Margarida Maria da S. Rodrigues
• Maria Celia Silva de Carvalho
• Maria Cibele Wanderley Maia
• Maria da Conceição Barbosa
• Maria da Conceição Lima
• Maria da G. G. Figueiredo Paes
• Maria das Neves B. de Queiroz
• Maria de Fatima Santos Siqueira
• Maria do Carmo Pereira de Souza
• Maria Imaculada da C. Prata
• Maria José Sales Luz
• Maria Nazare Santos
• Maria Tomazia Ferreira Cutin
• Marilia Rodrigues Torres
• Maristela Alves Bezerra
• Marita de Figueiredo Melo
• Moema Nunes de M. Braga
• Nair Guedes de Abreu
• Natercio Pereira
• Neide Salazar da Hora
• Nilda Maria Gonçalves Campos
• Raimundo Ribeiro de Almeida
• Rita de Cassia Teixeira Migues
• Rosemery Flora de Lemos
• Sirley da Silva Nascimento
• Sonia Maria da Silva Maria
• Sueli Borges
• Tereza Augusta da Fonseca
• Terezinha Penha da Silva Pinto
• Thaisa Fernandes Tavares
• Vandernaillen Ferreira da Silva
• Zelia de Macedo Galindo

05 DE AGOSTO
Dedicação da Basílica de Santa 
Maria Maior
• Ana Carla Pinheiro dos Anjos
• Antônia de Maria Ferreira
• Antonio Jorge Batista Lima
• Auromar Martins Vieira
• Carmela Santoro
• Carmen Amelia Alves
• Carmen Lucia de Souza 
• Coaracy Pereira Benedetto
• Dea Trotta Moreira
• Dione Assad Bezerra
• Diva Neves Jesus Pinho
• Elicea Ferreira Rodrigues
• Enedina Abreu Cardoso Silva
• Fernando Costa Lima
• Geralda Maria de Jesus Avelino
• Geraldo Monteiro de Oliveira
• Gilda Pinto Rodrigues
• Iracema Macedo Ferreira
• Isolina de Fátima F. de Souza
• Jacinete Nascimento de Oliveira
• Jane Maria da Conceição Tostes
• José Carlos Guiducci
• José Messias e Maria Luiza
• Lidia de Oliveira
• Luci dos Reis Rocha de Pinho
• Margarida Neves Ribeiro
• Maria Amélia Salviano
• Maria Auxiliadora Rangel
• Maria Barbosa Santos
• Maria Beatriz Rodrigues Silverio
• Maria da Aparecida P. Coelho
• Maria da Glória de Oliveira Lopes
• Maria das Graças A. de Melo
• Maria das Graças da Silva Santos
• Maria das Neves Azevedo
• Maria das N. de O. S. de Souza
• Maria das Neves Pinto Silva
• Maria das Neves S. de Oliveira

• Maria de Lourdes F. de Carvalho
• Maria do Desterro L. de Oliveira
• Maria José Arueira
• Maria José Moreira
• Maria Lucia Flores
• Maria Regina Botelho
• Maria Veronica Souza Domingos
• Marlene Carlota da Silva
• Marly Teixeira Martins
• Monica Jani Drumond de Amorim
• Nanci Mendonça Fonseca
• Nelma Marques de Carvalho
• Nely Dutra de Lima Mattos
• Nely Therezinha Bilhar da Silva
• Odette Nascimento da Silva
• Olga Arantes Martins
• Orlando P. da Encarnação
• Ornila Maria André Dias
• Oswaldo da Conceição
• Regina de Souza Dorea
• Rosa Leal Guimarães
• Rosali Walker Cardassi
• Rosangela da Silva Lima
• Roselene de Souza
• Silvia Rita Carvalho de Andrade
• Solange Medeiros da S. Barbalho
• Suzana Conceição M. Laurentino
• Vinicius Martins Soares

06 DE AGOSTO
Transfiguração do Senhor
• Alethia Fernanda Loureiro
• Amélia Hecht Teixeira
• Ana Zelia Alves Pinto
• Angelina Pereira Ramos
• Anna de Aguiar Carrazedo Taddei
• Blandina do Carmo Porto Costa
• Cassia Maria de Oliveira Dumpel
• Clarisse de Oliveira W. de Moura
• Concetta Stefano Caruso
• Creuza Caldas de Lima
• Damiana Dias Pereira
• Dayse Mary de Souza Carneiro
• Diva Maria Rodrigues Dantas
• Elenice de Ataide Rodrigues 
• Filomena Celia Rocha Garcia
• Geisa Marsal dos Santos e Silva
• Geraldo Carvalho do Paraiso
• Gisela Maria da Silva Alexandre
• Glauce Maria da Silva Meritello
• Ilza Leite 
• Inah da Silva Machado
• Jorgina da Silva Bernardino
• Katia Gama Cavalier
• Leda Maria Alves Viana Gregório
• Lindalva Tomaz da Costa
• Lucia Ferreira de Souza
• Lucia Rodrigues V. dos Santos
• Luciana Miguez Martins
• Luizete Martinusso da Silva
• Margarida Gomes M. Oliveira
• Margarida Valentim das Chagas
• Maria de Fatima do C. Trindade 
• Maria de Fatima Sobral da Silva 
• Maria de Jesus Alves Nascimento
• Maria de L. de A. da Fonseca
• Maria do Rosário Vieira
• Maria Izolina Neri da Silva
• Maria José Dias
• Maria Julia de C. Azevedo Martins
• Maria Luzimar Gomes Cardoso
• Maria Vanderlea D. R. da Silva
• Marilene C. do Nascimento
• Marlene Emilia Lopes
• Marlene Pedro Barboza
• Mauro Alves
• Nadia de Souza Nobrega

• Neuza de Souza Martins
• Palmira de Lourdes A. Freitas
• Rosangela de Oliveira Lopes
• Rosemary da Costa P. Nogueira
• Salvadora Cordeiro Silva
• Salvadora Guimarães Raschel
• Salvadora Ribeiro Couto
• Sheila Marques do Nascimento
• Sueli de Almeida Brito de Oliveira 
• Therezinha de Jesus Pina Stoffel
• Vera Lucia Almeida Viana
• Vivian Batista F. de S. Santos
• Walter José da Silva
• Wilma da Silva Araujo




