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Oito seminaristas receberam o ministério de Leitor no dia 20 de agosto, em Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom 
Gregório Paixão, na Paróquia São Jorge, em Petrópolis. P. 3

A XIV Feira Multidisciplinar 
do Seminário e Educandário 
Nossa Senhora do Amor Divino 
teve como tema “Movimentos 

Migratórios”. Os trabalhos fo-
ram feitos pelos alunos do Ensi-
no Médio, com a supervisão dos 
professores. Pp. 6 e 7

Feira Multidicisplinar aborda 
movimentos migratórios

Catequistas reunidos em 
Congresso Diocesano

A Paróquia Santo Antônio, no 
Alto da Serra, acolheu no dia 27 
de agosto o VIII Congresso de 
Iniciação Cristã, que reuniu cerca 
de 400 catequistas de toda a Dio-
cese de Petrópolis. No evento, os 
participantes refletiram sobre o 
tema “Maria, inspiração para a 
catequese”. P. 4

Cristãos de todo o mundo rezam pelo 
cuidado da criação

O Dia de Oração pela Cuida-
do da Criação, celebrado no dia 
1º de setembro teve uma impor-
tância especial neste terceiro 
ano, pois neste dia foi publicada 
pela primeira vez uma mensa-

gem conjunta do Papa Francisco 
e do Patriarca Ecumênico Barto-
lomeu. Com este Dia de Oração 
pelo Cuidado da Criação teve 
início o Tempo da Criação, que 
vai até 4 de outubro. P. 8

Ministério
de Leitor
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Catequese sobre o Batismo como porta da esperança

VOZ DO PAPA

Bom dia, pre-
zados irmãos e 

irmãs!
Ouvimos a Palavra de Deus no li-

vro do Apocalipse: «Eis que eu reno-
vo todas as coisas» (21, 5). A esperan-
ça crisã baseia-se na fé em Deus que 
cria sempre novidades na vida do 
homem, cria novidades na história, 
cria novidades no cosmos. O nosso 
Deus é o Deus que cria novidades, 
porque é o Deus das surpresas.

Não é cristão caminhar cabisbaixo 
— como os porcos: eles caminham 
sempre assim — sem erguer os olhos 
rumo ao horizonte. Como se todo o 
nosso caminho acabasse aqui, no 
arco de poucos metros de viagem; 
como se na nossa vida não houves-
se meta alguma, nenhum ponto de 
chegada, como se nós fôssemos obri-
gados a um perambular eterno, sem 
qualquer razão para todos os nossos 
cansaços. Isto não é cristão.

As páginas finais da Bíblia mos-
tram-nos o derradeiro horizonte 
do caminho do crente: a Jerusalém 
do Céu, a Jerusalém celeste. Ela é 
imaginada antes de tudo como um 
imenso tabernáculo, onde Deus aco-
lherá todos os homens para habitar 
definitivamente com eles (cf. Ap 21, 
3). Esta é a nossa esperança. E o que 
fará Deus quando, finalmente, esti-
vermos com Ele? Terá uma ternura 
infinita por nós, como um pai ao re-
ceber os seus filhos que se cansaram 
e sofreram prolongadamente. No 
Apocalipse, João profetiza: «Eis aqui 
o tabernáculo de Deus com os ho-
mens! [...Ele] enxugará todas as lá-
grimas de seus olhos e já não haverá 
morte, nem luto, nem grito, nem dor, 
porque passou a primeira condição 

[...] Eis que eu renovo todas as coi-
sas!» (21, 3-5). O Deus na novidade!

Procurai meditar sobre este trecho 
da Sagrada Escritura, não de manei-
ra abstrata, mas depois de ter lido 
uma crónica dos nossos dias, depois 
de ter visto o telejornal ou a primeira 
página dos jornais, onde há muitas 
tragédias, onde se anunciam notí-
cias tristes às quais todos nós cor-
remos o risco de nos habituarmos. 
Saudei algumas pessoas de Barcelo-
na: quantas notícias tristes vêm dali! 
Saudei algumas pessoas do Congo, 
e quantas notícias tristes chegam de 
lá! E muitas outras! Para mencionar 
apenas dois países, de vós que estais 
aqui... Procurai pensar no rosto das 
crianças apavoradas pela guerra, no 
pranto das mães, nos sonhos inter-
rompidos de tantos jovens, nos refu-
giados que enfrentam viagens terrí-
veis e muitas vezes são explorados... 
Infelizmente, a vida é também isto. 
Por vezes diríamos que é sobretudo 
isto.

Talvez. Mas há um Pai que chora 
connosco; existe um Pai que verte 
lágrimas de piedade infinita pelos 
seus filhos. Temos um Pai que sabe 
chorar, que chora connosco. Um Pai 
que nos espera para nos consolar, 
porque conhece os nossos sofrimen-
tos e preparou para nós um futuro 
diverso. Esta é a grandiosa visão da 
esperança cristã, que se dilata ao lon-
go de todos os dias da nossa existên-
cia e deseja consolar-nos.

Deus não quis a nossa vida por 
engano, obrigando-se a si mesmo e 
a nós a duras noites de angústia. Ao 
contrário, criou-nos porque nos quer 
felizes. É o nosso Pai, e se nós aqui e 
agora experimentamos uma vida di-

versa daquela que Ele desejou para 
nós, Jesus garante-nos que o próprio 
Deus realiza o seu resgate. Ele traba-
lha para nos resgatar.

Acreditamos e sabemos que a mor-
te e o ódio não são as últimas pala-
vras pronunciadas sobre a parábola 
da existência humana. Ser cristão 
implica uma nova perspetiva: um 
olhar cheio de esperança. Alguns jul-
gam que a vida encerra todas as suas 
felicidades na juventude e no passa-
do, e que o viver é uma lenta deca-
dência. Outros ainda acham que as 
nossas alegrias são apenas episódi-
cas e passageiras, e que na vida dos 
homens está inscrita a insensatez. Há 
aqueles que, diante de tantas calami-
dades, dizem: “Mas a vida não tem 
sentido. O nosso caminho é a insen-
satez”. Mas nós cristão não acredita-
mos nisto. Ao contrário, cremos que 
no horizonte do homem existe um 
sol que ilumina para sempre. Acre-
ditamos que os nossos dias mais 
bonitos ainda devem chegar. Somos 
pessoas mais de primavera do que 
de outono. Gostaria de perguntar 
agora — cada qual responda no seu 
coração, em silêncio, mas responda 
— “Sou um homem, uma mulher, 
um jovem, uma jovem de primavera 
ou de outono? A minha alma está na 
primavera ou no outono?”. Cada um 
responda a si mesmo. Vislumbramos 
os rebentos de um mundo novo, em 
vez de folhas amareladas nos ramos. 
Não nos embalemos em nostalgias, 
arrependimentos e lamentações: sa-
bemos que Deus nos quer herdei-
ros de uma promessa e incansáveis 
cultivadores de sonhos. Não vos 
esqueçais daquela pergunta: “Sou 
uma pessoa de primavera ou de ou-

tono?”. De primavera, que espera a 
flor, que aguarda o fruto, que se põe 
à espera do sol que é Jesus, ou de ou-
tono, sempre cabisbaixo, amargura-
do e, como às vezes eu disse, com a 
cara de pimenta avinagrada.

O cristão sabe que o Reino de Deus, 
o seu Senhorio de amor continua a 
crescer como um grande campo de 
trigo, não obstante no meio haja o 
joio. Há sempre problemas, bisbi-
lhotices, guerras, enfermidades... 
existem problemáticas. Mas o trigo 
cresce, e no final o mal será elimina-
do. O futuro não nos pertence, mas 
sabemos que Jesus Cristo é a maior 
graça da vida: é o abraço de Deus 
que nos espera no fim, mas que já 
agora nos acompanha e nos consola 
ao longo do caminho. Ele leva-nos ao 
grande “tabernáculo” de Deus com 
os homens (cf. Ap 21, 3), com muitos 
outros irmãos e irmãs, levaremos a 
Deus a recordação dos dias vividos 
aqui na terra. E naquele instante será 
bom descobrir que nada se perdeu, 
nenhum sorriso e nenhuma lágrima. 
Por mais longa que a nossa vida tiver 
sido, teremos a impressão de ter vi-
vido num sopro. E que a criação não 
acabou no sexto dia do Génesis, mas 
continuou sem se cansar, porque 
Deus sempre se preocupou connos-
co. Até ao dia em que tudo se com-
pletar, na manhã em que se extingui-
rem as lágrimas, no próprio instante 
em que Deus pronunciar a sua últi-
ma palavra de bênção: «Eis — diz 
o Senhor — que eu renovo todas as 
coisas!» (v. 5). Sim, o nosso Pai é o 
Deus das novidades e das suspresas. 
E naquele dia nós seremos verdadei-
ramente felizes, e choraremos. Sim, 
mas choraremos de alegria!

EDITORIAL

Vocações
O mês de agosto que estamos encerrando também é conhecido como o 

mês vocacional.  Cada final de semana a Igreja reflete sobre uma vocação.  
A Liturgia Diocesana também celebrou os diversos modos de se responder 
a vontade de Deus tanto com a reflexão como também com a celebração 
do leitorado, como os encontros da Legião de Maria e o Congresso da Vida 
Consagrada.

A vida consagrada ou religiosa é ainda pouco conhecida e, por isso, o nos-
so jornal apresenta alguns elementos sobre esse estado de vida vocacional.  
Por ocasião do cinquentenário da promulgação do decreto conciliar Perfec-
tae Caritatis, sobre a renovação da vida religiosa, o Papa Francisco convocou 
um ano dedicado à vida consagrada. Mas o que é a vida religiosa? Qual a 

sua natureza? Ela é parte essencial da Igreja, ou é uma invenção humana? O 
que ela tem para oferecer à Igreja nos seus tempos de crise?

A vida religiosa é um caminho privilegiado para alcançar a santidade. O 
Papa João Paulo II observa que, “na manifestação da santidade da Igreja, há 
que reconhecer uma objetiva primazia à vida consagrada”. E ainda: “Os san-
tos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias 
mais difíceis, ao longo de toda a história da Igreja. Hoje, temos muita neces-
sidade de santos, graça esta que devemos implorar continuamente a Deus. 
Os Institutos de vida consagrada, mediante a profissão dos conselhos evan-
gélicos, devem estar conscientes da sua especial missão na Igreja de hoje, e 
nós devemos encorajá-los nessa sua missão”.

Vaticano, 2 de agosto de 2017
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A Paróquia São Jorge, no Alto In-
dependência, Decanato São Pedro 
de Alcântara, viveu um momen-
to de grande alegria, no dia 20 de 
agosto, quando oito seminaristas 
receberam do Bispo Diocesano, 
Dom Gregório Paixão (OSB), o Mi-
nistério de Leitor. Os oitos jovens, 
que estão se preparando para o sa-
cerdócio, são: Egnaldo de Lima, Ian 
Lemos, Luiz Felipe, Pablo de Oli-
veira, Rodrigo de Souza, Thomas 
Dias, Tiago das Dores e Ronald.

O administrador paroquial do In-
dependência, Padre Rodrigo Celso, 
manifestou sua alegria pela festa 
na Paróquia, por ter sido escolhida 
para a celebração do ministério de 
leitor dos futuros sacerdotes e por 
ser um testemunho vocacional na 
comunidade dentro do mês dedi-
cado as vocações, agosto. “Agra-
deço a todos pela presença e pelo 
dom da vida dos seminaristas que 
a cada dia vão dando passos deci-
dindo a sua vocação, a sua prefe-
rência por Cristo e Deus possa con-
ceder o dom da fidelidade e Nossa 
Senhora possa interceder por vo-
cês”, comentou Padre Rodrigo.

Ao final de suas palavras, foi lida 
uma mensagem da Paróquia para 
os seminaristas, quando manifes-

taram a alegria pelo ministério do 
leitor aos seminaristas. “Por meio 
desta missão, Deus se comunica 
ao seu povo e que sejam a voz dele 
proclamada ao povo. Com ajuda 
de vocês, nós recebemos a Pala-
vra de Deus e caminharemos na 
fé. Que Deus os prepare cada vez 
mais para missão, preparando o 
povo para receber os sacramentos 
e possam anunciar a boa nova a to-
dos os homens e mulheres”, falava 
a mensagem da Paróquia.

O reitor do Seminário Diocesano 
Nossa Senhora do Amor Divino, 
Padre Luiz Henrique Veridiano 
agradeceu a acolhida da Paróquia 
São Jorge. “Para nós é muito im-
portante estar aqui hoje celebrando 
este momento com a comunidade 
do Independência”, afirmou o rei-
tor do Seminário, acompanhado 
do vice-reitor, Padre Tiago José dos 
Santos Rebello. 

A Missa foi presidida pelo Bis-
po Diocesano e concelebrada por 
diversos padres da Diocese: Pa-
dre Rafael Soares (Vigário da Ca-
ridade), Padre Carlos Henrique 
(Paróquia Pedro do Rio), Thiago 
de Freitas (Confessor Seminário), 
Padre Alexander de Brito (Paró-
quia Raiz da Serra), Padre André 

Luiz Rodrigues (Paróquia Madame 
Machado), Padre Leandro Libânio 
(Paróquia Itamarati), Padre André 
Asthine (Vigário Santa Teresa) e 
Padre Ludemir Leonardo e assis-
tida pelos diáconos Carlos Magno 
Teodoro Ribeiro, Jovane da Rosa 
Carmo e Lucas Thadeu da Silva.

Em sua homilia, Dom Gregório 
Paixão destacou o papel funda-
mental de Maria, aproveitando a 
festa da Assunção, ressaltando ca-
racterísticas próprias do tempo e 
de sua decisão em visitar sua prima 
Isabel. Dentre os aspectos ressalta-
dos pelo bispo está o fato de Isabel 
proclamar que Maria é a Mãe de 
Deus. O Bispo Diocesano dirigiu 

aos jovens seminaristas que rece-
biam o Ministério de Leitor algu-
mas palavras, frisando que “quan-
ta beleza é poder ler a palavra de 
Deus, compreender essa palavra e 
vive-la em nossa vida como fez a 
Virgem Maria. Tudo isso gera em 
nós uma grande transformação”. 
E completou afirmando que “é um 
mandato do Senhor para que a Pa-
lavra chegue a todos e se tornam 
pela vida e pregação leitores desta 
palavra, que será lida, proclamada 
e principalmente pelo testemunho 
de cada um vocês. Para que ven-
do seus exemplos e como se amam 
outros homens e mulheres se trans-
formem pelo testemunho”.

Seminaristas recebem ministério de leitor 
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Religiosos e religiosas participam de 
Congresso da Vida Consagrada

Na véspera da comemoração do 
Dia dos Religiosos e Religiosas, 
dia a 19 de agosto, foi realizado o 
Congresso da Vida Consagrada, 
na Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida, no Quitandinha, com o 
tema “Com Maria, celebramos a 
vida consagrada”. O Bispo dioce-
sano, Dom Gregório Paixão, que 
é religioso por ser monge bene-
ditino, esteve presente durante 
todo o dia, compartilhando com 
os religiosos e religiosas este mo-
mento de reflexão sobre a vida 
consagrada, olhando para Maria 
a eterna consagrada.

Ao final do encontro, Dom 
Gregório Paixão (OSB), presi-
diu a Missa na Igreja Matriz do 
Quitandinha, concelebrada pelo 
pároco, Frei Luiz Fernando, por 
mais três sacerdotes franciscanos 
e pelo decano do Decanato São 
Pio X (Teresópolis), Padre Jorge 
Luis Pacheco de Medeiros. Antes 
da Missa, o Bispo diocesano fa-
lou aos religiosos, fazendo uma 
reflexão sobre um texto do Papa 

Francisco direcionado aos reli-
giosos.

O encontro foi organizado pelo 
Núcleo da Diocese de Petrópolis 
da Conferência dos Religiosos 
do Brasil e contou com a presen-
ça de mais de 100 religiosos das 
mais diversas casas religiosas 
instaladas na Diocese de Petró-
polis. Irmão Cicero, da Ordem 
dos Canossianos, explicou que 

ano passado na assembleia dio-
cesana o Bispo pediu para que os 
religiosos realizassem um encon-
tro diocesano e tiveram a oportu-
nidade de realizar neste mês que 
é dedicado as vocações.

“A importância deste encontro 
é estar reunido junto com nosso 
pastor, que é o Bispo diocesano. 
E o tema escolhido, Nossa Se-
nhora, é porque ela é uma ver-

dadeira consagrada e também 
por causa do Ano Nacional Ma-
riano, que está sendo celebrado 
em todo país”, comentou Irmão 
Cicero, ressaltando o aumento 
das vocações surgidas no meio 
dos jovens, que segundo ele mos-
tra o contrário do que se diz de 
que a vocação está diminuindo. 
Ele afirmou que as casas de for-
mação de religiosos e religiosas 
presentes na Diocese mostram a 
grande procura dos jovens pelas 
vocações religiosas.

Sobre o crescimento das voca-
ções, Dom Gregório Paixão res-
saltou que vem aumentando em 
todo país, principalmente no cle-
ro diocesano, chamando atenção 
para o grande número de semi-
naristas no Seminário Diocesano 
Nossa Senhora do Amor Divino. 
Ele ressaltou ainda que “cresce 
no Brasil, entre os jovens a pro-
cura pela vocação contemplativa, 
o que é maravilhoso, porém sur-
preendente em função dos tem-
pos que vivemos”.

Congresso de Iniciação Cristã reúne 
catequistas no Alto da Serra

Cerca de 400 catequistas estiverem reuni-
dos, no dia 27 de agosto, no salão da Paró-
quia Santo Antônio, Alto da Serra, Decanato 
São Pedro de Alcântara, quando aconteceu 
o VIII Congresso de Iniciação Cristã, com o 
tema “Maria, inspiração para a catequese”. 
O encontro contou com a orientação da es-
critora e catequista Marilac Loraine Oliniki, 
que falou sobre o tema, lembrando a todo 
momento a importância de Maria como um 

exemplo de catequista pela palavra e pelo 
testemunho. 

Marilac Loraine manifestou sua alegria 
em estar em Petrópolis como orientadora 
do Congresso, lembrando que no dia 27 
de agosto estava sendo celebrada a missão 
que une o catequista de norte a sul do país. 
“Somos como Maria, levamos a Boa Nova 
a todos”, afirmou, lembrando que sua pri-
meira catequista foi sua mãe, contando que 

“quando chegava em casa da escola. Ela me 
perguntava que imagem eu tinha sido de 
Deus para os meus colegas da escola”. 

O Congresso teve início com o assessor 
eclesiástico para Iniciação Cristão, Padre 
José Celestino Coelho, pároco do Alto da 
Serra. Ele fez a acolhida dos catequistas, 
conduzindo a oração inicial, ressaltando a 
importância do encontro para a formação e 
caminhada de cada catequista. Padre José 
Celestino disse que existem muitas dificul-
dades, mas que todas são superadas quan-
do há confiança no projeto de Deus. 

Ao longo do dia, os catequistas partici-
param de várias atividades, sendo que a 
palestra de Marilac Loraine Oliniki foi in-
terativa, com os catequistas participando 
de vários momentos. Aproveitando o Ano 
Nacional Mariano, houve um momento de 
coroação de Nossa Senhora, lembrando a 
sua história e importância para o Brasil, as-
sim como uma apresentação com os vários 
títulos da Virgem Maria. 

A Missa foi presidida pelo Bispo Diocesa-
no, Dom Gregório Paixão (OSB), que antes 
falou aos catequistas sobre a importância 
do testemunho de cada um na cateque-
se, frisando que a catequese não é apenas 
passar conhecimento, mas testemunho de 
vida. Ele agradeceu todo empenho e tra-
balho dos catequistas, frisando que muitas 
vezes eles se deparam com dificuldades, 
mas por amor a Cristo superam e continu-
am seu trabalho.
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AGENDA DIOCESANA

SETEMBRO

Entre os dias 11 a 13 de agos-
to, a Paróquia São João Batista-
-Posse, Decanato Nossa Senho-
ra do Amor Divino, recebeu em 
visita pastoral do Bispo Dio-
cesano, Dom Gregório Paixão 
(OSB), com objetivo de conhecer 
o trabalho da Paróquia e suas 
capelas. A chegada aconteceu 
por volta das 15 h de sexta-feira 
(11), quando foi recebido pelos 
Padre Ludemir, Padre Jorge, 
Diácono Permanente Francisco 
e dezenas de fiéis.

Dom Gregório fez sua oração 
inicial e em seguida conversou 
com todos os presentes. Às 19h, 
celebrou a Santa Missa na Pa-
róquia, concelebrada pelos Pa-
dres Jorge e Ludemir, Monse-
nhor José Maria e assistida pelo 
Diácono Permanente Francisco. 
Após a Missa, participou de 
um jantar e ficou hospedado na 
casa paroquial.

Na manhã de sábado (12), 
acompanhado pelos padres da 
paróquia, Dom Gregório visi-
tou as capelas Nossa Senhora 
Auxiliadora (Brejal) e São Se-
bastião (Jurity). Logo após o 
almoço, deu continuidade na 
missão pastoral visitando as 
capelas Nossa Senhora da Con-
ceição (Córrego Grande) e o ter-

reno que será erguida a futura 
Capela São Francisco de Assis 
(Granja Cláudia) e a Capela do 
Divino Espirito Santo (Taqua-
ril), aproveitando para conver-
sar com os fiéis destas comuni-
dades.

Ele retornou à Matriz, parti-
cipou de uma reunião com os 
membros do Conselho Admi-
nistrativo e Pastoral. Às 19h, o 
Bispo celebrou a Santa Missa na 
Capela de São Sebastião na Ju-
rity (Brejal), acompanhado pelo 
Padre Ludemir e o Diácono Per-
manente Francisco. Retornan-
do à casa Paroquial, participou 
de uma jantar com os membros 
dos Conselhos Pastoral e Admi-
nistrativo.

No domingo (13) , o Bispo ce-
lebrou a Missa na Capela de 
Nossa Senhora de Fátima (Bair-
ro N.S. de Fátima) às 8h e to-
mou café com a comunidade. 
Às 11h, no Salão Paroquial es-
teve reunido com a Catequese 
(crianças e catequistas) e a equi-
pe da Crisma e crismandos. Em 
seguida, encontrou-se com os 
adolescentes e jovens da Paró-
quia que pertencem aos grupos: 
IAM, Gaja, Wojtyla e Ministério 
de Dança.

No período da tarde, teve um 
encontro com os coordenadores 
das pastorais da Paróquia. Dom 
Gregório encerrou sua visita 
celebrando a Santa Missa sole-
ne, concelebrada pelos padres 
Ludemir e Jorge, e ao final re-
cebeu diversas homenagens e 
presentes das pastorais e fiéis 
da paróquia. 

Paróquia da Posse recebe 
visita pastoral

OUTUBRO

Foto: Pascom Diocese de Petrópolis

Dia 03 - Churrascão do Seminário Diocesano
Dia 05 - Reunião do Clero do Decanato São José de Anchieta
Dia 10 - Assembleia Paroquial
Dia 12 - Reunião do Clero do Decanato N. Sra. do Amor Divino
Dia 13 - Reunião dos Bispos do Regional Leste 1
Dias 13 e 14 - Reunião dso Bispos da Província de Niterói
Dia 16 - Ordenação dos Diáconos Permanentes
Dia 17 - MUTICOM Diocesano (Pascom)

Dia 19 - Reunião do Clero do Decanato São Pedro de Alcântara
Dia 21 - Reunião do Colégio de Consultores
Dias 21 a 24 - 119º Cursilho Masculino de Petrópolis
Dia 23 - Conselho Pastoral Diocesano
Dias 23 e 24 - 3ª Etapa do Encontro de Casais com Cristo (em Magé)
Dia 24 - Formação Diocesana de Liturgia no Decanato São Pedro de 
Alcântara
Dia 26 - Reunião do Clero do Decanato São Pio X

Dia 1º - Adorai (São José do Vale do Rio Preto)
Dias 1º a 07 - Semana Nacional da Vida
Dia 03 - Reunião Geral doClero
Dia 08 - Dia do Nascituro
Dia08 - Assembleia por Decanatos
Dia 12 - Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil
Dias 13 a 15 -Retiro Anual dos Diáconos Permanentes

Dia 19 - Reunião do Colégio de Consultores
Dias 20 a 22 - Visita Pastoralà Paróquia São José de Itaipava
Dia 25 - Reunião do Conselho Econômico
Dias 26 a 29 - 98º Cursilho Feminino de Petrópolis
Dia 28 - Congresso Diocesano da Infância e Adolescência Missionária 
(Parada Modelo)
Dia 29 - Cursilhão do Decanato S. José de Anchieta (Parada Modelo)

A Legião de Maria promoveu, 
no dia 20 de agosto, o encontro 
diocesano na Igreja Santo Antô-
nio, Alto da Serra, no Decanato 
São Pedro de Alcântara, reunin-
do legionários de todas as paró-
quias da Diocese e até de regi-
ões próximas.

Ione Canuto, da Paróquia do 
Rosário, falou sobre a impor-
tância da Legião de Maria no 
trabalho paroquial, lembrando 
que os legionários fazem visita 
às famílias, onde levam a Pala-
vra de Deus e a oração do terço. 
“Seguir o exemplo de Maria é 
uma grande honra, pois cami-
nhamos com ela, levando Jesus 
a todas as pessoas”.

O encontro começou com a 
oração do Terço, uma das mis-
sões dos legionários, e em se-
guida aconteceu a palestra com 
o decano do Decanato e pároco 
do Alto da Serra, Padre José Ce-
lestino Coelho, que falou sobre 
Maria na Bíblia.

O Ministério Criança de Deus, 
da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, fez uma apresentação 
musical para os legionários e 
antes do almoço aconteceu a co-
roação de Nossa Senhora, apro-
veitando a festa da Assunção. 
Os legionários demonstraram 
grande alegria pelo encontro, 
que foi encerrado com a Missa, 
presidida pelo Padre José Celes-
tino.

O casal Vinicius Melo da Costa 
e Roseli Melo, do Rio de Janeiro, 
marcaram presença no encon-
tro diocesano da Legião, como 
representantes da coordenação 
regional e falaram sobre a es-
trutura da Legião de Maria, que 
abrange além do Estado do Rio, 
os estados da Amazônia, Rorai-
ma e Rondônia. Roseli Melo ex-
plicou que quando os conselhos 
destes estados não podem estar 
nas reuniões centrais os conta-
tos são realizados por meio dos 
legionários correspondentes.

Legião de Maria realiza 
encontro diocesano
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O Seminário e Educandário 
Nossa Senhora do Amor Divino 
tem sido, ao longo dos últimos 
anos, uma oportunidade para 
seminaristas do Seminário Me-
nor e dos alunos do Educandá-
rio aprofundem o conhecimento 
sobre fatos da história e da ci-
ência e trazendo todo conteúdo 
para os dias atuais. Este ano não 
foi diferente com a realização da 
XIV Feira Multidisciplinar, en-
cerrada no dia 28 de agosto, com 
a entrega das medalhas, sendo 
que o grande vencedor foi o gru-
po que teve por tema “Os Cami-
nheiros”. 

O tema central da XIV Feira 
Multidisciplinar foi “Movimen-
tos Migratórios”. Os trabalhos 
apresentados foram feitos pelos 
alunos do Ensino Médio, com a 
supervisão dos professores e le-
varam os visitantes da mostra 
a uma reflexão acerca de uma 
questão tão antiga quanto à hu-
manidade: os deslocamentos do 
homem. 

Durante as apresentações, cada 
grupo buscava levar o visitan-
te a compreender não apenas o 
fato histórico, mas como as mi-
grações interferem diretamente 
na vida de todas as sociedades. 
“Por mais que tenhamos adapta-
ções diferentes e sermos diferen-
tes, todos somos seres humanos 
e somos iguais”, comentou João 
Pedro, representante do Grupo 
Primórdios, que falou sobre as 
primeiras migrações do ser hu-
mano, desde o seu surgimento. 

O grupo vencedor da XIV Fei-
ra Multidisciplinar, Os Cami-
nheiros, falou sobre os fatos que 
levaram a migração brasileira e 
identificaram que algumas mi-
grações foram motivadas pela 
industrialização, financeira e po-
lítica. “Muitas pessoas migram 
essencialmente por motivos 
econômicos, pois querem bus-
car uma vida melhor para sua 
família. Pelo que vimos, nunca 
houve uma migração com pen-
samento ruim, mas sempre com 
as pessoas pensando o melhor, 
em busca de melhorias para elas 
e sua família”, explicou José Vi-
tor, um dos membros do grupo 
Os Caminheiros. 

O grupo Rota Alternativa apre-
sentou a migração ambiental e 
focou em seis animais – rena, 
caranguejo vermelho, borboleta 
monarca, baleia cinzenta, tar-
taruga e o gavião tesoura. João 

Pedro, representante do grupo 
explicou que buscaram enfatizar 
a curiosidade de cada animal, 
como o gavião tesoura, que está 
em extinção e vem sofrendo com 
a expansão urbana e o constante 
desmatamento. “Esta mudança 
afeta as condições de vida do 
animal e o gavião é um animal 
que indica a qualidade do ar”, 
comentou, frisando que o tra-
balho foi importante para que o 
grupo constasse a relação da na-
tureza com o ser humano. 

A migração do oriente médio 
para a Europa foi apresentada 
pelo grupo Viajantes do Tempo, 
mostrando os fatos econômicos 
e políticos e o que chamou aten-
ção foi a questão do terrorismo 
que tem motivado a migração 
de muitos povos. João Victor, re-
presentante do grupo, ressaltou 
a importância das pessoas pas-
sarem a viver com humildade. 
Com relação ao terrorismo, eles 
acreditam que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) pre-
cisa tomar medidas mais sérias, 
pois são muitos inocentes víti-
mas deste tipo de crime. 

O grupo Linha de Transi-
ção apresentou o êxodo rural 
apresentando de forma ampla 
e aprofundando algumas ques-
tões como no Império Romano, 
na Inglaterra com a revolução 
industrial e no Brasil. Ramon 
Gouvêa, representante do gru-
po, disse que desde Roma e a 
Idade Média já havia proble-
mas, como existe hoje com a 
criação das favelas e comunida-
des pobres nas grandes capitais, 
onde há um grande número de 
pessoas que saem das áreas ru-
rais para cidade em busca de 
emprego.

O grupo Rios da Babilônia, se-
gundo Marcos Paulo, apresen-

tou as migrações que acontece-
ram com o povo Judeu, desde 
a sua origem, como narrado na 
Bíblia, passando pelo período da 
Segunda Guerra Mundial com 
o Nazismo e nos dias atuais. 
“Uma coisa que chama atenção é 
que, apesar dos anos e da influ-
ência do povo judeu, ainda tra-
tam os judeus com preconceito 
e encontramos isto em países da 
Europa, como na França, onde 
tem crescido movimento contra 
os judeus”, comentou Marcos 
Paulo.

Jorge Carvalho, representante 
do grupo Área Restrita, apre-
sentou as barreiras migratórias, 
algumas visíveis outras não, 
como as muralhas da China e 
agora o muro entre o México 
e os Estados Unidos. “Nós te-
mos que dar valor ao que te-
mos, pois, apesar da crise polí-
tica do país ainda não vivemos 
os problemas que outros povos 
vivem e são obrigados a deixar 
seu país. Muitos fogem em si-
tuações precárias e colocando a 
vida em risco”. 

A XIV Feira Multidisciplinar 
aconteceu entre os dias 24 e 26 
de agosto, nas dependências do 
Seminário Diocesano Nossa Se-
nhora do Amor Divino, onde 
funciona o Educandário. O tema 
foi o Movimento Migratório e os 
trabalhos apresentados foram 
realizados pelos alunos, entre 
eles seminaristas do Seminário 
Menor, com a supervisão dos 
professores. Os trabalhos foram 
divididos em sete grupos e pas-
saram pelo crivo de três profes-
sores que avaliaram os seguintes 
quesitos: pesquisa, material au-
diovisual, organização estética 
e operacional do trabalho, adi-
cionando ainda à nota final, as 
apresentações individuais. 

Alunos do Seminário e Educandário 
falam sobre movimentos migratórios
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Desde o início de seu pontificado, o Papa 
Francisco tem demonstrado uma preocupa-
ção especial com a questão dos migrantes e 
refugiados, estando atento a esta realidade 
que ganhou dimensões mundiais bastante ex-
pressivas, sendo considerada o maior movi-
mento de pessoas, se não de povos, de todos 
os tempos. Na perspectiva pastoral, visitas, 
encontros e as tradicionais Mensagens para 
o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
dão o tom do envolvimento do pontífice que 
anima a Pastoral da Mobilidade Humana.

Diante do cenário migratório complexo, 
apresenta-se uma natureza forçada de mui-
tos fluxos migratórios contemporâneos. Tal 
fato aumenta os desafios que se apresentam 
à comunidade política, à sociedade civil e à 
Igreja, de acordo com o papa, “exigindo que 
se responda ainda mais urgentemente a tais 
desafios de modo coordenado e eficaz”. Para 
o pontífice, a resposta comum da Igreja po-
deria articular-se em volta de quatro verbos: 
acolher, proteger, promover e integrar.

De acordo com a secretária executiva do 
Setor Pastoral da Mobilidade Humana da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), irmã Claudina Scapini, há “muitos 
gestos que demonstram que o papa tem esse 
carinho, essa dedicação” para com migrantes 
e refugiados, que tem os dias 19 e 20 de ju-
nho a eles dedicados respectivamente. O que 

o Papa faz, de acordo com a religiosa scala-
briniana é cumprir o que está no Evangelho.

Acolher – O verbo acolher, segundo a fala 
do papa aos participantes no Fórum Interna-
cional sobre Migrações e Paz, em fevereiro 
deste ano, apresenta-se perante a “índole da 
rejeição” como “urgente mudança de atitu-
de para superar a indiferença e antepor aos 
receios uma generosa atitude de hospitali-
dade em relação àqueles que batem às nos-
sas portas”. Para o pontífice, é preciso ainda 
abrir canais humanitários acessíveis e se-
guros para quantos fogem de guerras e de 
perseguições terríveis, muitas vezes presos 
nas garras de organizações criminosas sem 
escrúpulos. “Um acolhimento responsável e 
digno destes nossos irmãos e irmãs começa 
pela sua primeira acomodação em espaços 
adequados e decentes”, disse Francisco.

Proteger – Trabalhadores migrantes, refu-
giados, requerentes de asilo e vítimas do trá-
fico são vulneráveis à exploração, ao abuso 
e à violência. A estes, deve ser promovida a 
defesa dos seus direitos inalienáveis, a ga-
rantia das suas liberdades fundamentais e 
o respeito pela sua dignidade. “São tarefas 
das quais ninguém se pode eximir”, segundo 
o papa, que elencou algumas ações práticas 
neste sentido aos participantes do Fórum, 
entre eles a coordenadora da Pastoral dos 
Refugiados, irmã Rosita Milesi.

Promover – “Proteger não é suficiente; é 
necessário promover o desenvolvimento hu-
mano integral de migrantes, refugiados e 
pessoas deslocadas, que ‘tem lugar mediante 
o cuidado dos bens incomensuráveis da justi-
ça, da paz e da proteção da criação’”, exortou 
Francisco, que incentiva as comunidades de 
origem e também aos atores políticos, a so-
ciedade civil, organizações internacionais e 
instituições religiosas a empreenderem ações 
coordenadas e promover também o direito 
“a não ter que migrar”: o direito a encontrar 
na própria pátria as condições que lhes per-
mitam levar uma existência digna.

Integrar – Como um processo que se ba-
seia no “mútuo reconhecimento da riqueza 
cultural do outro”, a integração apontada 
pelo papa Francisco recordando o Magisté-
rio da Igreja se faz com “políticas capazes 
de favorecer e privilegiar as reunificações 
familiares” e “também programas específi-
cos, que favoreçam o encontro significativo 
com o próximo”. Também para a comunida-
de cristã, “a integração pacífica de pessoas 
de várias culturas é, de certo modo, inclusive 
um reflexo da sua catolicidade, uma vez que 
a unidade que não anula as diversidades ét-
nicas e culturais constitui uma dimensão da 
vida da Igreja que, no Espírito do Pentecos-
tes, está aberta a cada um e deseja abraçar 
todos”. 

Papa Francisco orienta ação da Igreja junto 
aos migrantes a partir de quatro verbos
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O Dia de Oração pela Cuidado 
da Criação, celebrado no dia 1º de 
setembro teve uma importância es-
pecial neste terceiro ano, pois neste 
dia foi publicado uma mensagem 
conjunta do Papa Francisco e do Pa-
triarca Ecumênico Bartolomeu. Pela 
primeira vez, eles escrevem juntos 
sobre os temas deste dia, convidan-
do todos os fiéis a e os homens de 
boa vontade à oração à reflexão so-
bre como viver de modo simples e 
solidário, usando responsavelmen-
te os bens da terra.

As Igrejas particulares, os institu-

tos de vida consagrada e as agre-
gações eclesiais são convidadas a 
elevar ao Senhor a oração por esta 
intenção, em união espiritual com 
as outras Igrejas e Comunidades 
cristãs. A Mensagem foi difundida 
ao mesmo tempo e em sete línguas, 
pela Sala de Imprensa da Santa Sé e 
pelo Fanar.

O Dia de Oração pelo Cuidado 
da Criação foi instituído pelo Papa 
Francisco em 2015 com o seguinte 
anúncio: “Em comunhão de oração 
com os nossos irmãos ortodoxos e 
com todas as pessoas de boa vonta-

de, queremos oferecer a nossa con-
tribuição para a superação da crise 
ecológica que a humanidade está vi-
vendo”, lê-se ainda no comunicado.

Com este Dia de Oração pelo Cui-
dado da Criação teve início o Tem-
po da Criação, que vai até 4 de outu-
bro, e teve origem em 1989, quando 
o Patriarca Ortodoxo Dimitrios I 
proclamou o 1O de setembro como 
um dia de oração pela criação para 
os Ortodoxos.  A data foi abraçada 
por outras grandes igrejas cristãs 
europeias em 2001 e pelo Papa Fran-
cisco para a Igreja Católica Romana 
em 2015. 

Nos últimos anos, estabeleceu-se o 
término do Tempo da Criação em 4 
de outubro por ser a data da festa 
de São Francisco de Assis, que algu-
mas tradições ocidentais observam.  
A acolhida pelas diversas vertentes 
cristãs deve-se ao reconhecimento 
de que a humanidade tem um pa-
pel importante a desempenhar na 
proteção do meio ambiente. 

O Tempo da Criação deste ano tem 
maior importância face às decisões 
nos Estados Unidos, nação majori-
tariamente cristã, de abandonar o 
tratado climático de Paris e reverter 

as proteções ambientais, incluindo 
os principais regulamentos climá-
ticos – iniciativas que contradizem 
a mensagem de cuidado ambiental 
adotada pelos cristãos de todas as 
vertentes.

Tomás Insua, diretor executivo do 
Global Catholic Climate Movement, 
um dos membros do Comitê Diretor 
do Tempo da Criação destaca que 
“O Papa Francisco nos chamou para 
ouvir o grito da Terra e o grito dos 
pobres. A mudança climática afeta a 
todos, e o menor entre nós é quem so-
fre mais. Os cristãos em todo o mun-
do estão unidos em compaixão pelas 
pessoas vulneráveis que sofrem com 
os efeitos das mudanças climáticas e 
da degradação ambiental. O Tempo 
da Criação celebra nosso propósito 
compartilhado”.

As organizações que lideram os 
esforços de promoção do Tempo de 
Criação são o Conselho Mundial de 
Igrejas, a Rede Ambiental Comu-
nitária Anglicana, a Rede Mundial 
de Oração do Papa (Apostolado da 
Oração), o Movimento Global do 
Clima Católico e a Aliança ACT. 
Para outras informações, acesse o 
site: http://pt.seasonofcreation.org/

Cristãos de todo o mundo fazem um mês 
de mobilizações em defesa do meio ambiente

“A narração da criação oferece-nos uma visão 
panorâmica do mundo. A Sagrada Escritura re-
vela que, «no princípio», Deus designou a huma-
nidade como cooperadora na guarda e proteção 
do ambiente natural. Ao início, como lemos no 
Génesis (2, 5), «ainda não havia arbusto algum 
pelos campos, nem sequer uma planta germinara 
ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha fei-
to chover sobre a terra, e não havia homem para 
a cultivar». A terra foi-nos confiada como dom 
sublime e como herança, cuja responsabilidade 
todos compartilhamos até que, «no fim», todas 
as coisas no céu e na terra sejam restauradas em 
Cristo (cf. Ef 1, 10). A dignidade e a prosperidade 
humanas estão profundamente interligadas com 
a solicitude por toda a criação.

Os efeitos do nosso comportamento
«No período intermédio», porém, a história do 

mundo apresenta uma situação muito diferente. 
Revela-nos um cenário moralmente decadente, 
onde as nossas atitudes e comportamentos para 
com a criação ofuscam a vocação de ser coopera-
dores de Deus. A nossa tendência a romper os de-
licados e equilibrados ecossistemas do mundo, o 
desejo insaciável de manipular e controlar os limi-
tados recursos do planeta, a avidez de retirar do 
mercado lucros ilimitados: tudo isto nos alienou 
do desígnio original da criação. Deixamos de res-
peitar a natureza como um dom compartilhado, 
considerando-a, ao invés, como posse privada. 
O nosso relacionamento com a natureza já não é 
para a sustentar, mas para a subjugar a fim de ali-

mentar as nossas estruturas.

Pobres são os mais impactados
As consequências desta visão alternativa do 

mundo são trágicas e duradouras. O ambiente 
humano e o ambiente natural estão a deteriorar-
-se conjuntamente, e esta deterioração do planeta 
pesa sobre as pessoas mais vulneráveis. O impac-
to das mudanças climáticas repercute-se, antes de 
mais nada, sobre aqueles que vivem pobremente 
em cada ângulo do globo. O dever que temos de 
usar responsavelmente dos bens da terra implica 
o reconhecimento e o respeito por cada pessoa e 
por todas as criaturas vivas. O apelo e o desafio 
urgentes a cuidar da criação constituem um con-
vite a toda a humanidade para trabalhar por um 
desenvolvimento sustentável e integral.

Rezar para mudar o modo de perceber o 
mundo

Por isso, unidos pela mesma preocupação com 
a criação de Deus e reconhecendo que a terra é 
um bem dado em comum, convidamos ardorosa-
mente todas as pessoas de boa vontade a dedicar, 
no dia 1 de setembro, um tempo de oração pelo 
ambiente. Nesta ocasião, desejamos elevar uma 
ação de graças ao benévolo Criador pelo magní-
fico dom da criação e comprometer-nos a cuidar 
dele e preservá-lo para o bem das gerações futu-
ras. Sabemos que, no fim de contas, é em vão que 
nos afadigamos, se o Senhor não estiver ao nosso 
lado (cf. Sal 126/127), se a oração não estiver no 
centro das nossas reflexões e celebrações. Na ver-

dade, um dos objetivos da nossa oração é mudar o 
modo como percebemos o mundo, para mudar a 
forma como nos relacionamos com o mundo. 

O fim que nos propomos é ser audazes em abra-
çar, nos nossos estilos de vida, uma maior simpli-
cidade e solidariedade.

A quantos ocupam uma posição de relevo em 
âmbito social, económico, político e cultural, di-
rigimos um apelo urgente a prestar responsavel-
mente ouvidos ao grito da terra e a cuidar das 
necessidades de quem está marginalizado, mas 
sobretudo a responder à súplica de tanta gente e 
apoiar o consenso global para que seja sanada a 
criação ferida. 

Estamos convencidos de que não poderá haver 
uma solução genuína e duradoura para o desafio 
da crise ecológica e das mudanças climáticas, sem 
uma resposta concertada e coletiva, sem uma res-
ponsabilidade compartilhada e capaz de prestar 
contas do seu agir, sem dar prioridade à solidarie-
dade e ao serviço.

Mensagem do Papa Francisco e do Patriarca Bartolomeu
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A Comissão Episcopal Pastoral 
para a Vida e a Família da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) apresentou o subsídio 
“Hora da Vida”, preparado para a 
Semana Nacional da Vida e o Dia 
do Nascituro, que ocorrem de 1º a 
7 de outubro e no dia 8 de outu-
bro, respectivamente. No contexto 
das celebrações dos 300 anos do 
encontro da imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida no rio Paraíba do 
Sul e do Ano Mariano, instituído 
pela CNBB, o tema escolhido para 
esta edição é “Bendito é o fruto do 
teu ventre” (Lc 1,42).

Para o bispo de Osasco (SP) e pre-
sidente da Comissão para a Vida e 
a Família da CNBB, dom João Bos-
co Barbosa de Sousa, a frase dita 
por Isabel a Maria serve para “nos 
orientar e dar muita importância 
àquele fruto que está no ventre 
das mães, que é o nascituro, que 
é a esperança, a vida que nasce, o 
dom de Deus”.

Durante a Semana Nacional da 
Vida, ofi cializada pela CNBB em 
âmbito nacional no ano de 2005, 
a Igreja no Brasil passará por um 
momento de evangelização e de 
compreensão da dignidade da 

vida. O subsídio “Hora da Vida” 
tem como objetivo ajudar comuni-
dades e famílias a se organizarem 
e viverem bem esta semana.

“A Semana da Vida e o Dia do 
Nascituro é essa oportunidade de 
nós enquanto agentes de Pastoral 
Familiar fazermos frente àquilo 
que é contra a vida, nocivo à vida. 
Mais uma vez estaremos unidos 
em oração neste mês de outubro 
para defendermos a vida e refl e-
tirmos a beleza de ser mãe e pai, 
que dão a vida para aqueles fi lhos 
que nascem e cuidam dos fi lhos. 
Então, a Igreja com essa celebra-
ção e as refl exões propostas quer 
ajudar a todas as famílias a defen-
derem esse grande e importantís-
simo dom que Deus nos deu, que 
é a vida”, refl ete o assessor da Co-
missão para a Vida e a Família da 
CNBB, padre Jorge Alves Filho.

Ele explica que os sete encontros 
do livreto estão ligados desde a 
anunciação do anjo que Maria se-
ria a mãe do menino até a vida de 
Jesus enquanto criança. O material 
– preparado pela Comissão Nacio-
nal da Pastoral Familiar (CNPF) 
em parceria com o Movimento 
Brasil Sem Aborto e o grupo Pro-
motores da Vida – ainda conta 

com propostas de Celebração da 
Vida para o Dia do Nascituro e de 
bênção para o momento do parto. 
“Em cada encontro temos a opor-
tunidade de recordar a história de 
Jesus e também de sua mãe, que 
protagonizou a bela atitude de 
acolher uma vida que teria a mis-
são de salvar as vidas”, conta pa-
dre Jorge Filho.

Defesa da vida
Missão exigente da Igreja nos úl-

timos anos, a defesa da vida desde 
sua concepção ao seu declínio na-
tural é a principal motivação para 
a Semana Nacional da Vida. “Nós 
como Igreja, como agentes de pas-
toral, precisamos ajudar para que a 
palavra do Cristo ‘Eu vim para que 
todos tenham vida e a tenham em 
plenitude’ seja realmente uma pa-
lavra que seja respeitada no mun-
do. Por isso, nós reafi rmamos o 
valor da vida, a nossa luta contra o 
aborto de inocentes, e reafi rmamos 
a nossa pertença a essa Igreja que 
luta pela vida”, sustenta o assessor.

Ressaltando a relação amorosa 
de Deus para com a criação pre-
sente no mistério da encarnação, 
dom João Bosco Barbosa destaca 
o dever e a responsabilidade de 

respeitar e promover a vida plena. 
“O Deus da vida se faz presente 
onde a vida se mostra mais frá-
gil: no nascituro, no adolescente, 
no abandonado e no perseguido, 
no migrante, no enfermo, no ido-
so. Nestes tempos em que a vida 
familiar tem sido tão agredida, 
cabe-nos buscar na fonte e levar 
a todos os homens e mulheres a 
certeza de que vale a pena cultivar 
esse dom”, afi rma o bispo.

A Semana Nacional da Vida par-
te da dinâmica de defesa da vida 
e é celebrada ofi cialmente desde 
2005 quando foi ofi cializada pela 
CNBB. Antes disso, porém, desde 
a década de 1980 aconteciam ini-
ciativas, como campanhas, apro-
fundamentos, encontros e cursos 
relacionados à temática.

O subsídio Hora da Vida está 
disponível no endereço lojacnpf.
org.br. Encomendas podem ser 
feitas no mesmo endereço, pelo 
telefone (61) 3443-2900 ou ainda 
pelo e-mail vendas@cnpf.org.br O 
material também é distribuído pe-
los casais coordenadores e agentes 
da Pastoral Familiar nos regionais 
e dioceses.

Fonte: CNBB

Em sintonia com Ano Mariano, comissão lança 
subsídio para Semana da Vida

FAMÍLIA / VIDA
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CRIANÇAS

SANTO

São Januário
A esse santo é atribuído o “milagre do sangue de são Januário”, ou 

Gennaro, como é o seu nome na língua italiana. Durante a sua festa, no 
dia 19 de setembro, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. 
Por várias vezes, na ocasião a relíquia do seu sangue se liquefaz, adqui-
rindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. 
A primeira vez, devidamente registrada e desde então amplamente do-
cumentada, ocorreu na festa de 1389. A última vez foi em 1988.

O mais incrível é que a ciência já tentou, mas ainda não conseguiu che-
gar a alguma conclusão de como o sangue, depositado num vidro em 
estado sólido, de repente se torna líquido, mudando a cor, consistência, 
e até mesmo duplicando seu peso. Assim, segue, através dos séculos, a 
liquefação do sangue de são Januário como um mistério que só mesmo a 
fé consegue entender e explicar.

Por isso o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme vene-
ração por são Januário. Até a história dessa linda cidade italiana, cravada 
ao pé da montanha do Vesúvio, confunde-se com a devoção dedicada 
a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Na 
verdade, ela se torna a própria história deste santo que, segundo os atos 
do Vaticano, era napolitano de origem e viveu no fim do século III. Con-
siderado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito 
bispo de Benevento, uma cidade situada a setenta quilômetros da sua 
cidade natal. Era uma época em que os inimigos do cristianismo subme-
tiam os cristãos a testemunharem sua fé por meio dos terríveis martírios 
seguidos de morte.

No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e 
também a mais violenta perseguição contra a Igreja. O bispo Januário foi 
preso com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e senten-
ciados à morte num espetáculo público no Circo. Sua execução era para 
ser, mesmo, um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos le-
ões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. 
Porém, a exemplo do que aconteceu com o profeta Daniel, as feras torna-
ram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou, então, 
que fossem todos degolados ali mesmo. Era o dia 19 de setembro de 305.

Alguns cristãos, piedosamente, recolheram em duas ampolas o sangue 
do bispo Januário e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser 
um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. São Ja-
nuário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio 
somente por meio do papa Sixto V em 1586.

Fonte: www.franciscanos.org.br

Celebrada no dia 19 de setembro

Mês da Bíblia
Amiguinhos e amiguinhas, estamos no 

mês de setembro, que é dedicado à Bíblia 
e isto por causa da festa de São Jerônimo, 
que acontece no dia 30. A Igreja aproveita 
este período para chamar nossa intenção 
para importância da Sagrada Escritura, 

onde encontramos a Palavra de Deus, que 
nos ensina e orienta, além de nos confor-
tar em muitos momentos da vida. Por isso, 
neste mês convido vocês a pegarem a Bí-
blica que têm em casa e ler todo dia um 
trecho, um versículo, uma frase. Mas não 

deixe de ler, pois por meio desta palavra 
Deus fala aos nossos corações. 

Aproveito para convidar vocês a respon-
derem as perguntas que estão na figura. 
Aproveita, chama toda a família para res-
ponder, assim todos vão olhar a Bíblia. 
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Subsídios para o Mês da Bíblia
A Comissão Episcopal Pastoral para a Anima-

ção Bíblico-Catequética da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) disponibilizou 
dois subsídios de apoio aos fiéis que desejam 
celebrar o Mês da Bíblia, agora em setembro. A 
data foi criada em 1971, com a finalidade de ins-
truir os fiéis sobre a Palavra de Deus.

O texto-base segue o tema e o lema do Mês 
da Bíblia 2017, “Para que n’Ele nossos povos 
tenham vida” e “Anunciar o Evangelho e doar 
a própria vida”, respectivamente. De acordo 
com dom José Antônio Peruzzo, presidente da 
Comissão, a inspiração da temática provém do 
Documento de Aparecida de 2007, intitulado 
“Discípulos missionários de Jesus Cristo, para 
que n’Ele nossos povos tenham vida”.

Texto-base para o Mês da Bíblia
Trata-se, segundo o bispo, do convite para co-

nhecer Jesus e sua proposta de vida e partilhá-la 
com as demais pessoas. “O Documento de Apa-
recida estabelece essa conexão entre discipula-
do e missão com duas faces da mesma moeda. 
O discipulado leva necessariamente à missão e 
a missão se alimenta do discipulado”, afirma.

No contexto específico da realidade brasilei-
ra e da caminhada da Igreja no Brasil, o livro 
escolhido para refletir no mês de setembro está 
associado à memória de São Jerônimo, tradutor 
da bíblia para o latim e modelo de divulgador 
dos estudos bíblicos. “Naturalmente, o chama-
do Mês da Bíblia significa Ano da Bíblia, e até 
mesmo a caminhada contínua da Bíblia, no sen-
tido que não se pode limitar a um tempo deter-

minado”, afirma dom Peruzzo.
O texto-base oferece pistas para compreender 

a Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, 
que retrata uma comunidade dos inícios do 
Cristianismo, com dificuldades, resistências e 
superações. Tal comunidade está inserida na 
periferia de uma grande cidade do Império Ro-
mano, Tessalônica, onde busca-se transformar a 
sociedade vigente, com a força do anúncio do 
Evangelho. “Quem quer conhecer belos traços 
de Paulo, evangelizador entusiasmado, dispo-
rá de muitas indicações nessas páginas. Tanto 
Paulo quanto os tessalonicenses se deixam co-
nhecer nestas linhas”, conclui o bispo.

O subsídio traz uma explicação do tema e lema 
do mês da Bíblia, apresenta o contexto atual do 
mês, com alguns eventos que marcam a conjun-
tura do ano de 2017, em âmbito eclesial e políti-
co. Além disso, como forma de apresentação ao 
tema e ao lema também traz uma apresentação do 
apóstolo Paulo e seu método missionário. A pu-
blicação está à venda no site da Editora da CNBB.

Encontros Bíblicos
De acordo com o assessor da Comissão, padre 

Antonio Marcos Depizzoli, os encontros aju-
darão a meditar o testemunho dos cristãos de 
Tessalônica, os sofrimentos de vida e a presen-
ça fraterna dos irmãos em comunidade. “Aco-
lhamos a graça desse tempo e deixemos que a 
Palavra soe em nosso coração e ressoe a partir 
do coração!”, exorta.O outro subsídio de apoio, 
também ofertado pela Comissão, é um rotei-
ro de encontros bíblicos, com cinco encontros, 

que tem a finalidade de ajudar as comunidades, 
grupos de famílias, grupos de reflexão, círculos 
bíblicos, que buscam orientar-se na luz da Pala-
vra de Deus.

O subsídio também encontra-se disponível 
para venda no site da Edições CNBB.

Fonte: CNBB

A Legião de Maria é uma associação de leigos 
católicos, sob a proteção e intercessão de Nos-
sa Senhora e com aprovação da Igreja, que pela 
oração e pelo trabalho apostólico ativo, destina-
-se à evangelização e à santificação dos homens, 
para a glória de Deus. Para tornar essa missão 
possível, os legionários buscam também a san-
tificação pessoal, afim de se tornarem cada dia 
mais aptos a levar Cristo ao mundo.

Os legionários realizam trabalhos espirituais 
e de evangelização, e se reúnem semanalmente 
para trocar experiências e recarregar as energias 
com orações em torno do altar de Nossa Senho-
ra. Para o legionário, a reunião é o lugar em que 
a Mãe Santíssima está à sua espera, e onde ami-
gos verdadeiros e fiéis agrupam-se à sua volta. 
É um momento de partilha, de oração e de dis-
cussão de temas referentes à religião e à fé. Além 
disso, na reunião é que se fortalecem os laços do 
grupo, construído com amor fraterno e respeito, 
para que os membros possam contar uns com os 
outros na realização de seus trabalhos.

Existem várias maneiras de participar da Le-
gião de Maria. Os membros ativos comprome-
tem-se a orar e a fazer visitas, num trabalho 
ativo de apostolado espiritual, que é orientado 
através da reunião semanal. As visitas realiza-
das são domiciliares a idosos, famílias enluta-
das, doentes e sempre que houver necessidade 
de uma palavra amiga e confortadora. Podem 

ser realizadas também visitas a hospitais, pre-
sídios, orfanatos, asilos, etc.

As pessoas que não podem frequentar as 
reuniões, nem realizar o trabalho de apostola-
do, ainda assim podem ser legionárias: como 
membros auxiliares, podem contribuir com 
suas orações para a obra de Nossa Senhora, por 
intermédio dos legionários ativos! Os auxilia-
res ajudam os ativos a serem bem sucedidos 
em seus trabalhos através de orações.

A oração diária obrigatória tanto para auxilia-
res como para ativos é a “Catena” (que signifi-
ca “corrente”). Mas é recomendado também a 
reza do terço e da “Tessera” (que significa “se-
nha” – a identificação de todo legionário). Esses 
termos em latim foram escolhidos e mantidos 
para todos os países, afim de fortalecer a uni-
dade da Legião em todo o mundo. Além disso, 
a estrutura da Legião de Maria foi inspirada no 
exército romano. Trata-se de um exército que 
parte à conquista do mundo para Cristo, usan-
do a mais importante arma: o terço!

Outra arma usada pelos legionários do mun-
do todo é o manual. Nele se encontram infor-
mações sobre a Legião (como sua fundação e 
estrutura) e também reflexões sobre fé, espiri-
tualidade e a devoção a Nossa Senhora. Sua lei-
tura deve ser constante e seus temas discutidos 
na reunião semanal, para o amadurecimento 
da fé.

Legião de Maria
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