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Milhares de pessoas se despediram do Padre José Augusto Carneiro, o Pe. Jac, falecido no dia 3 de julho. O Bispo Diocesano, Dom 
Gregório Paixão, presidiu a Missa de exéquias na Catedral, recordando seu trabalho na Diocese e na cidade de Petrópolis. P. 3
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Diocese se DespeDe De pe. Jac

Milhares de fiéis celebraram 
a Solenidade de Corpus Ch-
risti nas paróquias da Diocese 
de Petrópolis. O Bispo Dioce-
sano, Dom Gregório Paixão, 

presidiu Missas em Petrópolis 
e Teresópolis e saiu juntamen-
te com os fiéis em procissão 
pelas ruas do centro das cida-
des. P. 4

Fiéis participam das celebrações 
de Corpus Christi

Mães rezam pelos filhos 
em Petrópolis

O movimento “Mães que 
oram pelos seus filhos”, che-
gou a Petrópolis por iniciativa 

de uma mãe, Micheli Luizetto 
Ventura.O primeiro grupo liga-
do ao grupo nacional foi insta-
lado na Paróquia Santo Antô-
nio, no Alto da Serra. 

O movimento que nasceu 
em2011 em Vitória (ES) hoje 
está presente em diversas par-
tes do Brasil e conta com vá-
rias orientações para os grupos 
de mães quedesejam rezar por 
seus filhos. Pp. 6, 7 e 11

Congresso do ECC
Mil pessoas participaram do Con-

gresso Diocesano do Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), realizado 

no dia 4 de junho, em Pau Grande, 
com o tema Acima de tudo, fazei 
conhecer Jesus”. P. 4

Foto: PascomDecanato São Pio XFoto: Pascom Paróquia do Alto da Serra
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Homilia na Santa Missa pela Solenidade 
do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

VOZ DO PAPA

Na so-
l e n i d a -

de do Corpus Domini, reaparece 
várias vezes o tema da memória. 
Disse Moisés ao povo: «Recorda-
-te de todo esse caminho que o 
Senhor, teu Deus, te fez percorrer 
(...). Toma cuidado em não esque-
cer o Senhor, (...) que te alimentou 
neste deserto com o maná» (cf. Dt 
8, 2.12.16). Por sua vez, Jesus dir-
-nos-á: «Fazei isto em memória de 
Mim» (1 Cor 11, 24). E São Pau-
lo dirá ao seu discípulo Timóteo: 
«Recorda-te de Jesus Cristo» (2 Tm 
2, 8). «O pão vivo, o que desceu do 
Céu» (Jo 6, 51), é o sacramento da 
memória que nos recorda, de for-
ma real e tangível, a história de 
amor de Deus para nós.

Recorda-te: diz, hoje, a Palavra 
divina a cada um de nós. A partir 
da recordação das façanhas do Se-
nhor, ganhou força o caminho do 
povo no deserto; é na recordação 
daquilo que o Senhor fez por nós 
que se fundamenta a nossa histó-
ria pessoal de salvação. Recordar 
é essencial para a fé, como a água 
para uma planta: assim como esta 
não pode permanecer viva e dar 
fruto sem água, assim também a 
fé se não beber na memória da-
quilo que o Senhor fez por nós. 
«Recorda-te de Jesus Cristo».

Recorda-te. A memória é impor-
tante, porque nos permite perma-

necer no amor, permite re-cordar, 
isto é, trazer no coração, não es-
quecer quem nos ama e a quem 
somos chamados a amar. Mas 
esta faculdade excecional, que o 
Senhor nos deu, encontra-se hoje 
bastante debilitada. No frenesim 
em que estamos imersos, muitas 
pessoas e tantos acontecimentos 
parecem passar-nos por cima, sem 
nos darmos conta. Depressa vira-
mos página, ávidos de novidades, 
mas pobres de recordações. Deste 
modo, mandando em fumo as re-
cordações e vivendo cingidos ao 
instante presente, corre-se o risco 
de fi car à superfície, vendo o fl uir 
das coisas que acontecem sem 
descer em profundidade, sem 
aquela espessura que nos recorda 
quem somos e para onde vamos. 
Então a vida exterior acaba frag-
mentada, e a interior inerte.

Contudo a solenidade de hoje 
recorda-nos que, na fragmentação 
da vida, o Senhor vem ao nosso 
encontro nos panos duma amoro-
sa fragilidade, que é a Eucaristia. 
No Pão de vida, o Senhor vem 
visitar-nos fazendo-Se humilde 
alimento que amorosamente cura 
a nossa memória adoentada de 
frenesim. Porque a Eucaristia é o 
memorial do amor de Deus. Nela, 
«se comemora a sua paixão» (So-
lenidade do SS. Corpo e Sangue 
de Cristo, Antífona do Magnifi cat 

nas II Vésperas), o amor de Deus 
por nós, que é a nossa força, o 
sustentáculo do nosso caminhar. 
É por isso que nos faz tão bem o 
memorial eucarístico: não é uma 
memória abstrata, fria e conceitu-
alista, mas a memória viva e con-
soladora do amor de Deus. Me-
mória anamnésica e mimética. Na 
Eucaristia, temos todo o gosto das 
palavras e gestos de Jesus, o sa-
bor da sua Páscoa, a fragrância do 
seu Espírito. Ao recebê-la, impri-
me-se no nosso coração a certeza 
de sermos amados por Ele. E, ao 
dizer isto, penso de modo parti-
cular em vós, meninos e meninas 
que fi zestes há pouco a Primeira 
Comunhão e estais aqui presentes 
em grande número.

Assim, a Eucaristia forma em 
nós uma memória agradecida, 
porque nos reconhecemos como 
fi lhos amados e alimentados pelo 
Pai; uma memória livre, porque o 
amor de Jesus, o seu perdão, cura 
as feridas do passado e apazigua 
a recordação das injustiças sofri-
das e infl igidas; uma memória pa-
ciente, porque sabemos que o Es-
pírito de Jesus permanece em nós 
nas adversidades. A Eucaristia 
encoraja-nos: mesmo no caminho 
mais acidentado, não estamos so-
zinhos, o Senhor não Se esquece 
de nós e, sempre que vamos até 
Ele, alenta-nos com amor.

A Eucaristia recorda-nos tam-
bém que não somos indivíduos, 
mas um corpo. Tal como o povo 
no deserto recolhia o maná caído 
do céu e o partilhava em família 
(cf. Ex 16), assim também Jesus, 
Pão do céu, nos convoca para O 
recebermos: recebê-Lo juntos e 
partilhá-Lo entre nós. A Eucaris-
tia não é um sacramento «para 
mim», é o sacramento de muitos 
que formam um só corpo, o santo 
povo fi el de Deus. No-lo recordou 
São Paulo: «uma vez que há um 
único pão, nós, embora muitos, 
somos um só corpo, porque todos 
participamos desse único pão» (1 
Cor 10, 17). A Eucaristia é o sacra-
mento da unidade. Quem a rece-
be não pode deixar de ser artífi ce 
de unidade, porque nasce nele, 
no seu «DNA espiritual», a cons-
trução da unidade. Que este Pão 
de unidade nos cure da ambição 
de prevalecer sobre os outros, da 
ganância de entesourar para nós 
mesmos, de fomentar discórdias e 
disseminar críticas; que desperte 
a alegria de nos amarmos sem ri-
validades, nem invejas, nem mur-
murações maldizentes.

E agora, vivendo a Eucaris-
tia, adoremos e agradeçamos ao 
Senhor por este dom supremo: 
memória viva do seu amor, que 
forma de nós um só corpo e nos 
conduz à unidade.

EDITORIAL

Sagrado Coração de Jesus
O mês que termina é marcado pela devoção do Sagrado Coração de Je-

sus, o Apostolado de oração e a Festa do Corpus Christi. Muitas pessoas, 
comunidades e paróquias celebraram esses dois acontecimentos de forma 
solene e devota tendo em vista que são celebrações que tocam na essência 
da fé já que celebram o coração manso e humilde do Senhor juntamente 
com a sua entrega também humilde no Santo Sacramento do Altar.

O Coração de Jesus é o foco do amor. A devoção ao Sagrado Coração é 
a devoção que vem do amor como princípio, que se dirige ao amor como 
fi m, que emprega o amor como meio. Celebrando este grande Amor 
de Deus por nós, somos convidados a renovar nossa devoção a Jesus, 
manifestado concretamente na vivência deste amor na família, na Igreja 
Doméstica, na partilha do pão, na alegria de celebrar em comunidade a 
Eucaristia, Vida de Jesus entregue por nós.  Celebrar o Coração de Jesus 
torna-se uma importante ocasião pastoral para que toda a comunidade 
cristã novamente se sensibilize para fazer deste admirável Sacrifício e 
Sacramento o coração da própria vida. A devoção ao Sagrado Coração 

tem sua origem na própria Sagrada Escritura. O coração é um dos modos 
para falar do infi nito amor de Deus por você. Este amor chega a seu pon-
to alto com a vinda de Jesus.

Promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Maria Alacoque:
* Eu lhes darei todas as graças necessárias para seu estado. 
* Eu darei paz às suas famílias. 
* Eu as consolarei em todas as suas afl ições.
* Eu lhes serei um refúgio seguro durante a vida, e sobretudo na hora 

da morte. 
* Eu lançarei abundantes bênçãos sobre todas as sua empresas. 
* Os pecadores acharão, em meu coração, a fonte e o oceano infi nito de 

misericórdia. 
* As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. 
* As almas fervorosas se elevarão a uma grande perfeição. 
* Eu mesmo abençoarei as casas onde se achar exposta e honrada a ima-

gem do meu coração. 

15 de junho de 2017
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No dia 4 de julho, mais de mil 
pessoas deram o último adeus e 
prestaram a última homenagem 
ao Padre José Augusto Carneiro, 
carinhosamente conhecido como 
Padre Jac. Ele faleceu no dia 3 de 
julho, aos 69 anos, vítima de um in-
farto fulminante em sua casa, após 
celebrar a Santa Missa na Paróquia 
Santo Antônio e Santo Agostinho, 
em Nogueira.

Na manhã do dia 3 de junho, os 
funcionários da Paróquia Santo 
Agostinho e Santo Antônio viram 
o sacerdote fazer tudo como fazia 
todos os dias, celebrar a Missa, to-
mar café e ir para o quarto para as 
últimas orações e, assim, dar início 
às suas atividades. 

Frederico Veloso, que há um ano 
trabalhava com Padre Jac, contou 
“ele fi z tudo isto, mas reclamou 
que estava com dores no pescoço e 
que talvez não iria para o retiro dos 
padres. Foi para o quarto rezar e 
depois, nós o encontramos morto. 
Muito triste, pois ele era um amigo 
e o tinha como um pai”.

Com a notícia da morte de Pa-
dre Jac, a Diocese de Petrópolis se 
mobilizou para dar a ele as últi-
mas homenagens. Na noite do dia 
3, às 19h30, o decano do Decanato 
Nossa Senhora do Amor Divino, 
Padre Carlos Henrique, presidiu a 
primeira Missa de “exéquias”, con-
celebrada por diversos sacerdotes 

da Diocese e com a presença de 
amigos, paroquianos de Nogueira 
e familiares.

Padre Carlos Henrique ressaltou 
o grande sacerdote que era Padre 
Jac, seus trabalhos, sua vocação e 
sua preocupação com o próximo. 
A Igreja de Nogueira fi cou aberta 
até às 22h e recebeu várias pessoas 
para darem o último adeus ao pres-
bítero.

Na manhã do dia 4 de julho, foi 
celebrada a Missa de “exéquias” 
na Catedral São Pedro de Alcânta-
ra, presidida pelo Bispo diocesano, 
Dom Gregório Paixão, e concele-
brada por todos os padres da Dio-
cese.

Em sua homilia, Dom Gregó-
rio Paixão ressaltou que Padre Jac 
morreu da maneira como viveu, de 
forma discreta, sem chamar aten-
ção para si, como fazia com todos 
os eventos que realizava, sempre o 
objetivo de ajudar uma entidade da 
cidade. “Exercendo o seu ministé-
rio sacerdotal, dando o pão da vida 
aos irmãos, perdoando os pecados, 
alegrando-se com os muitos even-
tos e ao mesmo tempo chorando 
por aqueles que davam adeus a 
esta vida, tinha a certeza que esta-
va realizando a missão que Deus 
lhe confi ou”.

Após a Missa na Catedral, cum-
prindo a vontade do Padre Jac, o 
caixão com seu corpo, carregado 

por alguns sacerdotes, 
deixou a igreja para 

ser levado para 
Bemposta, dis-
trito de Três 
Rios, sua terra 
natal, para ser 
sepultado ao 
lado de sua 
mãe. Antes, 
porém, seu 
corpo foi 

colocado na Igreja Nossa Senhora 
da Conceição de Bemposta, onde 
por alguns anos exerceu o ministé-
rio sacerdotal. 

Padre JaC Foi Um Grande amiGo
Daiane Favero lidava com o Pa-

dre Jac diariamente e afi rmou que 
ele era um padre ativo, comunica-
tivo, “um grande sacerdote e zelo-
so com as celebrações”. Afi rmou 
que ele tinha um grande carinho 
com as crianças e que, quando foi 
para Nogueira, levou muitas no-
vidades, realizando diversas ati-
vidades. Muitos paroquianos de 
Nogueira, em apenas dois anos, já 
o tinham como um grande amigo e 
assim que souberam da morte dele 
foram para Igreja Nogueira.

“Não perdemos apenas um sacer-
dote, mas um grande amigo”, afi r-
mou Letício Filho, que por alguns 
anos trabalhou com Padre Jac na 
secretaria da Paróquia da Catedral. 
Ele, assim como todos que estavam 
na Catedral São Pedro de Alcânta-
ra, foram as lágrimas quando can-
taram a música “Vem e segue-me” 
de autoria do Padre Jac, música 
vencedora de um dos festivais de 
música vocacional da Diocese. 

O radialista e professor Jorge 
Luiz, que traba-
lhou com o Padre 
Jac quando ele 
era responsável 
pelo progra-
ma da Pasto-

ral da Juventude na Rádio Imperial 
e depois diretor da emissora, dis-
se que ele fará uma grande falta, 
principalmente pelo seu amor pela 
comunicação. “Ele representa co-
municação no rádio que tem com-
promisso com o ouvinte, que tem 
a missão de evangelizar e entreter, 
um rádio de utilidade pública”.

Padre Moisés Henrique Fragoso 
de Souza, durante três anos e meio, 
trabalhou com Padre Jac na Paró-
quia São Pedro de Alcântara (Ca-
tedral) e, segundo ele, três coisas 
sempre chamaram sua atenção. A 
primeira é o valor que a amizade 
tinha para Padre Jac. “Ele era um 
homem amigo, uma pessoa que se 
preocupava com quem estava per-
to dele e sempre perguntava como 
eu estava, mostrava interesse”. A 
segunda é uma vida de oração dis-
creta. “Ele não fazia alarde sobre 
oração, mas sempre o encontrava 
rezando. Era um homem de ora-
ção”. E a terceira, a atenção às ne-
cessidades das pessoas. “Ele sem-
pre perguntava se eu sabia como 
um paroquiano estava, se tivesse 
alguém com alguma difi culdade, 
como podia ajudar. Era atento às 
necessidades do próximo”.

A Câmara Municipal de Petrópo-
lis manifestou profundo pesar pelo 
repentino e inesperado falecimento 
do Padre Jac. De acordo com nota 
divulgada pela Câmara, ele era 
um sacerdote carismático, amigo 
e empreendedor, deixa uma lacu-
na difícil de ser preenchida, não 
somente por sua atuação religiosa 
e espiritual, mas também pela sua 
obra cultural e fi lantrópica em Pe-
trópolis. 

O prefeito de Petrópolis, Bernar-
do Rossi, recebeu a notícia da mor-
te do Padre Jac com tristeza e pesar 
e decretou ontem, luto ofi cial de 
três dias. “A cidade perde um de 
seus ícones, um religioso ímpar, 
um exemplo de dedicação às cau-
sas sociais, sempre com sua bene-
volência para estender a mão e aco-
lher de forma fraterna o próximo”.

Mais de mil pessoas se despedem de Pe. Jac
Fotos: Pascom Diocese de Petrópolis
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Corpus Christi reúne milhares de fiéis 
na Diocese de Petrópolis

Mais de cinco mil pessoas, en-
tre fiéis e turistas, participaram 
da procissão de Corpus Christi, 
que aconteceu na tarde do dia 15 
de junho, no Centro Histórico de 

Petrópolis, com Missa presidida 
pelo Bispo diocesano, Dom Gre-
gório Paixão. Em sua homilia, o 
Bispo ressaltou a importância da 
presença real de Cristo na Euca-

ristia e do testemunho público 
dos fiéis num Deus vivo.

Após a Missa, como de costu-
me, a procissão saiu da Catedral 
São Pedro de Alcântara e percor-
reu as ruas do Centro Histórico.  
As ruas estavam enfeitadas com 
tapete confeccionados por fiéis 
das mais diversas paróquias. Os 
desenhos lembraram a impor-
tância da paz, neste momento de 
guerras no mundo e também por 
causa da violência no estado do 
Rio de Janeiro.

Alguns desenhos lembraram 
os 300 anos da aparição da ima-
gem de Nossa Senhora Apareci-
da e o centenário das aparições 
de Nossa Senhora em Fátima, 
Portugal. Os tapetes também 
falaram sobre o cuidado com a 
criação, lembrando a encíclica 
do Papa Francisco “Laudato Si”, 

frisando a necessidade da pre-
servação do meio ambiente. A 
maioria dos desenhos era uma 
referência à fé em Cristo vivo e 
presente na Eucaristia.

Em Teresópolis, os católicos 
participaram com muita ale-
gria e devoção da Solenidade 
de Corpus Christi. Assim como 
já acontece há alguns anos, os 
fiéis participam de Missa no Gi-
násio Poliesportivo Pedro Jaha-
ra e logo em seguida realizam 
procissão pelo centro da cidade, 
em direção à Matriz de Santa Te-
resa. A Missa foi presidida pelo 
Bispo diocesano, Dom Gregório 
Paixão, e contou com a presen-
ça de padres das diversas pa-
róquias da cidade. A novidade 
deste ano foi o altar centraliza-
do no ginásio, diferentemente 
de anos anteriores.

Foto: Pascom Diocese de Petrópolis

No dia 4 de junho, aconteceu em 
Pau Grande, o Congresso Dioce-
sano do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC). Este ano, o tema foi 
“Acima de tudo, fazei conhecer 
Jesus”, frase de Santa Madalena 
de Canossa, e o lema foi um tre-
cho da passagem do Evangelho 
de São João, “Fazei o que Ele vos 
disser”. Estiveram presentes 1000 
pessoas para um dia de reaviva-
mento do ECC.

A abertura do evento se deu 
com o Rômulo e Rosenilda e a 
explicação do tema e lema com o 
Casal Diocesano Dimário e Elisa, 
ambos da Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida de Piabetá.

O Bispo diocesano, Dom Gregó-
rio Paixão, concedeu uma pales-
tra aos casais, falando que deve 
haver um Pentecostes na família 
e que os casais devem clamar o 
Espírito Santo para suas famílias. 
Dom Gregório conduziu momen-
to de oração que avivaram os ca-
sais, os quais rezaram pelo seu 

Pastor, que com carinho acolheu 
as orações.

Após os momentos conduzidos 
pelo Bispo, o casal Regional do 
Leste 1 do ECC, Luiz Amaro e Sir-
lei, falou sobre o objetivo pastoral 
e estrutura do movimento. Houve 
também confissão com alguns pa-
dres da Diocese no local. O Diáco-
no Paulinho conduziu o momento 
da oração do Angelus. Após o al-
moço, houve a apresentação dos 
conselhos regionais e diocesano e 
bênção e procissão do Santíssimo 
Sacramento conduzido por Frei 
Kleber.

O diretor espiritual do ECC 
Leste 1, Padre Jan Sopicki, falou 
sobre a espiritualidade do ECC 
e seus pontos básicos. O diretor 
Espiritual Setorial-setor 4, Padre 
Leonardo Tassinari deu uma pa-
lestra sobre o matrimônio, seus 
dons e desafios. Por fim, a Santa 
Missa, presidida pelo diretor es-
piritual diocesano do ECC, Padre 
Rogério, encerrou o evento.

Encontro de Casais com Cristo
realiza Congresso Diocesano 

Foto: Pascom Decanato São José de Anchieta

Aconteceu no dia 25 de junho, 
no Seminário Diocesano Nossa 
Senhora do Amor Divino, o en-
contro diocesano de formação 
para agentes da Pastoral do Ba-
tismo. O encontro iniciou com a 
celebração da Santa Missa, pre-
sidida pelo Padre Luiz Henri-
que Veridiano.

Logo após o Prof. Me. Bruno 
Tamancoldi conduziu o primei-
ro momento falando sobre o 
Batismo na Bíblia. Apresentou 
o texto de São Gregório Nazian-
zeno, doutor da Igreja, Sec. IV, 
como um fechamento da forma-
ção: “O Batismo é o mais belo 
e magnífico dos dons de Deus 
[…] Chamamos-lhe dom, graça, 
unção, iluminação, veste da in-
corruptibilidade, banho de re-
generação, selo e tudo o que há 
de mais precioso. Dom, porque 

é conferido aqueles que não tra-
zem nada; Graça, porque é dado 
mesmo aos culpados; Batismo 
porque é sepultado nas águas; 
Unção porque é sagrado e ré-
gio (como aqueles que são un-
gidos); Iluminação porque é luz 
irradiante; Veste porque cobre a 
nossa vergonha; Banho porque 
lava; Selo porque guarda e é si-
nal do senhorio de Deus”.

Na segunda parte do encontro, 
o Diácono Francisco de Assis 
Borchio falou sobre a Celebra-
ção do Batismo e dos símbolos 
utilizados. Em seguida, o Diá-
cono Marco Carvalho apresen-
tou aos agentes a palestra para 
Pais e Padrinhos que a Pasto-
ral do Batismo Diocesana está 
preparando para disponibilizar 
para todas as paróquias como 
mais um subsídio.

Encontro de Formação para
 agentes da Pastoral do Batismo
Foto: Pastoraldo Batismo
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AGENDA DIOCESANA

JULHO

No dia 27 de junho, com Missa presidida 
pelo Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão, 
o seminarista José Carlos da Cruz Luna rece-
beu o ministério de Acolitato, na Igreja Matriz 
São Pedro, Decanato São Pio X (Teresópolis). 
A Missa contou com a presença de vários sa-
cerdotes, seminaristas, amigos e familiares do 
seminarista, que está estudando Teologia na 
Espanha.

O Bispo ressaltou que “amar exige comple-
mento. Quando nós amamos também quere-

mos ser amados. A vida é feita de complemen-
tos: o homem foi feito para a mulher e vice e 
versa; os pais foram feitos para os filhos e vice 
e versa; os professores foram feitos para os alu-
nos e demonstram o amor através da transmis-
são de conhecimento”.

Segundo ele, “temos necessidade do outro e 
não apenas queremos que o outro passe por 
nossa vida como o vento que se vai ou a água 
do rio que jamais volta, mas queremos que as 
pessoas ao passar por nossas vidas cheguem 
cheias de significados e nos marquem”.

Dom Gregório Paixão lançou a seguinte per-
gunta: “Será que Deus precisava de comple-
mento quando pensou em sua criação? Para 
completar a sua vida? Deus já era feliz. Deus 
não precisava de complemento nenhum, mas 
quis manifestar o seu amor fazendo a sua 
grande obra: nós, homens e mulheres. Deus 
ama, mas também deseja ser amado. E espera 
que através deste amor que, apenas nós pode-
mos conhecer e transmitir, o façamos em nossa 
sociedade para que tudo seja transformado se-
gundo o coração de Deus e do coração de Deus 

transborda amor, bondade e misericórdia”.
“Meus irmãos, Jesus nos ensinou: faça aos ou-

tros o que você deseja fazer em sua vida. Ora, 
o que desejamos para nós? Nós não desejamos 
nada de ruim para nós apenas coisas esplendo-
rosas. Jesus é a manifestação do amor e trans-
mitiu a força deste amor à humanidade atra-
vés dos seus discípulos mais próximos. Ele foi 
capaz de questionar Pedro sobre a força deste 
amor ao lhe perguntar: “ Pedro, tu me amas?” 
É belíssimo a relação de Jesus e de Pedro. Ele 
mostra a Pedro que o caminho não será fácil e 
que as dificuldades seriam muitas. Seguir o ca-
minho de Cristo é difícil, pois a vida não é um 
conto de fadas. Viver exige renúncias, exige 
sacrifícios. Jesus nos chamou para assumirmos 
a beleza das nossas dores, nos chamou para a 
realidade”, afirmou o Bispo.

Dom Gregório Paixão concluiu sua homilia 
frisando que “Jesus transforma o homem de 
dentro para fora, para que ele seja capaz verda-
deiramente de espalhar este projeto de amor. 
Olhe para Ele e coloque sua vida no coração 
de Jesus”.

Seminarista José Carlos recebe o ministério acolito

AGOSTO

Missa em honra a 
São José de Anchieta

No dia 9 de junho, foi celebrada 
no Poço Bento, em Magé, Santa 
Missa precedida pelo Bispo Dom 
Gregório Paixão em honrar São 
José de Anchieta, padroeiro do de-
canato e da cidade.

São José de Anchieta foi um dos 

primeiros evangelizadores do Bra-
sil, que pela sua importância na 
introdução do cristianismo no país 
é conhecido como Apóstolo do 
Brasil. É um modelo para todos os 
tempos, para uma nova evangeli-
zação no poder do Espirito Santo.

Foto: Pascom Decanato São José de Anchieta

Foto: Pascom Paróquia São Pedro

Dia 1º - Reunião Geral Clero
Dia 05 - Romaria Diocesana ao Santuário de Aparecida
Dia10 - Reunião do Colégio de Consultores
Dias 11 a 13 - Visita Pastoral à Paróquia São João Batista, Posse
Dia 12 - Formação Permanente e Eleição da Nova Diretoria do Conse-
lho Diocesano de Diánocos Permanentes
Dias 13 a 19 - Semana Nacional da Família
Dia 17 - Reunião do Conselho Presbiteral
Dia 20 - Congresso Vocacional

Dia 20 - Instituição dos Ministérios de Acolitado e Leitorado
Dias 24 a 27 -Cursilho Feminino de Teresópolis
Dia 27 - Festa do Bom Jesus de Matosinhos
Dia 27 - Formação Diocesana de Liturgia no Decanato São Pio X
Dia 27 - Congresso Diocesano da Catequese
Dia 29 - Reunião da Comissão Diocesana de Liturgia e Patrimônio 
Cultural
Dia 20 - Reunião do Conselho Econômico
Dias 31 a 03/09 - Cursilho Feminino Piabetá-Mauá

Dias 03 a 06 - Reunião Anual do Clero
Dia 09 - 9º Aniversário de falecimento de Dom José Carlos Vaz
Dia 10 - 10º Aniversário de falecimento de Dom José Veloso
Dias 22 a 29 - Semana Missionária Rota 300 (Setor Juventude)
Dia 29 - 11º Aniversário de ordenação espiscopal de Dom Gregório 

Paixão, OSB, Bispo Diocesano
Dia 30 - Encontro anual dos antigos alunos do Seminário Diocesano 
Nossa Senhora do Amor Divino
Dia 30 - Chegada dos seminaristas
Dias 31 a 03/08 - Retiro anual dos seminaristas

Missa em honra a 
São José de Anchieta

No dia 2 de junho, aconteceu em 
Piabetá a II Jornada da Misericór-
dia, uma tarde inteira dedicada 
ao louvor, adoração, pregação, 
padres do Decanato São José de 
Anchieta atendendo as confissões 
e Jesus no Santíssimo Sacramento 

para ser adorado e contemplado 
em praça pública.

Como verdadeiros missionários, 
os padres do Decanato e os leigos 
estão aos poucos tentando atender 
a este pedido e levar a Igreja, levar 
Jesus a todos que Dele precisam.

Foto: Pascom Decanato São José de Anchieta
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O movimento “Mães que 
oram pelos seus filhos”, por 
iniciativa de uma mãe, Mi-
cheli  Luizetto Ventura, está 
chegando em Petrópolis e o 
primeiro grupo foi instalado 

na Paróquia Santo Antônio, 
no Alto da Serra, Decanato 
São Pedro de Alcântara. Ela 
disse que a proposta de tra-
zer o movimento para Paró-
quia foi a necessidade de re-
zar pelos dois filhos, um de 
15 e outro de 18 anos, “por 
causa da preocupação por 
onde eles vão andar e pela 
plena confiança de que Nossa 
Senhora intercede pelos seus 
filhos, comecei a interceder 
pelos meus, pedindo que ela 
estivesse onde eu não posso 

estar com eles”.
A partir desta necessi-
dade, Micheli  Ventura 

contou que deu início 
a uma busca para sa-
ber como poderia in-
tensificar esta forma 
de orar,  foi quando 
viu na Tv Canção 
Nova que acon-
teceria o tercei-
ro congresso das 
“Mães que oram 
pelos filhos”. 
A partir deste 
anúncio, pro-
curou conhecer 
o movimento e 
buscou infor-
mações, encon-
trando o site 
-  http://ma-

e s q u e o r a m p e l o s f i l h o s . c o m 
– onde encontrou o terço e 
outras orações. “Fiz contato 
com as coordenadoras e per-
guntei se havia algum grupo 
em Petrópolis.  Elas disseram 
que não e que poderia ter a 
partir de mim”. 

Depois deste contato, Mi-
cheli  Ventura conta que fi-
cou rezando e pedindo que 
se fosse da vontade de Deus, 
que Ele a capacitasse. Duran-
te este período foi convida-
da a participar do terço das 
mulheres,  rezado às quartas-

-feiras,  e aproveitou para co-
mentar com outra mãe, Mar-
lene, sobre o movimento, que 
também se identificou e fo-
ram conversar com o pároco, 
Padre José Celestino Coelho, 
apresentando o movimento e 
pedindo autorização para for-
mar um grupo na paróquia.  

Padre Celestino não colocou 
objeções, permitiu a formação 
do grupo de Mães que oram 

pelos filhos, frisando que isto 
é uma grande graça, quando 
as mães se reúnem para rezar 
pelos seus filhos e por todos 
os filhos, colocando todos aos 
cuidados da Virgem Maria. 
Ele lembrou as palavras do 
Papa Francisco que tem cha-
mado atenção dos leigos para 
importância da oração, “pois 
por meio da oração nos afas-
tamos do pecado, que como 
afirma o Papa é nosso grande 
inimigo”. 

O grupo se reuniu pela pri-
meira vez no dia 22 de junho 
e está se reunindo toda quin-
ta-feira,  no salão da Igreja 
Matriz Santo Antônio – Alto 
da Serra, às 19 horas.  Micheli 
Ventura afirma que seu obje-
tivo é apresentar o movimen-
to para todas as mães e que se 
sintam sensibilizadas a parti-
cipar rezando pelos seus fi-
lhos. “Eu creio e aprendi que 
ninguém tem mais poder de 
rezar pelos seus filhos do que 
a mãe. Através da oração te-
mos condições de mudar toda 
realidade, como diz o terço: 
quero de joelhos ver meus 
filhos de pé, Deus me sus-
tenta e aumenta minha fé”, 
afirmou, frisando que “pela 
minha oração vou ver a vitó-
ria de meus filhos”. 

Movimento Mães que rezam pelos filhos 
chega à Diocese

Fotos: Pascom Paróquia do Alto da Serra

“

“

Ninguém tem mais 
poder de rezar 

pelos seus filhos 
do que a mãe

primeiro grupo foi instalado quia foi a necessidade de re-
zar pelos dois filhos, um de 
15 e outro de 18 anos, “por 
causa da preocupação por 
onde eles vão andar e pela 
plena confiança de que Nossa 
Senhora intercede pelos seus 
filhos, comecei a interceder 
pelos meus, pedindo que ela 
estivesse onde eu não posso 

estar com eles”.
A partir desta necessi-
dade, Micheli  Ventura 

contou que deu início 
a uma busca para sa-
ber como poderia in-
tensificar esta forma 
de orar,  foi quando 
viu na Tv Canção 
Nova que acon-
teceria o tercei-
ro congresso das 
“Mães que oram 
pelos filhos”. 
A partir deste 

buscou infor-
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Em 30 de março de 2011, o Grupo de Ora-
ção de Mães da Paróquia São Camilo de Lélis, 
em Mata da Praia, Vitoria (ES), surgiu da ne-
cessidade de mães jovens, bem sucedidas em 
suas carreiras e casadas, mas que sentiam que 
faltava algo em sua vida. O grupo começou 
pequeno, com cerca de vinte mães, sem for-
mação religiosa, mas vindas de famílias ca-
tólicas, que se reuniam uma vez por semana 
para orar pelos seus filhos.

Tudo começou quando Vanessa comprou 
um livro “Todo filho precisa de uma mãe que 
ora”, e solicitou a sua mãe que começassem a 
rezar em família pelos filhos, na própria casa. 
Porém, em um jantar de amigas compartilhou 

seu desejo. Aline disse que gostaria de parti-
cipar e se encarregou de chamar as primeiras 
mães. Assim surgiu o grupo, apenas poucas 
mães e sem experiência, mas com apenas uma 
vontade muito grande de interceder pelos 
seus filhos.

A demanda inicial era buscar ajuda e orienta-
ção para a educação religiosa dos filhos diante 
contexto atual e aprender a orar e interceder 
por eles, era apenas o desejo de aprender a 
orar pelos seus filhos. As mães então inicia-
ram uma caminhada, sem ainda compreender 
a vocação espiritual de mãe, mas ao se apro-
fundarem encontram Jesus e compartilharam 
estas experiências de evangelização de forma 
simples e direta

E este grupo tem se reunido em nome de Je-
sus e por isso tem testemunhado a vitória e a 
fidelidade de Deus na vida pessoal, familiar, 
escolar e educacional de seus filhos e mari-
dos. O projeto teve resultados imediatos e, as-
sim, o número de mães começou a aumentar 
gradativamente, como também as graças re-
cebidas e compartilhadas. O amadurecimen-
to da fé, a evangelização de forma simples e 
direta se tornou forte na vida dessas mães. 
Assim, além de aprender a orar e o que pedir 
a Deus, o grupo também se tornou solidário, 
espalhando e compartilhando experiências de 
forma missionária.

Sem saber, conscientemente, as mães cum-
priam a tarefa original de fazer tudo em gru-
po, potencializando aquilo que é simples, 
mas quando feito junto concentra a essência 
da energia, fazendo isso se plurificar. Logo o 
Grupo de Mães da paróquia de Maruipe e de-
pois o grupo da paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro se uniram ao grupo funda-
dor e juntos foram adaptando a metodologia.

No Kairós do Dia das Mães foi lançado o li-
vro pela Canção Nova, ‘Mães que oram pelos 
filhos - Tudo pode ser mudado pela força da 
oração’. Com o alcance deste canal de televi-
são e do livro, os grupos nasceram em várias 
cidades. Em dezembro de 2014, o grupo de 
mães passou a ser um Movimento reconhe-
cido pela Arquidiocese de Vitória (ES), tendo 
como orientador espiritual Pe. Anderson Go-
mes, que solicitou a organização do manual e 
do regimento.

No encontro ‘O poder da mãe que ora’, 
transmitido para o mundo pela Canção Nova, 
o movimento ganha corpo e velocidade. A 
ideia é abraçada por muitas mães com o apoio 
de seu pároco. 

Na página 11, na seção sobre Movimentos e 
Pastorais, veja os objetivos e as diretrizes para 
formar um grupo em sua paróquia e comuni-
dade.

As orações do movimento
O movimento “Mães que rezam pelos fi-

lhos”, tem algumas diretrizes que todos de-
vem seguir e uma delas são as orações, mes-
mo estando aberto a ação do Espírito Santo. 
Entre as orações orientadas pelo movimento 
está o Terço pelos Filhos, que nas contas gran-
des reza-se “Quero de joelhos ver meus filhos 
de pé! Deus me sustenta e aumenta a minha 
fé!” e nas contas pequenas, “Deus, mantenha 
meu filho de pé!”. E encerra o terço com “Deus 
pode tudo, tudo, tudo! (3 vezes)”.

Além disso, ainda orações para alguns mo-
mentos como “Salmo 90 (91)”; “Oração de 
perdão para família” e “Oração para os filhos 
afastados do Senhor”. Publicamos aqui uma 
a Oração para momentos de difíceis decisões 
para os filhos:

A origem domovimento

Bendito sejas, Glorificado sejas Senhor!
Bendito sejas teu Santo Nome

Toda honra, Poder e Glórias sejam da-
dos a Ti

Obrigado pelo dom da maternidade
Obrigado pelo dom da vida dos meus 

filhos
Senhor, escolheste-me para a santa vo-

cação de ser mãe e colocastes dentro de 
mim o zelo e o amor incondicional de 
orar em todas as fases e circunstâncias 
da vida dos meus filhos. Obrigado pelo 
dom da vida de cada um deles. E hoje, 

venho te pedir por esse meu filho (…)
Creio que o Senhor está sempre pre-

sente ao lado dele, mas te peço que ele 
sinta a Sua Presença neste momento que 
estou em comunhão contigo, onde ele 
estiver, em casa, no trabalho, dormindo, 

na escola e outros.
Apresento este momento de decisão 

na vida dele. Ajuda-o a fazer as escolhas 
certas. Peço que Sua Luz, ilumine os ca-

minhos que o Senhor preparou para ele.
Caso cheguem as dúvidas e incertezas, 

derrama Seu Espirito de Sabedoria e En-
tendimento para guiá-lo sempre a bus-
car a Sua vontade.  Se o mundo contami-
nou sua mente com ilusões e mentiras, 
fazendo-o tomar decisões erradas, que 
irão impactar negativamente em sua 
vida, te peço que alargue a sua visão, 
reveles o que precisa e faça-o repen-

sar. Dai-lhe vontade de mudar.
Sei que o Senhor concedeu o 

livre arbítrio para todos, mas 
nos momentos de fraque-
za onde o inimigo tenta 
confundi-lo, colocando 
medo e indecisão, forta-
leça-o na fé, dai o desejo 
de conhecer a Tua Pala-
vra e que Ela o sustente. 
Que ele conheça e pro-
clame as Suas promessas 

em sua vida.

Que meu filho Senhor jamais se afaste 
de Ti. Que ele Te busque e Te louve nos 
momentos da tribulação e nos momento 
das alegrias. E que todas as escolhas e 

decisões, sejam abençoadas por Ti.
Confio no Senhor e que minhas orações 
já foram ouvidas, em Nome de Jesus! 
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A Praça São Pedro amanheceu 
em festa no dia 29 de junho, colo-
rida com tapetes de fl ores de várias 
confrarias e comunidades que fo-
ram celebrar a Solenidade de São 
Pedro e Paulo, padroeiros de Roma 
e alicerces da Igreja.

O Papa Francisco celebrou a Mis-
sa com os arcebispos metropolita-
nos nomeados no último ano. São 
36 no total, 5 dos quais provenien-
tes do Brasil: Dom Júlio Akamine, 
de Sorocaba, Dom João José da 
Costa, de Aracajú, Dom Delson 
Pereira da Cruz, da Paraíba, Dom 
Orlando Brandes, de Aparecida, e 
Dom Geremias Steinmetz , de Lon-
drina (que não estava presente).

Na cerimônia, o Papa abençoou 
e entregou o pálio aos novos arce-
bispos. Desde 2015, esta faixa não 
é mais colocada pessoalmente pelo 
Papa nos ombros dos arcebispos; a 
imposição é realizada nas respec-
tivas arquidioceses pelo Núncio 
Apostólico no país.

O PÁLio
O pálio é o símbolo do serviço e 

da promoção da comunhão na pró-
pria Província Eclesiástica e na sua 
comunhão com a Sé Apostólica. 
Elaborado com lã branca, tem cerca 
de 5 cm de largura e dois apêndices 
– um na frente e outro nas costas. 
Possui seis cruzes bordadas em lã 
preta.

É confeccionado pelas monjas 
beneditinas do Mosteiro de Santa 
Cecília, em Roma, utilizando a lã 
de dois cordeiros que são ofereci-
dos ao Papa no dia 21 de janeiro de 
cada ano na Solenidade de Santa 

Inês.
O pálio passou a ser usado pelos 

Metropolitanos a partir do século 
VI, tradição que perdura até aos 
nossos dias. Nos primeiros séculos 
do Cristianismo, era exclusivo dos 
Papas.  

A HomiLia do PaPa
A liturgia de hoje oferece três 

palavras essenciais para a vida do 
apóstolo: confi ssão, perseguição, 
oração. A partir destes termos, o 
Papa desenvolveu sua homilia.

A ConFissÃo
“Quem sou Eu para ti?” é a per-

gunta que Jesus dirige a todos nós 
e, de modo particular, a nós Pas-
tores. É a pergunta decisiva, face 
à qual não valem respostas de cir-
cunstância, porque está em jogo 
a vida: e a pergunta da vida pede 
uma resposta de vida”.

Francisco continuou questionan-
do se somos ‘Seus’ não só por pala-
vras, mas com os fatos e a vida:

“Somos cristãos de parlatório, 
que conversamos sobre como an-
dam as coisas na Igreja e no mun-
do, ou apóstolos em caminho, que 
confessam Jesus com a vida, por-
que O têm no coração?”

Quem confessa Jesus, faz como 
Pedro e Paulo: segue-O até ao fi m; 
não até um certo ponto, mas até ao 
fi m, e segue-O pelo seu caminho, 
não pelos nossos caminhos, com-
pletou.  

As perseguições
O Papa passou em seguida à se-

gunda palavra: perseguições.

“Também hoje, em várias partes 
do mundo, por vezes num clima 
de silêncio – e, não raro, um silên-
cio cúmplice –, muitos cristãos são 
marginalizados, caluniados, dis-
criminados, vítimas de violências 
mesmo mortais, e não raro sem o 
devido empenho de quem poderia 
fazer respeitar os seus direitos sa-
grados”.

A oração
A terceira palavra é oração. Fran-

cisco disse:
“A vida do apóstolo, que brota da 

confi ssão e desagua na oferta, fl ui 
dia-a-dia na oração. A oração é a 
água indispensável que alimenta a 
esperança e faz crescer a confi ança. 
A oração faz-nos sentir amados e 
permite-nos amar. Faz-nos avan-
çar nos momentos escuros, porque 
acende a luz de Deus. Na Igreja, é 
a oração que nos sustenta a todos e 

nos faz superar as provações.  
Afi rmando que “a oração é a força 

que nos une e sustenta, o remédio 
contra o isolamento e a autossufi ci-
ência que levam à morte espiritu-
al”, o Papa exortou:  

“Como é urgente haver, na Igre-
ja, mestres de oração, mas antes de 
tudo homens e mulheres de ora-
ção, que vivem a oração!”.

DeLeGaçÃo eCUmÊniCa Presen-
te na Missa

Concluindo a refl exão, Francisco 
assegurou aos cardeais e arcebis-
pos que o Senhor estará perto de 
todos “na opção de viver para o 
rebanho imitando o Bom Pastor”, e 
saudou a delegação do Patriarcado 
Ecumênico enviada pelo “querido 
Irmão Bartolomeu” em sinal de co-
munhão apostólica.

Fonte: Rádio Vaticano

Papa: oração como “remédio contra o isolamento”

Está disponível o novo documento da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) “Inicia-
ção à vida cristã: itinerário para formar discípu-
los missionários”. O texto foi aprovado pela 55ª 
Assembleia Geral da CNBB e recebe o número de 
107 da coleção azul da Conferência. Aos catequis-
tas e responsáveis pela animação pastoral das dio-
ceses e comunidades está disponível um material 
com slides para trabalhar o texto.

Já no primeiro capítulo o texto apresenta o iti-
nerário a partir do “ícone bíblico” representado 
pelo encontro de Jesus com a Samaritana retrata-
do no capítulo quatro do Evangelho de São João. 

Em seis passos o documento apresenta os pro-
cessos de iniciação ao discipulado de Jesus.

O documento oferece novas disposições pasto-
rais para a iniciação à vida cristã, presente nas 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora desde 
2011. Para os bispos, a dedicação em torno da te-
mática revela o propósito de “buscar novos ca-
minhos pastorais e reconhecer que a inspiração 
catecumenal é uma exigência atual”. Ela permiti-
rá formar discípulos conscientes, atuantes e mis-
sionários.

“A vida cristã é um novo viver que requer um 
processo de passos de aproximação, mediante os 
quais a pessoa aprende e se deixa envolver pelo 
mistério amoroso do Pai, pelo Filho, no Santo Es-
pírito. Ela desperta para novas relações e ações, 
transformando a vida no campo pessoal, comu-
nitário e social. Essa verdadeira transformação se 
expressa através de símbolos, ritos, celebrações, 
tempos e etapas”, escreveu o bispo auxiliar de 
Brasília (DF) e secretário-geral da CNBB, Dom Le-
onardo Steiner, na apresentação do documento.

Para Dom Leonardo, o texto “expressa o ca-
minho que a Igreja no Brasil percorre, ilumina-

da pela Palavra de Deus e pelo Documento de 
Aparecida, aprovado pela V Conferência Geral 
do Episcopado Latino Americano, realizada há 
10 anos. “Assumindo sempre mais as orientações 
de Aparecida e do papa Francisco, nossas igrejas 
particulares, nossas comunidades, nossas famí-
lias e todas as pessoas batizadas serão testemu-
nhas da alegria do Evangelho”.

MateriaL de aPoio
A Comissão Episcopal Pastoral para a Anima-

ção Bíblico-Catequética da CNBB disponibilizou 
uma coleção de slides para auxiliar as formações. 
São cinco apresentações relacionadas à introdu-
ção e a cada capítulo do texto. O material possui 
citações de parágrafos do texto e ilustrações que 
facilitam a compreensão e a didática de exposi-
ção por parte dos assessores de encontros forma-
tivos.

As cinco apresentações, em formato Power-
Point, estão disponíveis para download no site 
da CNBB.

Fonte: CNBB

CNBB lança documento sobre iniciação à vida cristã

Foto: Facebook Rádio Vaticano

Imagem: CNBBImagem: CNBB
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As famílias não são “peças de museu”, res-
saltou o Papa Francisco, mas sim um “tesou-
ro precioso” pelo qual todos nós devemos ter 
grande estima.

O Santo Padre fez esta avaliação durante a 
audiência concedida, no Vaticano, aos parti-
cipantes do encontro organizado pela Fede-
ração Europeia das Associações Familiares 
Católicas.

O Pontífice assegurou que a família é “um 
tesouro precioso”. Nesse sentido, afirmou 
que “a imagem do ‘tesouro’ é uma imagem 
que reflete muito bem a estima que todos de-
vem ter pela família”.

“De fato, as famílias não são peças de mu-
seu, mas através delas se concretiza o dom 
no compromisso recíproco, na abertura ge-
nerosa aos filhos e no serviço à sociedade”.

O Papa destacou que a família é “a célula 
fundamental da sociedade”. Ele explicou 
que, na Exortação “Amoris Laetitia preten-
di destacar que a família torna concreto o 
dom através da beleza e da alegria do amor 
recíproco”.

Por isso, pediu um apoio à família na so-
ciedade e que sua voz seja ouvida. “Não há 
melhor aliado para o progresso integral da 
sociedade do que o favorecer a presença 
das famílias no tecido social”.

“Nesse sentido, continuam reconhecendo 
que a família é a base da sociedade e conti-
nua sendo a estrutura mais adequada para 
garantir às pessoas o bem integral necessário 
para o seu desenvolvimento permanente”.

O Bispo de Roma destacou os benefícios 
que, tanto para a pessoa como para a socie-
dade, tem a unidade da família: “Quero evi-

denciar como a unidade de todos os mem-
bros da família e o compromisso solidário de 
toda a sociedade são aliados do bem comum 
e da paz”.

“A família é a relação interpessoal, pois 
é uma comunhão de pessoas”, sublinhou. 
“Conjugalidade, paternidade, maternidade, 
filiação e fraternidade tornam possível que a 
pessoa seja introduzida na família humana”.

“O modo de viver estas relações – conti-
nuou – é ditado pela comunhão, motor da 
verdadeira humanização e da evangelização. 
Por isso, hoje mais do que nunca, é necessá-
ria a cultura do encontro, na qual se revalo-
riza a unidade na diferença, a reciprocidade, 
a solidariedade entre gerações. Esta ‘capital 
familiar’ é chamado a impregnar as relações 
econômicas, sociais e políticas do continente 
europeu”.

A família não pode ficar isolada, advertiu 
Francisco, “precisa sair de si mesma, precisa 
dialogar e se encontrar com os outros para dar 
vida a uma unidade que não seja uniformida-
de e que gere o progresso e o bem comum”.

Também recordou o muito que as famílias 
devem aos que as precederam, aos antepas-
sados, que “são a memória permanente que  
deve nos motivar a colocar a sabedoria do 

coração, e não apenas a técnica, na criação 
de inciativas sobre a família e para a família. 
Eles são a memória, e as novas gerações são a 
responsabilidade que temos diante de nós”.

“O seu serviço à sacralidade da vida se con-
cretiza na aliança entre as gerações, no servi-
ço a todos, especialmente aos mais necessita-
dos, às pessoas com necessidades especiais e 
aos órfãos”.

Concretiza-se também “na solidariedade 
aos migrantes, na arte paciente de educar 
que olha para cada jovem como sujeito digno 
do amor familiar. Concretiza-se no direito à 
vida do nascituro que ainda não tem voz e 
nas condições de vida digna dos idosos”.

O Santo Padre também encorajou a “desen-
volver com criatividade novos métodos e re-
cursos a fim de que a família possa exercitar, 
nos âmbitos eclesial e civil, a tripla missão de 
apoiar as novas gerações, de acompanhar e 
guiar no caminho de cada dia”.

Finalmente, o Papa analisou a situação de 
crise social que a Europa vive. “Atualmente, 
a Europa está enfrentando crises de vários 
tipos, incluindo a situação familiar. Mas as 
crises incentivam a trabalhar melhor com fé 
e esperança”.

“Em especial, a Europa está passando nes-
te momento por quatro crises: demográfica, 
migratória, trabalhista e educacional”.

“Estas crises poderiam encontrar horizon-
tes positivos na própria cultura do encontro, 
onde diferentes fatores sociais, econômicos 
e políticos se unem para elaborar políticas a 
favor da família”, sublinhou.

Fonte: ACI Digital

Papa Francisco: A família é um tesouro precioso 
e não “uma peça de museu”

Foto: L’Osservatore Romano

FAMÍLIA / VIDA

“ “

A unidade de todos 
os membros da família e o 

compromisso solidário 
de toda a sociedade são 

aliados do bem comum e da paz
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CRIANÇAS

SANTO

Santo Inácio de Loyola

Iñigo Lopez de Loyola, este era o seu nome 
de batismo, nasceu numa família cristã, nobre 

e muito rica, na cidade de Azpeitia, da provín-
cia basca de Guipuzcoa, na Espanha, no ano de 
1491. O mais novo de treze filhos, foi educado, 
com todo cuidado, para tornar-se um perfeito 
fidalgo. Cresceu apreciando os luxos da corte, 
praticando esportes, principalmente os eques-
tres, seus preferidos.

Em 1506, a família Lopez de Loyola estava a 
serviço de João Velásquez de Cuellar, tesoureiro 
do reino de Castela, do qual era aparentada. No 
ano seguinte, Iñigo tornou-se pajem e cortesão 
no castelo desse senhor. Lá, aprimorou sua cul-
tura, fez-se um exímio cavaleiro e tomou gosto 
pelas aventuras militares. Era um homem que 
valorizava mais o orgulho do que a luxúria.

Dez anos depois, em 1517, optou pela carreira 
militar. Por isso foi prestar serviços a um outro 
parente, não menos importante, o duque de Na-
jera e vice-rei de Navarra, o qual defendeu em 
várias batalhas, militares e diplomáticas.

Mas, em 20 de maio de 1521, uma bala de ca-
nhão mudou sua vida. Ferido por ela na tíbia 
da perna esquerda, durante a defesa da cidade 
de Pamplona, ficou um longo tempo em con-
valescença. Nesse meio tempo, meio por acaso, 
trocou a leitura dos romances de infantaria e 
guerra, por livros sobre a vida dos santos e a 
Paixão de Cristo. E assim foi tocado pela graça. 
Incentivado por uma de suas irmãs, que cuida-
va dele, não voltou mais aos livros que antes 
adorava, passando a ler somente livros religio-
sos. Já curado, trocou a vida de militar por uma 
vida de dedicação a Deus. Foi, então, à capela 
do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, 
pendurou sua espada no altar e deu as costas ao 
mundo da corte e das pompas.

Durante um ano, de 1522 a 1523, viveu retira-
do numa caverna em Manresa, como eremita e 

mendigo, o tempo todo em penitência, na soli-
dão e passando as mais duras necessidades. Lá, 
durante esse período, preparou a base do seu 
livro mais importante: “Exercícios espirituais”. 
E sua vida mudou tanto que do campo de ba-
talhas passou a transitar no campo das ideias, 
indo estudar filosofia e teologia em Paris e Ve-
neza.

Em Paris, em 15 de agosto de 1534, juntaram-
-se a ele mais seis companheiros, e fundaram a 
Companhia de Jesus. Entre eles estava Francis-
co Xavier, que se tornou um dos maiores mis-
sionários da Ordem e também santo da Igreja. 
Mas todos só se ordenaram sacerdotes em 1537, 
quando concluíram os estudos, ocasião em que 
Iñigo tomou o nome de Inácio. Três anos de-
pois, o papa Paulo III aprovou a nova Ordem e 
Inácio de Loyola foi escolhido para o cargo de 
superior-geral.

Ele preparou e enviou os missionários jesuí-
tas ao mundo todo, para fixarem o cristianismo, 
especialmente aos nativos pagãos das terras do 
novo continente. Entretanto, desde que esteve 
no cargo de geral da Ordem, Inácio nunca go-
zou de boa saúde. Muito debilitado, morreu no 
dia 31 de julho de 1556, em Roma, na Itália.

A sua contribuição para a Igreja e para a huma-
nidade foi a sua visão do catolicismo, que veio 
de sua incessante busca interior e que resultou 
em definições e obras cada vez mais atuais e 
presentes nos nossos dias. Foi canonizado pelo 
papa Gregório XV em 1622. A sua festa é cele-
brada, na data de sua morte, nos quatro cantos 
do planeta onde os jesuítas atuam. Santo Inácio 
de Loyola foi declarado Padroeiro de Todos os 
Retiros Espirituais pelo papa Pio XI em 1922.

Fonte: www.franciscanos.org.br

Celebrada no dia 31 de julho

Queridos amiguinhos e amiguinhas, no dia 26 de julho, na festa de 
Sant’Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós de 

Jesus Cristo, celebramos o Dia dos Avós. E quem não 
gosta ou gostava de ir para casa dos avós? Eu sempre 

que posso vou para casa deles e gosto de ouvir as 
histórias que contam e principalmente da comida 

que minhas avós fazem. É muito gostoso. Mas, infe-
lizmente tem muita gente que não trata os avós bem, 
ou melhor, tem muito filho que não cuida dos pais 
idosos com carinho e, com isso, os netos também não 

cuidam. Eu conheço um padre, o nome dele é Francis-
co, que sempre diz o seguinte: “Os pais quando idosos 
se tornam filhos para os filhos”. O que ele quer dizer 
é que devemos cuidar bem dos idosos, dos nossos 
avós, pois um dia, também seremos avós. Lembra 

o que Jesus nos ensina: “Amar o próximo como ti 
mesmo”. Então, se quero ser bem tratado e rece-
ber carinho quando idoso, preciso cuidar bem 
de todos os idosos, principalmente dos nossos 
avós, pais, tios, de todos. 

Dia dos avós
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CULTURA

PASTORAL / MOVIMENTO

40 dias de aprofundamento espiritual
A Editora Ave-Maria acaba de lançar 

o livro “40 Dias de Oração e Liber-
tação”, obra escrita pela Irmã Zélia, 
que exerce no Brasil e no exterior uma 
intensa caminhada de evangelização 
por meio das missões acompanhada 
pela família da Copiosa Redenção. O 
livro é um convite à oração e à me-
ditação da Palavra de Deus, mediante 
um aprofundamento espiritual em um 
itinerário de 40 dias de oração.

Em cada dia dessa caminhada espi-
ritual, Ir. Zélia propõe uma reflexão e 
um jejum para que cada um possa se 
tornar mais próximo do Senhor e dos 
irmãos, tendo como alicerce principal, 
a palavra e o amor de Cristo Jesus.

“Graças ao trabalho dedicado de 
nossa querida Irmã Zélia, poderemos, 
para tanto, traçar um itinerário, com 
etapas breves e essenciais, de forma 
simples e objetiva, sem palavras difí-
ceis, porque não é a multiplicação de 
palavras que determina a eficácia da 
oração.[.. .] Que este livro sirva de ins-
piração para todos os que desejam fa-
zer uma experiência de profunda co-
munhão com Deus, por Jesus Cristo, 
no Espírito Santo”, disse Pe. Reginal-
do Manzotti.

Como base, a autora usou o livro do 
Êxodo em razão de nele narrarem-se 

os 40 dias e 40 noites em que Moisés 
passou no monte. O número 40 indica 
um tempo necessário de jejum e pre-
paração de uma pessoa para algo novo 
que vai acontecer. Jesus, por exemplo, 
começou sua evangelização pública 
após se preparar durante 40 dias em 
jejum e oração.

Por meio de exemplos de pessoas 
que, após um período de noites pas-
sando pela mesma situação, voltaram 
fortalecidas e dispostas, como Moisés 
(Ex 34,28), Elias (1Rs 19,8) e o próprio 
Cristo (Lc 4,2), 40 Dias de Oração e 
Libertação pretende fazer os leitores 
crescerem em uma espiritualidade ma-
dura, com disciplina e perseverança.

Sobre a autora: Irmã Zélia Garcia 
Ribeiro é filha de José Garcia Ribeiro 
e Lázara Firmino Ribeiro. Nasceu em 
São Pedro do Ivaí (PR), onde cursou 
Farmácia Bioquímica. Na década de 
1990, ouviu a voz de Deus e sentiu o 
chamado à vida religiosa na comunida-
de da Pia União das Irmãs da Copiosa 
Redenção, fundada pelo Padre Wilton 
Moraes Lopes, C.Ss.R. Irmã Zélia exer-
ce, no Brasil e no exterior, uma intensa 
caminhada de evangelização por meio 
das missões, nas quais é acompanhada 
pela família da Copiosa Redenção.

Em 30 de março de 2011, o Grupo de 
Oração de Mães da Paróquia São Camilo 
de Lélis, em Mata da Praia, Vitória (ES), 
surgiu da necessidade de mães jovens, 

bem sucedidas em suas carreiras e casa-
das, mas que sentiam que faltava algo em 
sua vida. O grupo começou pequeno, com 
cerca de vinte mães, sem formação reli-
giosa, mas vindas de famílias católicas, 
que se reuniam uma vez por semana para 
orar pelos seus filhos.

Objetivo - Orientar, formar e direcionar 
a criação e funcionamento dos grupos de 
mães que oram pelos filhos e que dese-

jam fazer parte deste movimento espe-
cifico.

Diretrizes - As diretrizes a seguir 
podem ajudar a compreender o ne-
cessário para iniciar o grupo, ao 
sentir-se tocada pelo Espírito Santo 
e assumir um compromisso de orar 
pelo filho, pela família. Vale res-

saltar que nas Arquidioceses, 
Dioceses e Prelazias o 
movimento é reconhe-
cido pela Igreja, por-
tanto é necessário que 
tenha um orientador 
espiritual, que é um 
padre.

É importante ao ini-
ciar o grupo, que as 
fundadoras tenham 
uma vivência junto à 
comunidade da Igre-

ja. As reuniões deverão ocorrer dentro do 
espaço físico da Igreja ou em anexos per-
tencentes a ela. Já os eventos podem ser 
realizados em outros espaços.

O compromisso com Deus tem que estar 
com atenção total dos participantes para 
Ele, portanto, é fundamental a pontuali-
dade ao iniciar e terminar o período de 
oração, pois o marido e os filhos esperam 
por sua mãe, que na maioria das vezes 
trabalhou o dia todo.

Este é apenas uma guia geral sobre a 
formação do grupo. Cada grupo de ora-
ção é único, porque Deus conduz de uma 
forma especial. Nunca esquecendo que á 
base do Grupo de Mães é a simplicidade.

Para iniciar um grupo em sua paróquia, 
você precisa seguir alguns passos, con-
forme descrevemos abaixo:

1º Passo - Faça o download do Manual 
e Regimento Movimento Mães que Oram 
Pelos Filhos e leia atentamente

2º Passo - Apresentar o manual ao padre 
e pedir autorização para iniciar um grupo 
de mães que oram pelos filhos através da 
Carta de Autorização do Pároco

3º Passo - Preencher corretamente o for-
mulário online e anexar a Carta de Auto-
rização do Pároco.

Mais informações no site - http://maes-
queorampelosfilhos.com.

Mães que oram pelos filhos
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