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Cerca de 300 pessoas participaram da Caminha em Defesa da Vida, em Petrópolis, no dia 22 de janeiro, em sintonia 
com milhares de cidades do mundo, onde ocorreram manifestações contra o aborto. P. 3
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Caminhada em defesa da Vida

No dia 1º de março, com início 
da Quaresma, a Igreja Católica 
no Brasil abre a Campanha da 
Fraternidade, que este ano tem 
como tema “Biomas Brasileiros e 

Defesa da Vida”.
A discussão e reflexão sobre 

este tema tem a ver com a Dioce-
se, cujos municípios estão inseri-
dos na Mata Atlântica. Pp. 6 e 7

Campanha da Fraternidade 2017
aborda os   Biomas brasileiros

Igreja em Santo Aleixo é reaberta
após Missa de desagravo

Após dois meses com as Missas 
suspensas, a capela São Francis-
co de Assis, da Paróquia de Santo 
Aleixo, foi reaberta  no dia 26 de 

janeiro, quando aconteceu uma 
procissão penitencial seguida de 
uma Missa de desagravo para 
reintrodução do Santíssimo. P. 5

Dia Mundial do Doente é celebrado
na festa da Virgem de Lourdes

No dia 11 de fevereiro, a 
Igreja Católica celebra o XXV 
Dia Mundial do Enfermo e 
para celebrar a data o Papa 
Francisco publicou uma 
mensagem com o tema - Ad-
miração pelo que Deus faz: 
“o Todo-Poderoso fez em 
mim maravilhas” (Lc 1, 49). 

Instituído por São João 
Paulo II em 1992 e celebrado 
a primeira vez em Lourdes, 
na França, no ano seguinte, 
o Dia é ocasião para se pres-
tar especial atenção à condi-
ção dos doentes e, mais em 
geral, a todos os atribulados. 
Pp. 8 e 10
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Carta do Papa Francisco aos jovens por ocasião da 
apresentação do documento preparatório para a 

XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos

VOZ DO PAPA

Caríssimos jovens!

É-me grato anunciar-vos que 
em outubro de 2018 se celebra-
rá o Sínodo dos Bispos sobre o 
tema «Os jovens, a fé e o discer-
nimento vocacional». Eu quis 
que vós estivésseis no centro 
da atenção, porque vos trago 
no coração. Exatamente hoje é 
apresentado o Documento pre-
paratório, que confio também 
a vós como «bússola» ao longo 
deste caminho.

Vêm-me à mente as palavras 
que Deus dirigiu a Abraão: «Sai 
da tua terra, deixa a tua família 
e a casa do teu pai, e vai para 
a terra que Eu te mostrar!» (Gn 
12, 1). Hoje estas palavras são 
dirigidas também a vós: são 
palavras de um Pai que vos 
convida a «sair» a fim de vos 
lançardes em direção de um fu-
turo desconhecido, mas porta-
dor de realizações seguras, ao 
encontro do qual Ele mesmo 
vos acompanha. Convido-vos a 
ouvir a voz de Deus que ressoa 
nos vossos corações através do 
sopro do Espírito Santo.

Quando Deus disse a Abraão 
«Sai!», o que é que lhe queria 
dizer? Certamente, não para 
fugir dos seus, nem do mundo. 
O seu foi um convite forte, uma 

provocação, a fim de que dei-
xasse tudo e partisse para uma 
nova terra. Qual é para nós hoje 
esta nova terra, a não ser uma 
sociedade mais justa e fraterna, 
à qual vós aspirais profunda-
mente e que desejais construir 
até às periferias do mundo?

Mas hoje, infelizmente, o 
«Sai!» adquire inclusive um sig-
nificado diferente. O da preva-
ricação, da injustiça e da guer-
ra. Muitos de vós, jovens, estão 
submetidos à chantagem da 
violência e são forçados a fugir 
da sua terra natal. O seu clamor 
sobe até Deus, como aquele de 
Israel, escravo da opressão do 
Faraó (cf. Êx 2, 23).

Desejo recordar-vos também 
as palavras que certo dia Jesus 
dirigiu aos discípulos, que lhe 
perguntavam: «Rabi, onde mo-
ras?». Ele respondeu: «Vinde e 
vede!» (cf. Jo 1, 38-39). Jesus di-
rige o seu olhar também a vós, 
convidando-vos a caminhar 
com Ele. Caríssimos jovens, en-
contrastes este olhar? Ouvistes 
esta voz? Sentistes este impul-
so a pôr-vos a caminho? Estou 
convicto de que, não obstante 
a confusão e o atordoamento 
deem a impressão de reinar no 
mundo, este apelo continua a 
ressoar no vosso espírito para 
o abrir à alegria completa. Isto 

será possível na medida em 
que, inclusive através do acom-
panhamento de guias especia-
lizados, souberdes empreender 
um itinerário de discernimen-
to para descobrir o projeto de 
Deus na vossa vida. Mesmo 
quando o vosso caminho esti-
ver marcado pela precarieda-
de e pela queda, Deus rico de 
misericórdia estende a sua mão 
para vos erguer.

Na inauguração da última 
Jornada Mundial da Juventu-
de, em Cracóvia, perguntei-vos 
várias vezes: «As coisas podem 
mudar?». E juntos, vós gritastes 
um «Sim!» retumbante. Aquele 
brado nasce do vosso jovem co-
ração, que não suporta a injus-
tiça e não pode submeter-se à 
cultura do descartável, nem ce-
der à globalização da indiferen-
ça. Escutai aquele clamor que 
provém do vosso íntimo! Mes-
mo quando sentirdes, como o 
profeta Jeremias, a inexperiên-
cia da vossa jovem idade, Deus 
encoraja-vos a ir para onde Ele 
vos envia: «Não deves ter [.. .] 
porque Eu estarei contigo para 
te libertar» (cf. Jr 1, 8).

Um mundo melhor constrói-
-se também graças a vós, ao 
vosso desejo de mudança e à 
vossa generosidade. Não te-
nhais medo de ouvir o Espí-

rito que vos sugere escolhas 
audazes, não hesiteis quando 
a consciência vos pedir que ar-
risqueis para seguir o Mestre. 
Também a Igreja deseja colo-
car-se à escuta da vossa voz, 
da vossa sensibilidade, da vos-
sa fé; até das vossas dúvidas e 
das vossas críticas. Fazei ouvir 
o vosso grito, deixai-o ressoar 
nas comunidades e fazei-o che-
gar aos pastores. São Bento re-
comendava aos abades que, an-
tes de cada decisão importante, 
consultassem também os jovens 
porque «muitas vezes é exata-
mente ao mais jovem que o Se-
nhor revela a melhor solução» 
(Regra de São Bento III, 3).

Assim, inclusive através do 
caminho deste Sínodo, eu e os 
meus irmãos Bispos queremos, 
ainda mais, «contribuir para 
a vossa alegria» (2 Cor 1, 24). 
Confio-vos a Maria de Nazaré, 
uma jovem como vós, à qual 
Deus dirigiu o seu olhar amoro-
so, a fim de que vos tome pela 
mão e vos guie para a alegria 
de um «Eis-me!» pleno e gene-
roso (cf. Lc 1, 38).

Com afeto paterno,

FRANCISCO

Vaticano, 13 de janeiro de 
2017.

EDITORIAL

Ano Mariano
O início do ano civil é marcado pela solenidade litúrgica de Santa 

Maria Mãe de Deus.  Esse ano é um ano importante em relação a 
devoção mariana do povo brasileiro, pois a Igreja no Brasil decla-
rou um ano mariano em virtude dos 300 anos da aparição da ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Dom 
Sergio da Rocha, o período convida à população a voltar o coração 
para Nossa Senhora. “É um ano para celebrar, para comemorar, 
para louvar a Deus, mas também para reaprender com Nossa Se-
nhora como seguir Jesus Cristo, como ser cristão hoje”, enfatizou.

O bispo falou também sobre as expectativas para o Ano. “Nós 
esperamos muito que o Ano Mariano possa ser de intensa evange-
lização com Maria, contando com a sua proteção, seguindo os seus 

exemplos, mas sendo essa Igreja em saída, essa Igreja misericor-
diosa, que a exemplo de Nossa Senhora vai ao encontro dos irmãos 
para compartilhar a alegria do Evangelho de Jesus Cristo – alegria 
da fé em Cristo”, disse.

No final, Dom Sergio exortou para que o Ano Mariano seja vivido 
intensamente por toda a Igreja no Brasil. “Que este momento seja 
para a evangelização, para a missão, tendo presente o exemplo, as 
lições que Nossa Senhora nos deixa, mas também recorrendo com 
confiança a sua intercessão materna”, finalizou o bispo.

O ano também será marcado pelos 100 anos da aparição de Nossa 
Senhora em Fátima.  Que Nossa Senhora de Lourdes celebrada no 
dia 11 de fevereiro possa interceder por cada cristão que luta dia-
riamente para fazer a vontade de Deus no seu dia a dia.
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A Comunidade Jesus Menino e 
a Comissão Diocesana em Defesa 
da Vida promoveram na manhã 
do dia 22 de janeiro a Caminha-
da em Defesa da Vida, em sinto-
nia com milhares de cidades do 
mundo, onde ocorreram manifes-
tações contra o aborto. Pela pri-
meira vez, a caminhada contou 
com membros de outras denomi-
nações religiosas e líderes, como 
o Pastor Manoel Fernandes, da 
Igreja Presbiteriana de Piabetá, e 
reuniu na Rua do Imperador em 
Petrópolis, cerca de 300 pessoas.

Ele ressaltou que a defesa da 
vida une todas as igrejas, indepen-
dente da denominação religiosa e 
por isso participou da Caminhada 
em Defesa da Vida, frisando que 
“mesmo sendo de uma igreja re-
novada, estou aqui, em união com 
os católicos para defender a vida”. 
O Pastor Fernandes lembrou ain-
da que, além da criança indefesa 
no útero da mãe, há milhares de 
vidas que precisam de defesa e 
que estão em favelas, em locais de 
pobreza e tantos ambientais, onde 
a vida está em risco.

O Vigário Diocesano da Carida-
de, Padre Rafael Soares lembrou 

que a Caminhada em Defesa Vida 
acontece no dia 22 de janeiro, pois 
nesta data, há cerca de 44 anos o 
aborto foi liberado nos Estados 
Unidos. “Por causa desta libera-
ção surgiu o movimento Pró-Vida 
e, desde então, em várias partes 
do mundo e nos Estados Unidos 
acontece manifestações em defesa 
da vida contra o aborto”.

Além dos membros de outras 
denominações religiosas, a Cami-
nhada em Defesa da Vida contou 
com membros de diversas comu-
nidades de vida, leigos de várias 
paróquias e pessoas que, sem per-
tencer a nenhuma igreja, apoiam 
a manifestação contra o aborto. 
Padre Rafael Soares destacou que 
esta é uma caminhada árdua, pois 
ainda estão em discussão no Con-
gresso Nacional e no Supremo 
Tribunal Federal projetos para 
aprovar o aborto.

Mensagem do Papa para defe-
sa da vida

O Papa Francisco, na mensagem 
enviada aos participantes da 11ª 
Marcha pela Vida, que aconte-
ceu no dia 22 de janeiro, em Pa-
ris, afirmou que “a Igreja jamais 

pode cansar-se de ser advogada 
da vida e não pode deixar de pro-
clamar que a vida humana deve 
ser incondicionalmente protegida 
desde o momento da concepção 
até a morte natural”.

“Além da legítima manifestação 
em favor da defesa da vida huma-
na”, é necessário “trabalhar sem 
cessar pela construção de uma ci-
vilização do amor e de uma cul-
tura da vida”, continua a Santo 
Padre. Por outro lado, os orga-
nizadores afirmam querer “pro-
mover um modelo de sociedade 
que não banalize mais o aborto 
voluntário”. Daí o apelo a “uma 
verdadeira política de educação, 
prevenção e assistência para os 
futuros genitores, de modo que 
eles possam evitar a difícil prova-
ção do aborto”.

Na França, como em vários pa-
íses, inclusive o Brasil, o debate 
sobre a interrupção voluntária da 
gravidez tem sido particularmen-
te acirrado. Na França, no mês 
passado a Assembleia Nacional 
aprovou a norma que pune a pro-
paganda contrária ao aborto. A lei 
agora passará pela apreciação do 
Senado francês.

Caminhada em defesa da vida reúne 
membros de várias igrejas em Petrópolis

Fotos: Pascom Diocese de Petrópolis

Cerca de 300 pessoas participaram da Caminhada em Defesa da Vida, no Centro de Petrópolis, no dia 22 de janeiro, em sintonia com manifestações em todo o mundo
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Aconteceu no dia 18 janeiro de 2017 a Missa 
de quatro anos da morte do Pe. Quinha. A San-
ta Missa foi celebrada pelo Pároco de São José 
em Itaipava, Pe. Mário Coutinho, concelebrada 
por Pe. Rafael Soares de Oliveira e Pe. Francisco 
Montemezzo e assistida pelo Diácono Perma-
nente e irmão do Padre Quinha, João Henrique 
Medeiros Nunes. 

Com a igreja repleta de fiéis de toda Diocese e 
a voz melodiosa de Marcela Siesler, os amigos 
e familiares do Padre Quinha tiveram a oportu-
nidade de lembrar os momentos vividos ao seu 
lado, sua história e sua obra e principalmente 
por tudo que fez em prol do próximo.

Ao término da Missa, através dos depoimen-
tos de Pe. Mário, Pe. Rafael, Pe. Francisco e do 
Diácono João Henrique, o fiéis tiveram a opor-
tunidade de conhecer o grande legado que Pe. 
Quinha deixou. E através do depoimento de 
“Lindinho” (que passou pelo Sítio Nossa Se-
nhora do Sorriso), todos tiveram a certeza de 
que Pe. Quinha se foi fisicamente, mas que seu 
trabalho continua vivo, a Oficina é de Jesus.

Missa recorda os quatro anos de falecimento 
de Padre Quinha

Fotos: Pascom Paróquia de Itaipava

Paróquia de São José promove 
encontro FAC

Nos dias 19 a 22 de janeiro, acon-
teceu na Paróquia São José, em São 
José do Vale do Rio Preto, o encon-
tro de Formação do Adolescente 
Cristão (FAC). O encontro contou 
com a participação de 39 adoles-
centes, que tiveram a oportunida-
de de conhecer o tamanho do amor 
de Deus para com o ser humano e 
todo seu carinho.

Segundo os organizadores tudo 
isso foi expresso “em cada mo-
mento, pregação, dinâmica e, até 
mesmo, na animação, que na sim-

plicidade de cada uma delas, um 
novo aprendizado para todos, e 
sempre regidos pelos carinhos da-
quela que intercedeu e intercede 
por nós sempre, a Virgem Maria”.

A Santa Missa de encerramento 
foi celebrada pelo Padre João Rosa 
e concelebrada pelo Padre Paulo 
Augusto, na Matriz, onde também 
foi a Missa de envio do jovem Bru-
no, que agora dará um passo mui-
to importante em sua caminhada, 
iniciando o Pré-Discipulado na 
Comunidade Canção Nova.

Os organizadores agradecem 
“a toda equipe que mais uma vez 
muito se empenhou para que a 
obra acontecesse. Agradecem ao 
Padre João Rosa e todas as famílias 
dos Faquistas que confiou seu bem 
mais precioso”. “Que Jesus ilumi-
ne e os cumule com todas as bên-
çãos”, desejaram.

Foto: Pascom S. José do Vale do Rio Preto

Terço em praça pública

A Comissão Diocesana em De-
fesa da Vida promove todo dia 25 
de cada mês, às 19h30, a oração do 
rosário na Praça dos Expedicio-

nários, em frente ao Theatro Dom 
Pedro, em Petrópolis. O objetivo é 
rezar pela defesa da vida e pelas 
famílias.

O Vigário diocesano da Carida-
de, Padre Rafael Soares, ressalta a 
importância da oração, principal-
mente do rosário, quando os fiéis 
têm a oportunidade de lembrar os 
mistérios da vida de Cristo, “sob 
o olhar carinhoso de Maria, nossa 
mãe”.

Foto: Comissão Diocesana em Defesa da Vida

Decanato de Magé promove 
encontro de namorados

Nos dias 28 e 29 de janeiro, acon-
teceu no Decanato São José de An-
chieta, no Centro de Formação de 
Piabetá, o 1º Encontro de Namora-
dos do Decanato. Para que esse en-
contro pudesse acontecer houve a 
participação direta das Paróquias: 
N. Sra. Aparecida de Piabetá; N. 
Sra. Aparecida de Parada Modelo; 
N. Sra. da Conceição de Raiz da 
Serra e N. Sra. da Conceição e San-
to Aleixo de Santo Aleixo.

Neste encontro foram abordados 
assuntos como: 1- Namoro tempo 
de conhecer e escolher; 2- Namoro, 
tempo de crescer juntos (convivên-
cia, conquista diária); 3- A castida-
de, um belo desafio para o jovem, 
namoro e sexo; entre outros assun-
tos, para orientar e incentivar os 
casais de namorados na busca de 

um namoro santo, para que se te-
nha a formação de famílias santas.

O Primeiro Encontro de Namora-
dos contou ainda com a presença 
do Pe. Paulo César (Piabetá); Pe. 
Rodrigo Alberti (Parada Modelo) e 
do Pe. Jair (São Sebastião de Piabe-
tá), que celebrou a Santa Missa. O 
Diácono Paulo Roberto foi o Dire-
tor Espiritual e dentro do encontro 
conduziu todos a um momento de 
oração e adoração ao Santíssimo 
Sacramento.

Foto: Pastoral Familiar Decanato S. José de Anchieta

Pascom do Decanato São Pio X 
celebra São Francisco de Sales

Os agentes da Pastoral da Co-
municação (Pascom) do Decanato 
São Pio X (Teresópolis) celebraram 
São Francisco de Sales no dia 24 de 
janeiro, um dos patronos da pas-
toral. O encontro foi na Capela do 
Centro de Atividades Comunitá-
rias da Paróquia de Santa Teresa. 

Os agentes participaram de Mis-
sa presidida pelo Padre Fabiano 
Motta, que os incentivou a apro-

veitar a vasta novidade em termos 
de comunicação para pregar a 
mensagem do Evangelho. 

Foto: Pascom Decanato São Pio X
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AGENDA DIOCESANA

JANEIRO

MARÇO

Dia 03 - Chegada dos Seminaristas ao Seminário Diocesano
Dia 05 - Chegada dos Novos Alunos ao Seminário Diocesano
Dia 06 - Início do Ano Letivo no Seminário Diocesano
Dia 09 - Reunião do Colégio de Consultores
Dias 11 e 12 - Congresso Diocesano das Novas Comunidades

Dia 16 - Reunião do Conselho Presbiteral
Dia 19 - Encontro Diocesano de Coordenadores da Catequese
Dia 19 - Assembleia Paroquial
Dia 22 - Reunião do Conselho Econômico
Dia 28 - Carnaval

Diocese de Petrópolis sediará encontro regional 
da Pastoral da Saúde

A coordenadora diocesana da 
Pastoral da Saúde, Vera Troyack, 
e sua suplente, Marcia Aparecida 
Dias Pereira, se reuniram na ma-
nhã do dia 21 de janeiro com o Vi-
gário Diocesano da Diocesana, Pa-
dre Rafael Soares, para preparação 
do encontro regional da Pastoral, 
que acontecerá no dia 8 de julho, 
na Diocese de Petrópolis. Durante 
o encontro, realizado na paróquia 
Santa Rita de Cássia, no Bairro 
Castrioto, Decanato São Pedro de 
Alcântara, Padre Rafael ressaltou 
a importância deste encontro re-
gional, que tem por tema “Educar 
para saúde”, e manifestou a ale-
gria por ser realizado na Diocese.

Vera Troyack falou sobre os pre-
parativos para o encontro e, en-
trando no espírito da encíclica 
do Papa Francisco ‘Laudato Sí’, 
sobre o cuidado com a casa co-
mum (terra), o encontro não terá 
copo descartável e todos os parti-
cipantes vão ganhar uma caneca 

personalizada para o encontro. A 
equipe que está montando o en-
contro está trabalhando para que 
seja reduzido o lixo, seguindo as-
sim as palavras do Papa para o 

cuidado com a terra.
Padre Rafael Soares disse que 

isto é importante, pois em todos os 
encontros é produzido um grande 
volume de lixo, principalmente 

com os descartáveis, e a ideia da 
coordenação da Pastoral da Saúde 
é muito importante. Padre Rafael 
disse que “a saúde também se cui-
da, cuidando do ambiente em que 
vivemos” e lembrou a campanha 
da fraternidade de 2016 que fa-
lou sobre “saneamento básico” e a 
campanha deste ano trata da im-
portância dos biomas brasileiros 
para preservação do meio ambien-
te e da vida humana.

O XII Congresso Estadual do Re-
gional Leste 1 da Pastoral da Saú-
de será realizado no dia 8 de julho 
e terá a presença de representan-
tes da Pastoral das dez dioceses do 
Estado do Rio de Janeiro. O Bispo 
referencial para Pastoral, Dom An-
tônio Augusto Dias Duarte, estará 
presente durante todo o encontro, 
assim como o Bispo da Diocese de 
Petrópolis, Dom Gregório Paixão, 
OSB, e profissionais que farão pa-
lestra para os participantes do en-
contro.

Missa de desagravo marca reabertura de Igreja
Há duas semanas, a capela de São Francisco 

de Assis na comunidade da Cascata, da Paró-
quia de Santo Aleixo, foi assaltada. Um homem 
entrou na madrugada pela janela da igreja e le-
vou a âmbula dourada, o sacrário foi arromba-
do e as hóstias foram jogadas no chão.

Por conta da ação, as missas foram suspensas 
por quase duas semanas para que a capela fos-
se recuperada e, na noite do dia 26 de janeiro, 
aconteceu uma procissão penitencial seguida 
de uma Missa de desagravo para reintrodução 
do Santíssimo.

A celebração foi marcada pela simplicida-
de e o olhar de alegria da comunidade que 
aguardava ansiosamente a abertura da capela. 

A Missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Gregório Paixão, OSB, concelebrada pelo 
Pároco de Nossa Senhora da Conceição e Santo 
Aleixo, Padre João Carlos, e assistiram alguns 
diáconos permanentes do decanato São José de 
Anchieta.

Em sua homilia, Dom Gregório falou sobre o 
ato de vandalismo: “Ele se dirigiu ao sacrário, 
ele arrombou sacrário e ao encontrar dentro do 
sacrário Aquele que para nós é sagrado, é san-
to e é Deus, ele diz ‘Eu prefiro a casca ao con-
teúdo, eu prefiro o que me encanta aos olhos 
àquilo que me enche o coração’”.

A celebração terminou com uma longa salva 
de palmas após Jesus, no sacramento da comu-

nhão, ser depositado novamente no sacrário 
da capela de São Francisco de Assis.

Dia 1º - Cinzas
Dia 06 - Aula Magna no Seminário Diocesano
Dia 07 - Reunião do Clero do Decanato São José de Anchieta
Dia 12 - Formação Diocesana de Liturgia no Dec. N. Sra. do 
Amor Divino
Dia 12 - Encontro Diocesano de Formação dos Palestrantes da 
Pastoral do Batismo
Dia 14 - Reunião do Clero do Decanato N. Sra. do Amor Divino
Dia 15 - Reunião do Colégio de Consultores

Dia 21 - 24º aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom Gre-
gório Paixão, OSB, Bispo Diocesano
Dia 21 - Reunião do Clero do Decanato São Pedro de Alcântara
Dia 25 - 68º Aniversário de Fundação do Seminário Diocesano
Dia 26 - Assembleia por Decanatos
Dia 28 - Reunião do Clero do Decanato São Pio X
Dia 29 - Reunião dos Bispos do Regional Leste 1
Dias 29 e 30 - Reunião dos Bispos da Província de Niterói
Dia 30 - 18º Aniversário de Falecimento de Dom Manoel Cintra

Fotos: Pastoral da Saúde

Fotos: Pascom de Santo Aleixo



No dia 1º de março, com início da Quaresma, 
a Igreja Católica no Brasil abre a Campanha 
da Fraternidade, que este ano tem como tema 
“Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”, com o 
lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). 
O objetivo principal desta campanha é levar as 
pessoas a se conscientizarem da necessidade 
de preservar os biomas, com suas riquezas e 
diversidade onde o ser humano está inserido, 
não como um expectador, mais como um dos 
protagonistas e, talvez, o principal deles, pois 
foi ao homem e a mulher, imagem e semelhan-
ça do criador, dado o conhecimento para culti-
var e cuidar de tudo criado por Deus. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) publicou o texto-base da Campanha 
da Fraternidade (CF) de 2017. Segundo o Bispo 
auxiliar de Brasília (DF) e secretário geral da 
CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner, a pro-
posta é dar ênfase a diversidade de cada bio-
ma e criar relações respeitosas com a vida e a 
cultura dos povos que neles habitam, especial-
mente à luz do Evangelho. 

Para ele, a depredação dos biomas é a ma-
nifestação da crise ecológica que pede uma 

profunda conversão interior. “Ao meditarmos 
e rezarmos os biomas e as pessoas que neles 
vivem, sejamos conduzidos à vida nova”, afir-
ma. Ainda de acordo com o Bispo, a Campa-
nha deseja, antes de tudo, que o cristão seja um 
cultivador e guardador da obra criada. “Cul-
tivar e guardar nasce da admiração! A beleza 

que toma o coração faz com que nos inclinemos 
com reverência diante da criação. A campanha 
deseja, antes de tudo, levar à admiração, para 
que todo o cristão seja um cultivador e guarda-
dor da obra criada. Tocados pela magnanimi-
dade e bondade dos biomas, seremos conduzi-
dos à conversão, isto é, cultivar e a guardar”, 
salienta.

Além de abordar a realidade dos biomas bra-
sileiros e as pessoas que neles moram, a Cam-
panha deseja despertar as famílias, comunida-
des e pessoas de boa vontade para o cuidado 
e o cultivo da Casa Comum. Para ajudar nas 
reflexões sobre a temática são propostos subsí-
dios, sendo o texto-base o principal.

Dividido em quatro capítulos, a partir do 
método ver, julgar e agir, o texto-base faz uma 
abordagem dos biomas existentes, suas carac-
terísticas e contribuições eclesiais. Também 
traz reflexões sobre os biomas e os povos ori-
ginários, sob a perspectiva de São João Pau-
lo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Ao final, 
são apresentados os objetivos permanentes 
da Campanha, os temas anteriores e os gestos 
concretos previstos durante a Campanha 2017. 
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Campanha da Fraternidade e os Biomas 

Muitos podem se perguntar: o que 
os biomas e sua preservação têm a 
ver comigo? No entanto, a discus-
são e reflexão à luz do Evangelho e 
do ensinamento da Igreja tem tudo 
a ver com a Diocese, cujos municí-
pios que a formam –Petrópolis, Te-
resópolis, Areal, Magé, Gupimirim, 
São José do Vale do Rio Preto – estão 
inseridos dentro do Bioma da Mata 
Atlântica, considerado uma das bio-
diversidades mais rica e ameaçada 
do planeta. Ela é tão importante que 
foi decretada Reserva da Biosfera 
pela Organização das Nações Uni-
dades para Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) e Patrimônio Na-
cional na Constituição Federal de 
1988. 

Para entender melhor a sua im-
portância, ao olhar para o mapa da 
Mata Atlântica dentro do território 
da Diocese de Petrópolis, é possível 
encontrar as seguintes unidades de 
conservação:

Federal: Parque Nacional Serra 
dos Órgãos (Teresópolis, Guapimi-
rim, Magé e Petrópolis); Reserva 
Biológica do Tinguá (Petrópolis, Mi-
guel Pereira, Nova Iguaçu e Duque 
de Caxias); Área de Preservação 
Ambiental de Petrópolis; Área de 
Preservação Ambiental de Guapi-
mirim.

Estadual: Reserva Biológica de 
Araras (Petrópolis); Parque Estadu-
al Três Picos (Teresópolis); Área de 
Preservação Ambiental do Rio dos 
Frades.

Municipal: Parque Ecológico (Pe-
trópolis) e Parque Natural Munici-
pal Montanhas de Teresópolis.

Estas unidades têm como objeti-

vo proteger parte do Bioma Mata 
Atlântica, que, conforme dados do 
Ministério do Meio Ambiente, hoje 
representa apenas 8,5% de todo o 
território que havia (1.315.460 km²). 
Por isso, a sua preservação é funda-
mental para garantir a qualidade de 
vida de todos os seres que vivem 
nesta região, inclusive o ser huma-
no. 

Características da Mata 
Atlântica

O desmatamento na região, com 
avanço da construção civil, da in-
dústria e algumas regiões da lavou-
ra, levou a perda de uma grande 
parte da Mata Atlântica. Por isso, as 
unidades de preservação ambiental, 
sejam públicas ou particulares, se 
tornaram importantes para garantir 
a sobrevivência de todas as espé-
cies deste bioma, assim como do ser 
humano. A mudança climática e o 
aquecimento global nos últimos dez 
anos passaram a ser perceptíveis 
em Teresópolis e Petrópolis, regiões 
consideradas frias, mas que na últi-
ma década sofreu com temperatu-
ras altas.

Mas, mesmo com toda mudança, a 
Mata Atlântica ainda tem mais de 20 
mil espécies de plantas, sendo oito 
mil endêmicas; 270 espécies conhe-
cidas de mamíferos; 992 espécies de 
aves. 197 répteis; 372 anfíbios; e 350 
peixes. Este bioma ainda tem grande 
importância para o fornecimento de 
água potável, pois estão presentes 
sete bacias hidrográficas brasileiras; 
regulagem do fluxo de mananciais 
hídricos; controle do clima; fonte de 
alimentos e plantas medicinais; la-

zer, ecoturismo, geração de renda e 
qualidade de vida. 

Portanto, ignorar a importância 
da Mata Atlântica para região, ou 
melhor, para quem vive e depen-
de deste bioma nos seis municípios 
que formam a Diocese de Petrópo-
lis, é deixar de lutar e defender a 
vida. O Papa Francisco, ao publicar 
a encíclica ‘Laudato Sí’, apresenta a 
visão clara de que seres humanos, 
natureza e ambiente, criação e so-
ciedade estão ligados entre si: “Eco-
logia humana e ecologia ambiental 
caminham juntas” (Audiência geral 
5/06/2013).

A palavra chave para o Papa Fran-
cisco na relação do homem com a 
natureza é a busca da harmonia e é 
neste sentido que os fiéis católicos 
da Diocese de Petrópolis devem 
buscar a harmonia com o Bioma 
Mata Atlântica. 

Não basta olhar para o desmata-
mento da floresta Amazônia ou a 
falta de chuva no Nordeste, ou ain-

da, a beleza do pantanal, do pampa 
e da caatinga. É preciso ter um olhar 
para o meio onde se vive, onde se 
está inserido e isto requer uma ação 
para preservar os dons naturais que 
o Criador deixou à disposição do 
ser humano. Cuidar da Casa Co-
mum (Terra), como afirma o Papa 
Francisco em sua encíclica, é cuidar 
inicialmente do local onde se está, 
do meio onde está inserido, isto é, 
do próprio quintal, comunidade, ci-
dade e região.

Neste cuidar há diversas ações que 
podem ser desenvolvidas para pre-
servar o ambiente em que se vive e 
o Bioma Mata Atlântica, como a co-
leta seletiva do lixo, evitar queima-
das e desmatamentos, usar a terra 
de forma sustentável, preservar os 
recursos hídricos e as florestas exis-
tentes. Outra iniciativa é promover 
o reflorestamento de áreas desma-
tadas, plantar mudas de árvores 
nativas possíveis e garantir o equi-
líbrio entre ser humano e natureza.

A CF-2017 e a Diocese de Petrópolis

Imagem: Portal Kairos
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Bioma AmaZÔnia:  A Amazônia, 
maior bioma do Brasil, ocupa 61% 
do território nacional – formado 
pelos estados da região norte: Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará e Rorai-
ma, Rondônia e Tocantins. A Lei 
n. 1806 de 1953 inseriu neste bioma 
os estados do Mato Grosso e Ma-
ranhão, criando a Amazônia Legal. 
É marcado pela maior hidrográfi -
ca de água doce do mundo, a ba-
cia amazônica. Seu principal rio, o 
Amazonas, lança no Oceano Atlân-
tico cerca de 175 milhões de litros 
d´água a cada segundo, levando 
nas águas materiais orgânicos e 
sedimentos que geram no oceano 
biodiversidade marinha, colabo-
rando para a temperatura do pla-
neta. Também há o rio aéreo (eva-
potranspiração) que leva água em 
forma de vapor pela região Centro-
-Oeste, Sul, Sudeste do Brasil. Sua 
vegetação característica é de árvo-
res altas. Nas planícies que acom-
panham o Rio Amazonas e seus 
afl uentes, encontram-se as ma-
tas de várzeas (periodicamente 
inundadas) e as matas de igapó 
(permanentemente inundadas). 
Estima-se que esse bioma abrigue 
mais da metade de todas as espé-
cies vivas do Brasil.

A Igreja Católica na Amazônia 
Legal vive e cresce no enraizamen-
to na sabedoria tradicional e na 
piedade popular que durante sécu-
los mantém viva a fé e a espirituali-
dade do povo da fl oresta. Diversos 
leigos, sacerdotes, religiosos (as) 
derramaram seu sangue em nome 
da dimensão sociotransformadora 
da fé, cuja defesa dessas popula-
ções e do meio ambiente foram seu 
principal esforço.

Bioma Caatinga: A Caatinga, 
cujo nome é de origem indígena 
e signifi ca “mata clara e aberta”, 
encontra-se envolvida pelo clima 
semiárido entre a estreita faixa da 
Mata Atlântica e o Cerrado.  É um 
bioma exclusivamente brasileiro, 
que abrange territórios de 8 esta-
dos do Nordeste e o Norte de Mi-
nas Gerais, onde vivem 27 milhões 
de pessoas. Apresenta uma grande 
riqueza de ambientes e espécies, 
que não é encontrada em nenhum 
outro bioma. A seca, a luminosida-
de e o calor característicos de áreas 
tropicais resultam numa vegetação 
de savana estépica, espinhosa e de-
cidual (quando as folhas caem em 
determinada época). Há também 
áreas serranas, brejos e outros tipos 
de bolsão climático mais ameno.

Está sujeito a dois períodos secos 
anuais: um de longo período de es-
tiagem, seguido de chuvas intermi-
tentes e um de seca curta seguido 

de chuvas torrenciais (que podem 
faltar durante anos). Dos ecossiste-
mas originais da caatinga, 80% fo-
ram alterados, em especial por cau-
sa de desmatamentos e queimadas. 
Com 70% do seu subsolo formado 
por rochas cristalinas, tem poucas 
nascentes e rios perenes, portanto, 
poucos aquíferos. 

A vida de fé das comunidades 
cristãs neste bioma é marcada pela 
piedade popular, que se caracte-
riza pela devoção e pelas roma-
rias nos expressivos santuários da 
região, como Bom Jesus da Lapa 
(BA), Santuário Frei Damião (PB), 
Santuário de São Francisco, em Ca-
nindé (CE), etc. 

B i o -
ma Cerra-
do: O Cerrado 
tem duas estações cli-
máticas bem defi nidas: 
chuvosa e seca. O solo, 
de composição arenosa, 
é considerado o bioma 
brasileiro mais antigo. Sua 
vegetação é encontrada na re-
gião Centro-Oeste e também 
na região oeste de Minas 
Gerais e das regiões sul 
do Maranhão e do Piauí. 
Nesta área vivem 22 mi-
lhões de pessoas.Possui a nas-
cente das três maiores bacias da 
América do Sul (Amazônica/To-
cantins, São Francisco e Prata), o 
que resulta em elevado potencial 
aquífero e grande biodiversidade. 
Abriga mais de 6,5 mil espécies de 
plantas já catalogadas. No Cerrado 
predominam formações da savana 
e clima tropical quente sub-úmido, 
com uma estação seca e uma chu-
vosa e temperatura média anual 
entre 22°C e 27°C.

Além dos planaltos, com exten-
sas chapadas, existem nessas regi-
ões fl orestas de galeria, conhecidas 
como mata ciliar e mata ribeirinha, 
ao longo do curso d’água e com fo-
lhagem persistente durante todo o 
ano; e a vereda, em vales enchar-
cados e que é composta de agru-
pamentos da palmeira buriti sobre 
uma camada de gramíneas (estas 
são constituídas por plantas de 
diversas espécies, como gramas e 

bambus).
A Igreja Católica está empenha-

da na aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional – PEC 
115/150 –, que inclui o Cerrado e 
a Caatinga como Patrimônios Na-
cionais. Também produz material 
popular para ativar a consciência 
da preservação ambiental junto às 
comunidades.

Bioma Mata Atlântica: A 
Mata Atlântica abrangia  uma área 
equivalente a 1.315.460 quilôme-
tros quadrados e estendia-se ori-
ginalmente por 17 estados. Hoje 
restam 8,5% de remanescentes 
fl orestais. Atualmente, somados 

todos os fragmentos de fl o-
resta acima de 3 hectares, há 

12,5% da sua área original. 
Seu principal tipo de 

vegetação é a 

flo-
resta 

n o r -
m a l -

m e n t e 
composta 

por árvores 
altas e relacionada 

a um clima quente e 
úmido. A Mata Atlân-

tica já foi um dos mais 
ricos e variados conjuntos 

fl orestais pluviais da Amé-
rica do Sul, mas atualmente é 

reconhecida como o bioma bra-
sileiro mais descaracterizado. Isso 
porque os primeiros episódios de 
colonização no Brasil e os ciclos de 
desenvolvimento do país levaram 
o homem a ocupar e destruir parte 
desse espaço.

Com a chegada dos primeiros 
missionários jesuítas, Padre Ma-
noel da Nóbrega, José de Anchieta 
e outros, deu-se início ao proces-
so de aldeamento, a construção 
de conventos e colégios. Também 
outras ordens religiosas e congre-
gações deram a sua contribuição: 
os franciscanos, beneditinos, car-
melitas e outros. Não podemos 
deixar de lembrar também das 
pastorais sociais, com atuação nos 
diversos seguimentos da socieda-
de, defendendo a vida, nas várias 
instâncias em que ela é ameaçada 
pelo modelo econômico em desen-
volvimento.

Bioma Pantanal: De acordo com 
o Ministério do Meio Ambiente, o 
bioma Pantanal é considerado uma 
das maiores extensões úmidas con-
tínuas do planeta. É um bioma pra-
ticamente exclusivo do Brasil, pois 
apenas uma pequena faixa dele 
adentra outros países (o Paraguai 
e a Bolívia). É caracterizado por 
inundações de longa duração (de-
vido ao solo pouco permeável) que 
ocorrem anualmente na planície e 
provocam alterações no ambien-
te, na vida silvestre e no cotidiano 
das populações locais. A vegetação 
predominante é a savana. A cober-
tura vegetal original de áreas que 
circundam o Pantanal foi em gran-
de parte substituída por lavouras 
e pastagens, num processo que já 
repercute na Planície do Pantanal. 

Para a Igreja Católica, o bioma 
Pantanal não representa somen-
te um santuário ecológico onde se 
preservam espécies, mas sim um 
lugar onde o ser humano faz uma 
profunda experiência de Deus, da 
natureza e do outro.  Atuam na re-
gião com expressivo empenho o 
Conselho Indigenista Missionário, 
Cáritas, Pastoral da Criança, Pas-
toral da Saúde, Comunidades Ecle-
siais de Base, etc. Estas ações da 
Igreja na região do Pantanal dedi-
cam especial atenção aos povos ori-
ginários, ribeirinhos e pantaneiros.

Bioma Pampa: O bioma Pampa 
está presente, no Brasil, somente no 
Rio Grande do Sul, ocupando 63% 
do território do Estado. Constitui 
os pampas sul-americanos, que se 
estendem pelo Uruguai e pela Ar-
gentina e, internacionalmente, são 
classifi cados de Estepe. É marcado 
por clima chuvoso, sem período 
seco regular e com frentes polares 
e temperaturas negativas no inver-
no. É bastante infl uenciado pelo 
clima subtropical e pela formação 
do relevo, que é constituído prin-
cipalmente por planícies. Em vir-
tude do clima frio e seco, a vegeta-
ção não consegue desenvolver-se, 
sendo constituída principalmente 
por gramíneas, como capim-barba-
-de-bode, capim-gordura, capim-
-mimoso etc.

A Igreja está presente na região 
desde a primeira evangelização, 
mas com características muito pró-
prias. Foi ali que os missionários 
jesuítas fundaram “As Missões dos 
Sete Povos”. Nos últimos anos, seja 
pela presença das Pastorais Sociais, 
das Semanas Sociais, das Campa-
nhas da Fraternidade, das CEBs, 
muito se valoriza a agricultura fa-
miliar, os territórios das comunida-
des tradicionais e os remanescentes 
indígenas.

Conheça os biomas brasileiros

Imagem: Portal A12
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No dia 11 de fevereiro, a Igreja Católica ce-
lebra o XXV Dia Mundial do Enfermo e para 
celebrar a data, o Papa Francisco publicou 
uma mensagem com o tema - Admiração pelo 
que Deus faz: “o Todo-Poderoso fez em mim 
maravilhas” (Lc 1, 49). Neste dia, em todas as 
paróquias deve-se celebrar missa na intenção 
dos doentes, aproveitando a festa de Nossa 
Senhora de Lourdes.

Instituído por São João Paulo II em 1992 e ce-
lebrado a primeira vez em Lourdes, na Fran-
ça, no ano seguinte, o Dia é ocasião para se 
prestar especial atenção à condição dos doen-
tes e mais em geral, a todos os atribulados; ao 
mesmo tempo, convida familiares, profissio-
nais de saúde e voluntários a dar graças pela 
vocação de acompanhar os irmãos doentes.

Na mensagem, o Papa se diz próximo a to-
dos os que vivem a experiência do sofrimento 
e suas famílias, enaltece aqueles que nas es-
truturas de saúde espalhadas pelo mundo se 
ocupam das melhoras, cuidados e bem-estar 
diário dos enfermos; encoraja todos – doen-
tes, atribulados, médicos, enfermeiros, fami-
liares, voluntários – a olhar Maria, Saúde dos 
Enfermos, como a garante da ternura de Deus 
por todo o ser humano.

Como Santa Bernadete, pobre, analfabeta e 
doente, estamos sob o olhar de Maria. “Peça-
mos à Imaculada Conceição a graça de saber 
sempre relacionar-nos com o doente como 
uma pessoa que certamente precisa de ajuda”, 
escreve o Pontífice.

Por ocasião deste Dia, prossegue, “podemos 
encontrar novo impulso e contribuir para a 

difusão de uma cultura respeitadora da vida, 
da saúde e do meio ambiente; lutar pelo res-
peito da integridade e dignidade das pessoas, 
abordando corretamente as questões bioéticas 
e a tutela dos mais fracos”.

O Papa reafirma também a sua proximidade 
de oração e encorajamento a médicos, enfermei-
ros, voluntários e todos os homens e mulheres 
comprometidos no serviço dos doentes e ne-
cessitados; às instituições eclesiais e civis que 
trabalham nesta área; e às famílias que cuidam 
amorosamente dos seus membros doentes.

Na conclusão, recorda o testemunho lu-

minoso de tantos amigos e amigas de Deus, 
como São João de Deus e São Camilo de Lélis, 
Padroeiros dos hospitais e dos profissionais 
de saúde, e Santa Teresa de Calcutá, missio-
nária da ternura de Deus. E termina com a 
oração a Maria:

“Ó Maria, nossa Mãe, que, em Cristo, aco-
lheis a cada um de nós como filho, sustentai a 
expectativa confiante do nosso coração,

socorrei-nos nas nossas enfermidades e tri-
bulações, guiai-nos para Cristo, vosso filho e 
nosso irmão, e ajudai a confiarmo-nos ao Pai 
que faz maravilhas”.

Dia Mundial do Enfermo: 
Maria agente de ternura de Deus

Com um convite a não seguir as 
modas passageiras e a deixar de vi-
ver para nós mesmos, o Papa Fran-
cisco concluiu a Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos na cele-
bração das segundas vésperas na 
Solenidade de São Paulo, celebrada 
no dia 25 de janeiro.

“É a revolução que Paulo viveu, 
mas é também a revolução cristã 
de sempre: deixar de viver para 

nós mesmos, buscando os nossos 
interesses e promoção da nossa 
imagem, mas reproduzir a imagem 
de Cristo, vivendo para Ele e de 
acordo com Ele, com o seu amor e 
no seu amor”, disse o Santo Padre 
na Basílica de São Paulo Extramu-
ros.

“Para a Igreja, para cada Confis-
são Cristã, é um convite a não se 
basear em programas, cálculos e 

benefícios, a não se abandonar a 
oportunidades e modas passagei-
ras, mas a procurar o caminho com 
o olhar sempre fixo na cruz do Se-
nhor: lá está o nosso programa de 
vida”.

Também estiveram presentes du-
rante a celebração representantes 
de outras confissões presentes em 
Roma.

Na homilia, o Pontífice falou de 
São Paulo e de como deixou de per-
seguir os cristãos e se tornou um 
deles. “É impelido pela graça a pro-
clamar a feliz notícia do amor e da 
reconciliação que Deus oferece ple-
namente em Cristo à humanidade”.

Segundo o Santo Padre, “a recon-
ciliação para a qual somos impeli-
dos não é simplesmente iniciativa 
nossa: é primariamente a recon-
ciliação que Deus nos oferece em 
Cristo”. “Antes de ser esforço hu-
mano de crentes que procuram su-
perar as suas divisões, é um dom 
gratuito de Deus. Como resultado 

deste dom, a pessoa perdoada e 
amada é chamada, por sua vez, a 
proclamar o evangelho da reconci-
liação em palavras e obras, a viver 
e dar testemunho de uma existên-
cia reconciliada”.

Para anunciar “o evangelho de 
reconciliação”, Francisco indicou 
que não é possível realizá-lo sem 
“sacrifícios”. “Jesus deu a sua vida, 
morrendo por todos. De modo 
semelhante os embaixadores de 
reconciliação, em seu nome, são 
chamados a dar a vida, a não vi-
ver mais para si mesmos, mas para 
Aquele que morreu e ressuscitou 
por eles”.

“Se vivermos este morrer para 
nós mesmos por amor de Jesus, o 
nosso estilo velho de vida é relega-
do para o passado e, como aconte-
ceu a São Paulo, entramos numa 
nova forma de existência e comu-
nhão”, sublinhou.

Fonte: ACI Digital

A verdadeira revolução é deixar o egoísmo e viver 
à imagem de Cristo, assegura o Papa

Foto: ACI Digital
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FAMÍLIA / VIDA

Milhares de pessoas participaram no dia 
27 de janeiro da 44ª Marcha pela Vida, em 
Washington, capital dos Estados Unidos.

O vice-Presidente, Mike Pence, falou aos 
participantes, lembrando que uma das 
primeiras ordens executivas tomadas pelo 
novo Presidente dos Estados Unidos foi a 
proibição de financiamento governamen-

tal a organizações que pratiquem ou aju-
dem à prática do aborto no estrangeiro.

“Estão aqui presentes três gerações, to-
dos vocês e os muitos milhares que estão 
conosco em marchas como esta em todo 
o país. O direito à vida volta a vencer na 
América”, disse Mike Pence.

Pelo Twitter, o presidente Donald 

Trump declarou seu apoio à marcha. “A 
#MarchaPelaVida é tão importante. A to-
dos vocês que estão marchando — vocês 
têm meu total apoio”, postou.

Em uma mensagem assinada pelo Car-
deal Secretário de Estado Pietro Parolin 
e enviada ao núncio nos Estados Uni-
dos, Monsenhor Christoph Pierre, o Papa 
Francisco expressou seu apoio ao evento: 

“É tão grande o valor de uma vida hu-
mana e é assim que o direito inalienável 
à vida da criança inocente que cresce no 
ventre de sua mãe, que de modo algum 
pode ser apresentado como um direito so-
bre seu próprio corpo a possibilidade de 
tomar decisões em relação a essa vida, que 
é um fim em si e que nunca pode estar su-
jeito ao domínio de outro ser humano. “

O Papa disse ainda que estava “confian-
te de que este evento, em que muitos ci-
dadãos americanos manifestaram-se em 
favor dos mais indefesos de nossos ir-
mãos e irmãs, pode contribuir para uma 
mobilização das consciências em defesa 
do direito à vida e das medidas eficazes 
para garantir a sua proteção jurídica ade-
quada”.

Fonte: Canção Nova

Com o apoio do Papa, Marcha pela Vida 
reúne milhares nos EUA

“Comunicar esperança e con-
fiança no nosso tempo” é o título 
da Mensagem do Papa Francisco 
para o 51º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, que será celebra-
do no dia 28 de maio, Ascensão do 
Senhor.

A mensagem é divulgada tradi-
cionalmente no dia 24 de janeiro, 
Festa de S. Francisco de Sales, pa-
droeiro dos comunicadores.

O texto, como define o próprio 
Papa, é um encorajamento a to-
dos os que trabalham neste campo 
para que comuniquem de modo 
construtivo, isto é, rejeitando pre-
conceitos e promovendo uma cul-
tura do encontro.

O protagonista da notícia, escre-
ve Francisco, não pode ser o mal 
- que nos leva à apatia, ao deses-
pero e a anestesiar a consciência –, 
mas a solução aos problemas, com 
um estilo comunicador aberto e 
criativo.

A realidade não tem um signifi-
cado unívoco, afirma o Papa: tudo 
depende do olhar com que a en-
xergamos, dos “óculos” que deci-
dimos pôr para ver: mudando as 
lentes, também a realidade apare-

ce diferente. Portanto, o ponto de 
partida bom para ler a realidade 
é a Boa Notícia por excelência, ou 
seja, o Evangelho de Jesus Cristo.

Esta boa notícia, explica, não é 
boa porque nela não se encontra 
sofrimento, mas porque o próprio 
sofrimento é vivido num quadro 
mais amplo, como parte integran-
te do amor de Cristo ao Pai e à 
humanidade. Em Cristo, Deus fez-
-Se solidário com toda a situação 
humana, revelando-nos que não 

estamos sozinhos, porque temos 
um Pai que nunca pode esquecer 
os seus filhos.

Boa notícia
“Visto sob esta luz, acrescenta o 

Pontífice, qualquer novo drama 
que aconteça na história do mun-
do torna-se cenário possível tam-
bém duma boa notícia, uma vez 
que o amor consegue sempre en-
contrar o caminho da proximida-
de e suscitar corações capazes de 

se comover, rostos capazes de não 
se abater, mãos prontas a cons-
truir.”

A esperança fundada na boa 
notícia que é Jesus, afirma ainda 
o Papa, nos faz erguer os olhos e 
contemplá-Lo no quadro litúrgico 
da Festa da Ascensão. “Aparente-
mente, o Senhor afasta-Se de nós, 
quando na realidade são os hori-
zontes da esperança que se alar-
gam.” Para Francisco, esta espe-
rança não pode deixar de moldar 
também o nosso modo de comuni-
car, com a persuasão de que é pos-
sível enxergar e iluminar a boa no-
tícia presente na realidade de cada 
história e no rosto de cada pessoa.

“A esperança é a mais humilde 
das virtudes, porque permane-
ce escondida nas pregas da vida, 
mas é semelhante ao fermento que 
faz levedar toda a massa.” Quem 
se deixa conduzir pela Boa Notí-
cia no meio do drama da história, 
conclui o Pontífice, torna-se farol 
na escuridão deste mundo, ilumi-
na a rota e abre novas sendas de 
confiança e esperança.

Fonte: Rádio Vaticano

Francisco propõe estilo “aberto e criativo” 
para comunicar esperança

Foto: Divulgação
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Nossa Senhora de Lourdes

No dia 11 de fevereiro de 1858, uma menina 
de quatorze anos, Bernadette Soubirous, in-
gênua, humilde e analfabeta, saiu com uma 
irmã e uma amiga para catar gravetos em 
um lugar chamado Massabielle, próximo ao 
povoado de Lourdes. Para aí chegar, as me-

ninas precisaram atravessar um córrego com 
os pés descalços. Bernadette, que era asmáti-
ca, vacilou em colocar os pés na água e por 
isso se atrasou um pouco na caminhada. Um 
estalido entre as árvores chamou a atenção 
da menina. Seus olhos contemplaram uma 
gruta na qual lhe apareceu uma Senhora com 
o rosto resplandecente, vestida de branco, 
com uma cinta azul.

A Senhora misteriosa sorria e convidou 
Bernadette a rezarem juntas o terceiro mis-
tério do Rosário. A irmã de Bernadette con-
tou aos pais o ocorrido e estes, num primeiro 
momento, proibiram Bernadette de retornar 
à gruta. Mas tiveram que ceder frente a suas 
lágrimas.

A aparição da Virgem se repetiu no dia 
18 de fevereiro. Desta vez, a Senhora disse: 
“Vocês podem ter a bondade de vir aqui no 
espaço de quinze dias? Não prometo fazê-las 
felizes neste mundo, mas no outro”. Ao lon-
go das sucessivas aparições, a Senhora con-
vidou Bernadette a rezar pelos pecadores e 
exortou os fiéis à penitência.

No dia 25 de fevereiro, a Senhora pediu que 
elas bebessem da água de uma fonte que se 
encontrava em determinado lugar. Berna-
dette raspou a superfície do terreno com as 
unhas. A princípio brotou apenas um fio de 
água meio escura. Bernadette bebeu um pou-
co e se lavou. Era o milagroso manancial de 
Lourdes.

No dia 2 de março a Senhora disse à menina 
que manifestasse aos sacerdotes seu desejo 
de que se realizasse uma procissão e se cons-
truísse ali uma capela. O pároco de Lourdes, 
o Pe. Peyramale não acreditou nas palavras 
da menina e a tratou muito duramente, orde-

nando: “Diga a essa Senhora para falar seu 
nome”. Na manhã do dia 25 de março, a Vir-
gem Santíssima deu sua resposta: “Eu sou a 
Imaculada Conceição”.

Quatro anos antes, no dia 8 de dezembro de 
1854, o Papa Pio IX, na Basílica de São Pedro, 
em Roma, proclamara que a Imaculada Con-
ceição de Nossa Senhora é dogma de fé, quer 
dizer, todos os católicos devem firmemente 
crer que Nossa Senhora foi preservada da 
mancha do pecado original. Com a aparição 
de Lourdes, a Virgem confirmava a procla-
mação do dogma.

Apesar da proibição das autoridades civis 
que interrogaram e ameaçaram Bernadette, 
os peregrinos começaram a acorrer em mas-
sa à gruta de Massabielle, onde se realizaram 
muitos milagres. O acesso à gruta foi proi-
bido. Mais tarde, por ordem do imperador 
Napoleão III, o lugar foi aberto ao público.

O Santuário de Nossa Senhora de Lour-
des, na França, recebe anualmente milhões 
de peregrinos crentes e também não crentes, 
para experimentar o milagre que ininterrup-
tamente se repete: para alguns a cura dos 
males do corpo e para todos a serenidade 
do espírito. Em Lourdes a Virgem prossegue 
sorrindo ao mundo. Sua festa é celebrada a 
11 de fevereiro.

No dia 2 de junho de 1925, na Sala do Con-
sistório, o Papa Pio XI declarou Bernadet-
te Bem-aventurada. A festa da beatificação 
ocorreu na Basílica de São Pedro no dia 14 de 
junho do mesmo ano. No dia 8 de dezembro 
de 1933, o mesmo Papa inscreveu Bernadette 
Soubirous no catálogo dos santos.

Fonte: Portal A12

Celebrada no dia 11 de fevereiro

Queridos amigos e queridas ami-
gas, daqui a pouco, a partir do 
dia 1º de março começa o tem-
po da Quaresma e neste perío-

do de preparação para a Páscoa 
é o tempo de vivermos o Jejum, 
a Oração e a Caridade. Convido 
você a viver este momento com 
muita oração e se puder faça je-
jum, que pode ser abstinência 

de algo que você gosta, como 
por exemplo chocolate, e faça 

caridade...

Vamos nos preparar
 para a Páscoa!

Foto: Reprodução da Internet
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Ano Mariano: Editora Ave-Maria apresenta 
leitura ideal aos devotos de Nossa Senhora

Desde outubro do ano passado, 2017 foi ins-
tituído como o Ano Mariano pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. A decisão se 
deu devido aos 300 anos do encontro da ima-
gem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul. 
E para celebrar e viver esse jubileu, a Editora 
Ave-Maria apresenta aos fiéis o livro “101 tí-
tulos de Nossa Senhora na devoção popular”, 
de Pe. Roque Vicente Beraldi, obra que pro-
mete acompanhar os fiéis neste ano.

O livro traz aos leitores explicações sobre 
os diferentes títulos que já foram atribuídos 
a Nossa Senhora em cada lugar em que as 
graças de Deus foram, por meio dela, derra-
madas. A obra é fruto das publicações feitas, 
desde 1996, pelo autor, na coluna “Maria na 
devoção popular”, da Revista Ave Maria. Os 
títulos são distribuídos em quatro capítulos 
relacionados aos privilégios, aos fatos histó-
ricos, às virtudes e aos lugares de devoção ou 
aparição de Nossa Senhora.

A origem do título “Imaculado Coração de 
Maria”, por exemplo, tem uma explicação. 
Apesar de terem sido muitos os santos que 
engrandeceram a Mãe de Deus, falando sobre 
prerrogativas, foi só a partir de São João Eu-
des que apareceram escritores sagrados que o 
fizeram. Entre eles, está Santo Antonio Maria 
Claret.

“Ele, de um modo todo especial, propagou 
a devoção ao Coração de Maria. Depois da 

declaração do dogma da Imaculada Concei-
ção por Pio IX, em 1850, acrescentou a pala-
vra “Imaculado” ao Coração. Como arcebispo 
da ilha de Cuba, escreveu uma carta pastoral 
convidando o clero e o povo da arquidiocese 
a venerar a santa Mãe de Deus com o título do 
Imaculado Coração de Maria”. Pág. 10

Outro título bastante conhecido e que mui-
tos não imaginam a origem do nome é Nossa 
Senhora das Dores: 

“Quanto à origem, não se duvida de que os 
primeiros cristãos, certamente, terão dado a 
Maria condolências pelos sofrimentos que Je-
sus padeceu, ao ser preso e condenado injus-
tamente, por ter sido coroado de espinhos, ter 
carregado a cruz até o Calvário e sido crucifi-
cado. Ela permaneceu ao pé da cruz quando 
seu Filho morreu pela salvação da humanida-
de!” Pág. 18

2017 também é marcado pelo 1º centenário 
da aparição de Nossa Senhora na cidade de 
Fátima em Portugal. Essa aparição é marcada 
por diversos sinais e milagres. Essa e muitas 
outras histórias de aparições da Virgem Ma-
ria também constam no livro “101 títulos de 
Nossa Senhora na devoção popular”. Essa 
obra torna-se essencial para todos os que de-
sejam viver este ano santo repleto do amor da 
Mãe de Jesus.

Imagem: Divulgação

Há três anos, às 17h dia 12 de 
dezembro, nos dirigíamos em di-
reção a casa do senhor Bispo Dom 
Gregório Paixão para apresentá-
-lo algo que o Espírito Santo so-
prava no nosso coração, o Projeto 
Casais Restaurados.

Lembramos como se fosse hoje, 
ele descendo das escadas com a 
apostila na mão, nos recebendo 

com toda sua alegria e acolhi-
mento que lhe é peculiar. No nos-
so coração um misto de alegria e 
medo, ele já havia lido a proposta 
e aguardávamos uma resposta, 
se poderíamos ou não começar a 
preparação do 1º Acampamento 
para Casais da nossa Diocese.

Depois de nos fazer várias per-
guntas disse “Coragem, o Bispo 

está com vocês”, nos levou à ca-
pela, nos abençoou e nos enviou. 
Não tínhamos dimensão das ma-
ravilhas que Deus faria, apesar 
de nós, e hoje completamos três 
anos.

Acampamento para casais, Ex-
periência de Amor, Retiro para 
Homens e para Mulheres Casa-
das, Avivamento para casais, lou-

vor para casais são sinais concre-
tos do carinho de Deus por nós. 
Agradecemos a Deus por nos per-
mitir viver tantas graças, ao nos-
so Bispo pela confiança nesse tra-
balho, a todos os sacerdotes que 
direta ou indiretamente têm nos 
ajudado nesta missão em restau-
rar casais e famílias e a cada um 
dos nossos irmãos que acreditam 
nesse projeto que é de Deus!

Vamos em frente, vamos para 
águas mais profundas, 2017 está 
aí batendo na nossa porta e que 
se abra para as novas possibili-
dades que o Espírito de Deus nos 
apontará. Iniciaremos o ano com 
a nossa casa sede, local de reu-
nião e oração, onde Nosso Senhor 
será adorado. Obrigado meus ir-
mãos, esse projeto não é nosso, é 
de Deus, que por incrível que pa-
reça quer depender de nós para 
continuar restaurando casais e 
famílias.

Deus nos abençoe e rumo a 2017 
com determinação, humildade e 
coragem para abraçar a missão 
com fidelidade e ousadia. Avance-
mos para águas mais profundas. 

Paulo Cleffs

Casais Restaurados 
Foto: Casais Restaurados
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