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No dia 9 de dezembro, foram ordenados três novos sacerdotes para a Diocese de Petrópolis, os padre Lucas Thadeu da 
Silva, Jovane da Rosa Carmo e Carlos Magno Teodoro Ribeiro. P. 3

O Bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, comemorou no último 
dia 16 de dezembro cinco anos à frente da Diocese de Petrópolis, 
celebrando Missa no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. P. 7

Dom Gregório: 5 anos de Diocese Cerca de 1300 pessoas participa-
ram da Assembleia Diocesana, que 
aconteceu no dia 11 de novembro, 
com o tema “Cristão Leigo: Sal e 
Luz do Mundo – Batismo, Eucaris-
tia e Crisma”.

Durante o evento, Irmã Lúcia 
apresentou os documentos da 
CNBB Iniciação à Vida Cristã: iti-
nerário para formar discípulos mis-
sionários e Cristãos Leigos e Leigas, 
na Igreja e na Sociedade. P. 4

Ordenados novos sacerdotes

A Diocese de Petrópolis rea-

lizou atividades para marcar o 
Dia Mundial do Pobre, em 19 
de novembro, convocado pelo 
Papa Francisco. A Pastoral de 
Rua promoveu um almoço aos 
moradores de rua de petrópo-
lis e houve ainda um seminário 
com a participação de todas as 
pastorais sociais. P. 5

Dia Mundial do Pobre celebrado
com moradores de rua

Iniciação à vida cristã e leigos 
abordados em Assembleia
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Dia Mundial da Paz: Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca de paz

VOZ DO PAPA

Em uma 
m e n s a g e m 
por ocasião 
do Dia Mun-

dial da Paz, 
que será celebrado em 1º de janeiro 
de 2018, o Papa Francisco pediu uma 
atitude de acolhida, compreensão e 
generosidade com os migrantes e re-
fugiados que abandonam sua pátria 
fugindo das guerras e da miséria, em 
busca de uma vida digna.Na mensa-
gem, intitulada ‘Migrantes e refugia-
dos: homens e mulheres em busca de 
paz’, o Santo Padre critica a retórica 
do medo difundida com fins políti-
cos em alguns países de acolhida e 
pede que se olhe para os migrantes 
e refugiados como membros de uma 
mesma família humana.

1. Um desejo de paz
O Pontífice sublinhou o grande de-

sejo de paz que há na humanidade e 
exortou a que este desejo seja ouvi-
do. A paz “é uma aspiração profun-
da de todas as pessoas e de todos os 
povos, sobretudo de quantos pade-
cem mais duramente pela sua falta”. 
Dentre estes, recordou “os mais de 
250 milhões de migrantes no mun-
do, dos quais 22 milhões e meio são 
refugiados”.

“Com espírito de misericórdia, ab-
raçamos todos aqueles que fogem 
da guerra e da fome ou se veem con-
strangidos a deixar a própria terra 
por causa de discriminações, perse-
guições, pobreza e degradação am-
biental”. 

Francisco explicou que “acolher 
o outro requer um compromisso 
concreto, uma corrente de apoios e 
beneficência, uma atenção vigilante 
e abrangente, a gestão responsáv-
el de novas situações complexas”. 
Nesse ponto, deteve-se em pedir aos 
governos políticas comprometidas e 
responsáveis. “Os governantes têm 

uma responsabilidade precisa para 
com as próprias comunidades, de-
vendo assegurar os seus justos direi-
tos e desenvolvimento harmônico”.

2. Por que há tantos refugiados 
e migrantes?

O Papa Francisco se referiu às 
guerras, às desigualdades e às in-
justiças como principais motivos 
que levam essas milhões de pessoas 
a abandonar seus lares e embarcar 
em uma viagem incerta em busca de 
uma vida digna.

“Os conflitos armados e as outras 
formas de violência organizada con-
tinuam a provocar deslocações de 
populações no interior das fronteiras 
nacionais e para além delas”, seguin-
do a tendência iniciada com as guer-
ras mundiais, genocídios e limpe-
zas étnicas do século XX, lamentou 
o Santo Padre. “Todavia as pessoas 
migram também por outras razões”, 
apontou. “Partem para se juntar 
à própria família, para encontrar 
oportunidades de trabalho ou de in-
strução: quem não pode gozar destes 
direitos, não vive em paz”.

Por isso, criticou a difusão de 
retóricas contra migrantes ou refu-
giados em alguns países de destino 
para recolher receitas políticas. “Em 
muitos países de destino, general-
izou-se largamente uma retórica que 
enfatiza os riscos para a segurança 
nacional ou o peso do acolhimento 
dos recém-chegados, desprezando 
assim a dignidade humana que se 
deve reconhecer a todos, enquanto 
filhos e filhas de Deus”.

Nesse sentido, advertiu que “quem 
fomenta o medo contra os migran-
tes, talvez com fins políticos, em vez 
de construir a paz, semeia violência, 
discriminação racial e xenofobia”.

“Eu, pelo contrário, convido-vos a 
vê-las com um olhar repleto de con-
fiança, como oportunidade para con-

struir um futuro de paz”.

3. Um olhar contemplativo
Migrantes e população local dos 

países de acolhida fazem parte de 
uma mesma família, recordou o 
Papa. O olhar contemplativo, alimen-
tado pela fé, ajuda a reconhecer que 
“todos pertencemos a uma só família, 
migrantes e populações locais que os 
recebem, e todos têm o mesmo direito 
de usufruir dos bens da terra”;

Olhando para os migrantes e refu-
giados com este olhar contemplativo, 
comprova-se que “eles não chegam 
de mãos vazias: trazem uma baga-
gem feita de coragem, capacidades, 
energias e aspirações, para além dos 
tesouros das suas culturas nativas, e 
deste modo enriquecem a vida das 
nações que os acolhem”.

“Saberá vislumbrar também a cria-
tividade, a tenacidade e o espírito de 
sacrifício de inúmeras pessoas, famí-
lias e comunidades que, em todas as 
partes do mundo, abrem a porta e 
o coração a migrantes e refugiados, 
inclusive onde não abundam os re-
cursos”.

Por último, este olhar contempla-
tivo saberá “guiar o discernimento 
dos responsáveis governamentais, 
de modo a impelir as políticas de ac-
olhimento até ao máximo”.

4. Quatro pedras angulares 
para a ação

O Bispo de Roma propôs na men-
sagem uma estratégia para ajudar os 
refugiados, migrantes e vítimas do 
tráfico de pessoas a alcançar a paz. 
Essa estratégia deveria esta articu-
lada em torno de quatro ações: acol-
her, proteger, promover e integrar.

Acolher: “Faz apelo à exigência de 
ampliar as possibilidades de entrada 
legal, de não repelir refugiados e mi-
grantes para lugares onde os aguar-
dam perseguições e violências, e de 

equilibrar a preocupação pela segu-
rança nacional com a tutela dos di-
reitos humanos fundamentais”.

Proteger: “Lembra o dever de re-
conhecer e tutelar a dignidade in-
violável daqueles que fogem de um 
perigo real em busca de asilo e segu-
rança, de impedir a sua exploração”.

Promover: “Alude ao apoio para o 
desenvolvimento humano integral 
de migrantes e refugiados”.

Integrar: “Significa permitir que re-
fugiados e migrantes participem ple-
namente na vida da sociedade que 
os acolhe, numa dinâmica de mútuo 
enriquecimento e fecunda colabora-
ção na promoção do desenvolvim-
ento humano integral das comuni-
dades locais”.

5. Uma proposta para os pactos 
internacionais

O Papa se referiu aos pactos mun-
diais que aos longo de 2018 serão 
adotados no seio das Nações Unidas: 
uma para garantir uma migração se-
gura, ordenada e regulada, e outro 
sobre refugiados.

É importante que esses pactos  “se-
jam inspirados por sentimentos de 
compaixão, clarividência e coragem, 
de modo a aproveitar todas as oca-
siões para fazer avançar a construção 
da paz: só assim o necessário realis-
mo da política internacional não se 
tornará uma capitulação ao cinismo 
e à globalização da indiferença”.

6. Por nossa casa comum
Por último, o Pontífice recordou as 

palavras de São João Paulo II: “Se o 
‘sonho’ de um mundo em paz é par-
tilhado por tantas pessoas, se se valo-
riza o contributo dos migrantes e dos 
refugiados, a humanidade pode tor-
nar-se sempre mais família de todos e 
a nossa terra uma real ‘casa comum’”.

Fonte: ACI Digital

EDITORIAL

Tempo de preparação para o Natal
O mês de novembro iniciou com a celebração de todos os santos e tam-

bém de finados.  Muitas celebrações marcaram esse dia, com destaque 
para a Santa Missa celebrada no Cemitério Municipal de Petrópolis e todas 
as Missas celebradas na paróquia de São José de Itaipava.  O mês terminou 
com a celebração da Festa de Cristo Rei encerrando o ano litúrgico A.

O ano litúrgico B no início do mês de dezembro marcou o início do 
tempo do advento que é o tempo de preparação para o Natal.  O adven-
to são quatro semanas nas quais somos convidados a esperar Jesus que 
vem. Por isso é um tempo de preparação e de alegre espera do Senhor. 
Nas duas primeiras semanas do advento, a liturgia nos convida a vigiar 
e esperar a vinda gloriosa do Salvador. Nas duas últimas, lembrando a 
espera dos profetas e de Maria, nos preparamos mais especialmente para 

celebrar o nascimento de Jesus em Belém.
São João Paulo II na sua homilia de Natal de 2002 ressalta muito bem o 

que é o tempo que estamos preparando: Jesus nasce para a humanidade 
que vai em busca de liberdade e de paz; nasce para cada homem opri-
mido pelo pecado, necessitado de salvação e sedento de esperança. Ao 
clamor incessante dos povos: Vem, Senhor, salvai-nos!, Deus responde 
nesta noite: a sua eterna Palavra de amor assumiu a nossa carne mortal. 
«Sermo tuus, Domine, a regalibus sedibus venit». O Verbo entrou no tempo: 
nasceu o Emanuel, o Deus conosco. Nas catedrais e nas basílicas, como 
nas mais pequenas e longínquas igrejas de todos os recantos do mundo, 
eleva-se comovido o cântico dos cristãos: «Hoje nasceu para nós o Salva-
dor». Esse é o significado pleno do Natal.



Dezembro 2017 | 3Voz da Igreja

DIOCESE

O bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão (OSB) orde-
nou no dia 9 de dezembro, na Catedral São Pedro de Alcântara, três 
novos padres: Lucas Thadeu da Silva, Jovane da Rosa Carmo e Carlos 
Magno Teodoro Ribeiro. Os três novos sacerdotes em janeiro iniciam 
seu ministério sacerdotal nas seguintes paróquias: Paróquia São Judas 
Tadeu da Mosela (Pe. Lucas),   Paróquia Nossa Senhora da Conceição 
de Raiz da Serra (Pe. Jovane) e Paróquia São José e São Charbel de 
Pessegueiros (Pe. Carlos Magno).

A ordenação sacerdotal dos três jovens, presidida por Dom Gregório 
Paixão, contou com a presença do Vigário Geral da Diocese, Monse-
nhor Paulo Daher e de todos os padres diocesanos e sacerdotes convi-
dados de outras dioceses e rito católicos. Familiares e amigos lotaram 
a Catedral de Petrópolis no sábado pela manhã e, ao final da missa, 
após cumprimentar os novos sacerdotes, todos foram para a Paróquia 
Santo Antônio e Santo Agostinho, em Nogueira, onde participaram de 
um almoço.

Padre Lucas Thadeu, antes da benção final do bispo, agradeceu a 
todas as pessoas que de alguma forma, direta e indireta, contribuíram 
com a formação deles, tanto na Filosofia e Teologia, quanto na pasto-
ral e espiritualidade. Padre Lucas, em nome de seus dois irmãos no 
sacerdócio – Pe. Jovane e Pe. Carlos Magno – agradeceu os seus fami-
liares pelo apoio na missão que escolheram.

Em sua homilia, boa parte dela dirigida aos novos sacerdotes, Dom 
Gregório Paixão lembrou a ordenação do jovem Nuno, em 8 de de-
zembro de 1910, em Portugal, na Igreja da Mãe de Deus, que mesmo 
fragilizado pelo câncer, um dia depois, 9 de dezembro, celebrou sua 
primeira missa. “Meus irmãos e irmãs, Padre Nuno estava mais fraco 
do que nunca, mas desejava diante da comunidade oferecer o sacrifí-
cio a Deus. E vivia aquele grande dia e sustentado por dois irmãos, ele 
celebrou a sua primeira missa. Ele celebrou a sua primeira missa, sua 
única missa e sua última missa. Após a celebração, levado a sacristia, 
o padre lhe fez a pergunta se valeu a pena tanto sacrifício. Ele respon-
deu que sim, afirmando que carregando a cruz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo participaria do grande banquete da ressurreição e na sacristia 
morreu”.

Partindo desta história, Dom Gregório Paixão lembrou que 117 anos 
depois, três jovens entraram na Catedral trazendo no coração um úni-
co desejo: “Jesus Cristo foi enviado do Pai e Jesus Cristo enviou ho-
mens para que não faltasse a alegria da salvação a toda humanidade. 
Estes jovens também foram enviados, cada um de sua cidade com sua 
cultura, do seio de suas famílias para a graça que hoje se realiza. Por 
isso, vocês não devem carregar nas costas o peso da Filosofia e Teolo-
gia, mas sim a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois somente a fé dá 
sentido a esta graça que estão recebendo no dia de hoje”.

Diocese de Petrópolis ganha 
três novos sacerdotes
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Assembleia Diocesana fala sobre iniciação 
à vida cristã e os leigos e leigas

A Diocese de Petrópolis realizou, 
no dia 11 de novembro de 2017, a 
Assembleia Diocesana que teve 
como tema “Cristão Leigo: Sal e 
Luz do Mundo – Batismo, Eucaris-
tia e Crisma”, tendo como subsí-
dios os documentos da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Iniciação à Vida Cristã: 
itinerário para formar discípulos 
missionários (107) e Cristãos Lei-
gos e Leigas, na Igreja e na Socie-
dade (105). Os dois documentos fo-
ram apresentados pela Irmã Lúcia, 
da Congregação das Irmãs de Be-
lém, que ao final apresentou duas 
questões que foram discutidas pe-
los diversos grupos, formados por 
pastorais, movimentos, grupos e 
religiosos e religiosas, totalizando 
cerca de 1300 pessoas participando.

O Bispo Diocesano, Dom Gre-
gório Paixão (OSB) na abertura 
da Assembleia frisou que, apesar 
dela acontecer num sábado, o que 
todos estavam vivendo era a pás-
coa e lembrando as palavras de Je-
sus Cristo ressaltou que “quando 
dois ou mais estiverem reunidos, 
o Senhor está presente e por isso 
vivemos nesse momento a páscoa, 
pois você está aqui e pela certeza 
que Cristo também está, pela pre-
sença da Eucaristia e por que esta-
mos reunidos”. O bispo ressaltou 

ainda que “onde há ressurreição 
não pode haver tristeza, onde há 
presença do Senhor só pode existir 
unidade, onde Jesus se faz tudo te-
mos que ser todo nele”. 

Dom Gregório Paixão chamou 
atenção para o fato de que uma 
assembleia não é para aprender 
muita coisa, “mas, é para poder 
nos enxergar, perceber que não es-
tamos sozinhos, porque Jesus está 
conosco, não estamos sozinhos 
porque temos uma multidão de 
irmãos que conosco exercem uma 
liderança para o bem da obra que o 
Senhor nos deixou, afinal de contas 
nos deixou uma igreja – sobre esta 
pedra edificarei minha igreja – e a 
certeza que temos é que fazemos 
parte da igreja fundada por Jesus, 
da igreja que é de Jesus, que Ele 
ama e zela, do povo que Ele esco-
lheu para si, como o Pai escolheu 
no passado”.

Em suas palavras, o Bispo Dioce-
sano disse que o dia da assembleia 
deve ser um dia de alegria para 
todos. “Somos amados por Deus. 
Que hoje seja um dia de alegria, 
porque as coisas mais importantes 
da nossa vida são as coisas mais 
simples, que são gratuitas, signifi-
ca rezar, dar um abraço no irmão, 
dar bom dia, viver em família e 
viver em comunidade. Todo isso 

é gratuito e tudo é maravilhoso e 
nos faz serem homens e mulheres 
novas”. Com relação ao conteú-
do, Dom Gregório Paixão disse 
que todos iriam aprender muita 
coisa e chamou atenção para que, 
em determinado momento pode 
haver discordância, mais que com 
caridade faz parte do crescimento e 
aprendizado de todos.

“O mais importante é que nosso 
coração viva na unidade que aque-
le é o Senhor e por conta disto, na 
unidade entre nós. O mais impor-
tante é que abracemos a Palavra 
de Deus e tome em nosso coração 
a doutrina que Jesus nos ensinou, 
que os Apóstolos nos transmitiram 
e que até hoje a Igreja nos dá como 
fonte de alegria e salvação”, afir-
mou Dom Gregório Paixão, ressal-
tando ainda a necessidade de que 
todos absorvam o máximo da Pala-
vra do Senhor para levar ao mundo 
a mensagem de Cristo.

Após as palavras animadoras do 
Bispo Diocesano, houve um mo-
mento de espiritualidade quando 
foram apresentados os símbolos da 
iniciação cristã e do Ano Nacional 
do Leigo, conduzido por membros 
da Comunidade Magnificat. Após 
este momento, a Irmã Lúcia fez a 
primeira palestra sobre a “Inicia-
ção à Vida Cristã: itinerário para 

formar discípulos missionários” 
(107) e em seguida o tema “Cris-
tãos Leigos e Leigas, na Igreja e na 
Sociedade” (105).

Baseados nestes dois temas e fa-
zendo uma relação entre os dois, 
como apresentou Irmã Lúcia, os 
participantes em grupo respon-
deram aos dois questionamentos: 
Como a Diocese pode  continuar 
assumindo o processo catecume-
nal, como itinerário de Iniciação  à 
Vida Cristã? e Quais as consequên-
cias práticas deste tema para a ação 
pastoral na Diocese?. A resposta 
dos grupos foi apresentada na ple-
nária que ocorreu à tarde, sendo 
que os textos foram entregue ao 
Coordenador Diocesano de Pasto-
ral, Padre Ernani Nascimento.

O decano do Decanato São José 
de Anchieta, Padre Leonardo Tas-
sinari falou sobre “Ideologia Gê-
nero”, fazendo uma apresentação 
histórica do tema, ressaltando, ao 
ler documentos de pensadores des-
ta ideologia, que por traz de toda 
discussão está o objetivo central 
que é “destruir a família”. Padre 
Leonardo ressaltou que não estava 
lendo nenhum texto ou documen-
to escrito por padre, bispo, teólogo 
ou filósofo cristão, mais textos de 
pensadores que fundamentam a 
ideologia de gênero, cujo objetivo é 
acabar com a família, apresentando 
inclusive os indicativos de metodo-
logia usada para impor, desde o 
Século XIX a Ideologia de Gênero. 
O padre chamou atenção também 
para a Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), projeto do Gover-
no Federal que quer por meio deste 
documento introduzir nas escolas 
a Ideologia de Gênero.

A Assembleia Diocesana foi con-
cluída com a missa, presidida por 
Dom Gregório Paixão e concelebra-
da por diversos padres diocesanos 
que, ao longo do dia, participaram 
do encontro. O Vigário Geral, Mon-
senhor Paulo Daher também estava 
presente, assim como religiosos e 
religiosas, consagrados e membros 
das comunidades de vida da Dio-
cese.
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O dia 15 de novembro, feriado 
da Proclamação da República, foi 
de pura bênção para os casais que 
participaram do II Avivamen-
to realizado pelo Projeto Casais 
Restaurados, em Pedro do Rio. 
Mais de 1.500 pessoas estiveram 
unidas para rezar por suas famí-
lias e refletir sobre a importância 
de lutar pelo bem mais precioso 
que temos, a união no seio fami-
liar.

O tema central do dia foi base-
ado na passagem: “Que o vosso 
amor conjugal seja Sal da Terra 
e Luz do Mundo”.  O primeiro 
momento do encontro foi dedi-
cado à Consagração das famílias 
à Nossa Senhora. Rogando pela 
poderosa intercessão da Mãe, 
os casais se entregaram ao amor 
materno.

Em seguida, Dom Gregório Pai-
xão falou sobre a constante busca 
pela felicidade. O bispo orientou 
os casais a buscarem intimidade 
com Jesus Cristo. Dom Gregório 
destacou que para serem felizes 
um com o outro, os cônjuges pre-
cisam se entregar àquele que é a 
Verdadeira Felicidade, o próprio 
Cristo, para que assim possam se 
amar na plenitude e juntos bus-
carem o céu.

Ainda na parte da manhã, Ema-
nuel Stênio, missionário da co-
munidade Canção Nova, pregou 
para os casais sobre a importân-
cia da oração na vida conjugal. 
Usando a expressão de formar 

verdadeiras ilhas de oração em 
suas casas, para que os casais 
possam ter uma igreja domésti-
ca viva e fervorosa, de constante 
adoração e amor ao Cristo que 
vive em cada lar,  Emanuel desta-
cou que os casais precisam lutar 
juntos em  defesa desse grande 
patrimônio da humanidade, que 
é a família, alicerce seguro para 
uma sociedade feliz e de caráter 
sólidos.

Logo após o almoço, os casais 
viveram a alegria da animação 
cristã e participaram da prega-
ção da cantora católica Eliana Ri-
beiro. Contando seu testemunho 
de fé até encontrar o seu esposo, 
Eliana abordou a profundidade 
da vivência do amor conjugal, 
que deve ser feita a partir da ex-
periência diária de vivência com 

o próprio Cristo. Para que os ca-
sais consigam ser sal da terra e 
luz do mundo, a cantora desta-
cou que apenas o sal consegue 
dar sabor aos alimentos, mas que 
é importante ter sabedoria na vi-

vência conjugal, ao saber a dosa-
gem certa de sal que se deve usar 
para que os alimentos fiquem sa-
borosos. Além disso, destacou o 
diálogo e a oração como os prin-
cipais meios para um casamento 
feliz e duradouro, conforme a 
vontade de Deus, dando frutos 
positivos na criação dos filhos, 
ensinando aos mesmos o que é 
o amor, a partir do exemplo de 
vivência conjugal e de união dos 
pais.

O momento de derramamen-
to de graças, curas, libertações e 
intensa oração se deu com a pro-
funda Adoração a Jesus Sacra-
mentado. Logo após, o ápice do 
encontro com a celebração da Eu-
caristia, na Santa Missa, que en-
cerrou as atividades do dia com 
o slogan do Projeto Casais Res-
taurados ressoando: nós acredi-
tamos na família!

II Avivamento reúne mais de 700 casais 

Nos dias 17, 18 e 19 de novem-
bro, aconteceu na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, Madame Ma-
chado, a visita pastoral, quando 
o Bispo de Petrópolis, Dom Gre-
gório Paixão (OSB) visitou todas 
as comunidades e se reuniu com 

as pastorais da paróquia.
Foi um momento de grande 

benção, alegria e aprendizado 
pois o pastor se encontrou com 
suas ovelhas e conduzindo-as 
ainda mais pelo caminho de 
Deus.

Bispo faz visita à Paróquia 
de Madame Machado

Após um ano e dez meses, a 
Paróquia Nossa Senhora do Ro-
sário recebeu com grande festa 
e alegria a imagem restaurada 
de Nossa Senhora, no dia 8 de 
dezembro, com Missa solene e 
procissão até a gruta, que fica 
ao lado do salão paroquial. 

O pároco, Padre Luis Melo, 
manifestou sua alegria por 
mais esta conquista da comu-
nidade, contando que o restau-
rador Luiz Álvaro Campos de 
Moraes Esteves restaurou todos 
os detalhes da imagem, alguns 
totalmente prejudicados pelo 
tempo e, principalmente, a cor 
original da imagem. 

“Este sem dúvida é um dos 
muitos presentes para comuni-
dade da Paróquia, que em 2018 
celebra seus 40 anos de funda-
ção”, comentou.

Paróquia do Rosário rece-
be imagem restaurada
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ATUALIDADE - DIA MUNDIAL DO POBRE

“Vocês estão de parabéns. 
Que outras pessoas fizessem a 
mesma coisa. Fiquei muito feliz 
em ver este trabalho e cuidado 
com as pessoas da rua”. Esta foi 
à declaração da dona de casa, 
Maria Echternacht, 82 anos ao 
passar pela Rua do Imperador 
em Petrópolis e ver o trabalho 
da Pastoral de Rua com a popu-
lação de rua. O trabalho foi re-
alizado no dia 19 de novembro, 
Dia Mundial do Pobre, estabe-
lecido pelo Papa Francisco para 
chamar atenção da sociedade 
para os irmãos e irmãs que vi-
vem em situação de miséria, 
pobreza tanto material quanto 
espiritual.

O almoço, oferecido pela Pas-
toral de Rua aos moradores de 
rua de Petrópolis contou com 
apoio de diversas pastorais so-
ciais, paróquias e amigos das 
obras que tinham a frente o Pa-
dre Quinha e hoje são coorde-
nadas pelo Padre Rafael Soares. 
Para os moradores de rua foi 
um momento importante, pois 
com este gesto simples, resga-
tam a dignidade. 

O pedreiro Fernando, 45 anos, 
está morando há seis anos na 
rua e segundo ele, fez esta op-
ção por causa de problemas 
com a família. Seu desejo é con-
seguir um emprego e um lu-

gar para morar, mas, frisa que 
é muito difícil, pois ainda há 
muita discriminação e as pes-
soas não dão emprego quando 
sabem que ele vive na rua. Para 
ele, viver na rua é “matar um 
leão a cada dia”, pois são discri-
minados e ainda correm o risco 
da violência. 

Para ele, o trabalho da Pasto-
ral de Rua e de outras pessoas 
que procuraram ajudar os mo-
radores de rua é fundamental 
e importante. “Sinto-me muito 
feliz e mais a vontade quando 
encontramos pessoas que nos 
dão a mão e nos querem bem. 
Infelizmente tem muita gente 
que nos vê com indiferença”, 
comentou Fernando. 

O pároco da Paróquia do Sa-
grado Coração de Jesus, Frei Ja-
mes Luiz Girard (OFM), acom-
panhado de outros frades e 
paroquianos participou e con-
tribuiu com o almoço da Pasto-
ral da Rua, ressaltou que “esta 
é a missão da Igreja, trazer vida 
aqueles que não têm vida”. Em 
sua opinião, o Dia Mundial dos 
Pobres é uma atitude de denún-
cia a um sistema de vida que 
existe no mundo que exclui mi-
lhões de pessoas da mesa e de 
uma vida digna. 

“Para Igreja este é um ges-
to profético de estar junto aos 

mais necessitados, principal-
mente daqueles que estão na 
rua e são os mais vulneráveis 
a todo tipo de violência. Estar 
com eles e partilhar a mesa é um 
gesto profético da Igreja para o 
mundo”, afirmou Frei James.

Durante o almoço, o Vigário 
Diocesano da Caridade, Padre 
Rafael Soares conversou com 
os moradores de rua, ouviu as 
necessidades deles e ressaltou 
a importância da Igreja ficar 
perto deles, acompanhando e 
ajudando. Para o Padre Rafael 
o mais importante não é apenas 
oferecer um almoço, mais ter 
um gesto de acolhimento, “mas 
que seja um acolhimento con-
creto, sem nenhum preconceito. 
Que o nosso olhar para os mo-
radores de rua e para todos que 
vivem o estado de pobreza ma-
terial e espiritual seja o mesmo 
de Jesus Cristo, cheio de amor e 
comprometimento”. 

Seminário com as pastorais 
sociais

Um dos gestos concretos da 
celebração do Dia Mundial 
dos Pobres foi a realização de 
um seminário onde estavam 
presentes todas pastorais so-
ciais, assim como representan-
tes de várias instituições que 
apresentaram seu trabalho. O 
objetivo, como explicou o di-
ácono permanente João Eliseu 
Padilha, é fazer com que as 
pastorais conhecessem o tra-
balho das entidades e com isso 
estabelecer um diálogo perma-
nente. 

O encontro aconteceu no dia 
18 de novembro, no salão da 
Paróquia São Pedro de Alcân-
tara e a proposta é que ocorra 
todos os anos, na semana do 
Dia Mundial dos Pobres, mas 
de forma diocesana. Padre Ra-
fael Soares, Vigário Diocesano 
da Caridade, disse que ao longo 
de 2018 outras iniciativas serão 
realizadas com objetivo de unir 
as pastorais sociais. 

Uma das propostas apresen-
tadas foi o acompanhamento e 
formação das pessoas da Igreja 
que participam dos conselhos 
municipais, seja como repre-
sentante ou não da Mitra Dioce-
sana. Padre Rafael e o Diácono 
João Eliseu vão marcar reuni-
ões no próximo ano, elaboran-
do uma agenda de formação e 
acompanhamento. 

Dia Mundial do Pobre é celebrado 
com moradores de rua
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ATUALIDADE - DIOCESE DE PETRÓPOLIS

Cinco anos. Este é o tempo que 
Dom Gregório Paixão (OSB) está 
à frente do Governo Episcopal da 
Diocese de Petrópolis, completa-
dos no último dia 16 de dezembro. 
Em ação de graças, ele presidiu a 
missa, no Santuário Nossa Senho-
ra do Amor Divino, onde renovou 
a consagração de seu ministério 
episcopal a Virgem do Amor Divi-
no, padroeira da Diocese.

A missa foi concelebrada pelo 
pároco do Santuário, Monsenhor 
Geraldo Policarpo, pelo decano de 
São Pio X, Padre Jorge Luis Pache-
co de Medeiros, Padre Luiz Henri-
que Veridiano, reitor do Seminário 
Diocesano. A missa contou com a 
presença de amigos e paroquianos 
de Correas. 

Dom Gregório Paixão manifes-
tou sua alegria por estar à frente 
a da Diocese, frisando mais uma 
vez que sente “realmente em casa 
e feliz pelo trabalho que vem rea-
lizando”. Ele agradeceu o apoio 
que vem recebendo nestes cinco 
anos do povo e dos sacerdotes, res-
saltando que seu trabalho tem por 
objetivo fazer com que Jesus Cris-
to, “que é o Senhor de nossas vidas, 
chegue a todas as pessoas”. 

A posse de Dom Gregório Paixão 
na Diocese de Petrópolis aconteceu 
no dia 16 de dezembro de 2012, 
na Catedral São Pedro de Alcân-
tara, com a presença de diversas 
autoridades eclesiásticas, civis e 
militares. Uma das características 
de Dom Gregório Paixão é a sua 
simplicidade e alegria em estar no 

meio do povo, principalmente da 
juventude.

Recentemente ao ser perguntado 
sobre o momento que se sente mais 
padre, mais realizado, Dom Gre-
gório Paixão não teve dúvida em 
sua resposta: “No contato com as 
pessoas, pois neste momento exer-
ço o meu ministério sacerdotal, ser 
pastor, testemunhando com minha 
vida o Cristo, e ao mesmo tempo 
tenho um olhar como teólogo e 
antropólogo, que me ajuda a com-
preender e acolher as pessoas nas 
suas mais diversas necessidades”, 
comentou o bispo, destacando que 
tudo isto se completa no momen-
to da celebração da missa, quando 
acontece o encontro com Cristo 
vivo e presente entre nós. 

Dom Gregório Paixão nasceu em 
Aracaju (Sergipe), em 3 de novem-
bro de 1964. Filho de José Gregório 
e Josefa Bernadete Paixão, e pos-
sui quatro irmãos, sendo um deles 
monge beneditino. Cursou o ensi-
no fundamental e médio no Colé-
gio Salesiano de Aracaju. Ingressou 
no Mosteiro de São Bento da Bahia 
em 1983, professando em 1989. No 
Mosteiro de São Bento da Bahia, 
exerceu quase todos os ofícios mo-
násticos, como o de Bibliotecário; 
Mestre de Coro; Organista; Mestre 
de Noviços; Ecônomo; Arquivista; 
Prior, dentre outros.

Durante o período de formação, 
cursou Piano e Órgão de Tubos no 
Instituto de Música da Universida-
de Católica do Salvador. Estudou 
artes plásticas no atelier do reno-

mado pintor Waldo Robatto. Em 
1987, foi enviado para o Mosteiro 
de São Bento do Rio de Janeiro a 
fim de cursar Filosofia e Teologia 
na Escola da Congregação Benedi-
tina do Brasil, vinculada ao Ponti-
fícium Athenaeum Anselmianum, 
de Roma, recebendo nota máxima 
pela tese “O Panteão Nagô, Aspec-
tos Hagiográficos do Candomblé 
da Bahia, Elementos Míticos e His-
tóricos”.

Em 18 de julho de 1992, foi or-
denado diácono por Dom Ricar-
do Weberberger, OSB e, em 21 de 
março de 1993, foi ordenado pres-
bítero por Dom Lucas Cardeal 
Moreira Neves. Possui doutora-
do em Antropologia Cultural pela 
Universidade Aberta de Amsterdã 
(Holanda). Foi Diretor do Colégio 
São Bento da Bahia, da Faculdade 
São Bento, assim como da Revista 
Análise e Síntese. Lecionou Lín-
gua Grega, Antropologia Cultural 
e Homilética. Possui vários livros 
publicados, entre eles um que fala 
da história da Catedral São Pedro 
de Alcântara, além de diversos arti-
gos escritos para revistas nacionais 
e estrangeiras. 

Em 29 de julho de 2006, foi elei-
to bispo de Fico, na Mauritânia, 
trabalhando como bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Salvador 
da Bahia, sendo também Secretá-
rio Geral do Regional Nordeste 3 
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil e membro titular do 
Conselho de Cultura do Estado da 
Bahia. Atualmente, Dom Gregório 

é bispo referencial para a Cultura, 
no Regional Leste 1 da CNBB. No 
dia 10 de outubro de 2012, o San-
to Padre, o Papa Bento XVI, o ele-
geu bispo da Diocese de Petrópolis 
(RJ), tomando posse no dia 16 de 
dezembro de 2012.

Dom Gregório Paixão: 
cinco anos à frente da Diocese de Petrópolis
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IGREJA

Na manhã do dia 25 de novembro, 
terminou a Assembleia do Regio-
nal Leste 1 – CNBB,  com a divul-
gação da mensagem dos Bispos do 
Estado Rio de Janeiro ao Povo Flu-
minense e a conclusão do relatório 
da Assembleia. O Bispo da Diocese 
de Petrópolis, Dom Gregório Paixão 
(OSB), juntamente com assessores 
diocesanos, participou da Assem-
bleia, contribuindo para conclusão e 
aprovação do relatório final. Duran-
te dois dias, os bispos do Regional 
refletiram sobre o papel dos leigos 
e leigas na Igreja, sobre os jovens e 
a Iniciação a Vida Cristã. Ao final 
do encontro, além da mensagem ao 
povo fluminense, os bispos aprova-
ram o relatório final com pistas de 
ações para as dioceses do regional. 

Leia abaixo o relatório aprovado:

Pistas de Ação Pastoral
JOVENS
• Ir ao encontro das juventudes, 

investir na sua acolhida, valorizan-
do o Setor Juventude, motivando 
as diversas formas de organização 
eclesial, especialmente as pequenas 
comunidades, incentivando a atua-
ção dos jovens para favorecer o pro-
tagonismo e a ação consciente dos 
mesmos na Igreja e na sociedade.

• Fomentar a assessoria dos jo-
vens, inclusive, através dos meios 
de comunicação, com pessoas que 
se identificam com a causa da ju-
ventude, sem ofuscar o protago-
nismo juvenil. Divulgar os cursos 
já promovidos pela CNBB para ju-

ventude e assessoria. Criar modali-
dades formativas para assessores da 
juventude em nível regional e dio-
cesano.

LEIGOS E LEIGAS
• Promover a formação integral 

do laicato, com base na DSI, para fa-
vorecer uma correta articulação en-
tre fé e cidadania, a fim de que atue 
de modo consciente e autônomo na 
sociedade.

• Com base na eclesiologia conci-
liar do povo de Deus, conscientizar 
os ministros ordenados e os pró-
prios leigos a respeito da vocação e 
da missão do laicato, tanto na Igreja 
quanto na sociedade, de modo que 
os leigos possam atuar com justa 
liberdade, comunhão e responsabi-
lidade madura no contexto eclesial.

• Reconhecendo, com gratidão e 
esperança, a atuação dos leigos na 
Igreja e na sociedade ao longo da 
história da Igreja, estimular a atu-
ação dos leigos, sujeitos eclesiais, 
através dos ministérios e diversas 
formas de serviço cristão ao mundo.

• Encorajar o testemunho e atua-
ção dos fiéis nos areópagos atuais, 
de modo especial na família, no tra-
balho, na política, no controle social, 

nos meios de comunicação etc.

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
• Na dinâmica da iniciação à vida 

cristã, não podemos dar a fé por su-
posta, nem deve ser imposta, mas 
precisa ser proposta para suscitar 
uma reposta! Faz-se necessária uma 
tomada de consciência da realida-
de, na qual o sujeito está inserido.

• Fomentar a metodologia de Ini-
ciação à vida Cristã, com inspiração 
catecumenal, de forma que não se 
restrinja à preparação para a recep-
ção dos sacramentos.

• Proporcionar que a iniciação à 
vida cristã, em todas as suas etapas, 
seja marcada pelo querigma, de tal 
maneira que o sujeito faça a experi-
ência de Jesus Cristo, proporcionan-
do-lhe uma clara incidência na vida 
da Igreja e da sociedade.

• Oferecer uma catequese viven-
cial, que responda aos desafios do 
contexto atual de mudança de épo-
ca, gerando uma fé madura e ope-
rativa.

• Recordar a responsabilidade de 
toda a comunidade na formação de 
seus membros, com especial aten-
ção para os que exercem o ministé-
rio de catequistas.

Bispos do Regional Leste 1 aprovam diretrizes 
de ação pastoral para as dioceses

O Papa Francisco presidiu a ce-
lebração eucarística, na Basílica de 
São Pedro, na tarde de 12 de de-
zembro, festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe. 

A homilia do Pontífice baseou-se 
em dois grandes cânticos: o cântico 
de Maria, conhecido como «Magní-
ficat», e o cântico de Zacarias, «Be-
nedictus», que Francisco gosta de 
chamar de “o cântico de Isabel ou 
da fecundidade”. 

“Milhões de cristãos no mundo 
começam o dia cantado: «Bendito 
seja o Senhor» e terminam o dia 
«proclamando a sua grandeza por-
que olhou com bondade para a pe-
quenez de seu povo”, disse o Papa.

“Deste modo, os fiéis de diferen-
tes povos, procuram, todos os dias, 
fazer memória; recordar que de 
geração em geração, a misericór-
dia de Deus se estende sobre todo 
o povo como havia prometido aos 
nossos pais. Nesse contexto de me-
mória agradecida, nasce o canto 
de Isabel em forma de pergunta: 
«Quem sou eu para que a mãe do 
meu Senhor venha me visitar?» En-
contramos Isabel, mulher marcada 
pelo sinal da esterilidade, cantan-
do sob o signo da fecundidade e da 
admiração.”

A propósito da esterilidade de 
Isabel, Francisco nos convidou 
a imaginar, por um instante, “o 
olhar de seus familiares, de seus 
vizinhos, de si mesma. Esterilidade 
que se aprofunda e acaba parali-
sando toda a vida. Esterilidade que 
pode ter muitos nomes e formas 
toda vez que uma pessoa sente na 
própria pele a vergonha de ser es-
tigmatizada ou se sente pequena”.

O mesmo podemos imaginar para 
o índio Juan Diego quando ele diz 
a Maria: “Eu realmente não valho 
nada, sou um «mecapal, cacaxtle, 
cauda, asa, necessitado de ser con-
duzido e carregado nos ombros»”.

Segundo o Papa, “esse sentimen-
to pode estar presente também em 
nossas comunidades indígenas e 
afrodescendentes, que muitas ve-
zes não são tratadas com digni-
dade e igualdade de condições”, 
conforme relatos dos bispos latino-
-americanos, “ou nas muitas mu-
lheres, que são excluídas por razão 
de gênero, raça ou situação socioe-
conômica”.

Também “nos jovens, que rece-
bem uma educação de baixa quali-
dade e não têm oportunidades para 
progredir em seus estudos e nem 
de entrar no mercado de trabalho 

para se desenvolver e  construir 
uma família, nos muitos pobres, 
desempregados, migrantes, deslo-
cados, agricultores sem terra que 
procuram sobreviver na economia 
informal; nas crianças submetidas 
à prostituição infantil, muitas ve-
zes ligada ao turismo sexual”. 

O Papa disse ainda que “no meio 
dessa dialética de fecundidade e 
esterilidade, devemos olhar a ri-
queza e a diversidade cultural dos 
nossos povos da América Latina 
e do Caribe, sinal da grande ri-
queza que somos chamados não 
somente a cultivar, mas também, 
especialmente em nosso tempo, 
defender corajosamente de todas 

as tentativas de homogeneização 
que acabam impondo, sob slogans 
atraentes, uma maneira única de 
pensar, de ser, de sentir, de viver, 
que acabam tornando inválido ou 
estéril tudo o que foi herdado de 
nossos pais; que acabam fazendo 
os nossos jovens se sentirem coisa 
pequena por pertencerem a essa ou 
aquela cultura.

“A nossa fertilidade exige que 
defendamos os nossos povos indí-
genas, afro-americanos, mestiços, 
camponeses ou suburbanos, de 
uma colonização ideológica que 
cancela o que há de mais rico neles”.

Fonte: Rádio Vaticano

Papa celebra festa da padroeira da América Latina
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FAMÍLIA / VIDA

Marcha em Defesa da Família reúne 
mais de três mil pessoas em Petrópolis

A Marcha em Defesa da Família, realizada 
no dia 20 de novembro, em Petrópolis, reuniu 
mais de três mil pessoas e contou com a presen-
ça do bispo diocesano, Dom Gregório Paixão 
(OSB) e do Pastor da Igreja Metodista Wesleya-
na Central, Luiz Carlos Leite. A marcha saiu 
da Praça da Inconfidência, passou pelo Centro 
Histórico da Cidade Imperial, contornando a 
Catedral São Pedro de Alcântara e terminando 
em frente a Câmara Municipal, onde houve o 
ato público, sendo encerrado com as palavras 
dos dois pastores e do idealizador da marcha, 
Washington Souza, presbítero da Igreja Meto-
dista Wesleyana Central.

Citando o capítulo terceiro do livro do Gê-
nesis, Dom Gregório Paixão disse que a ser-
pente quis atacar o alicerce da sociedade, que 
é a família e isto, segundo o bispo, é porque 
tudo começou com a família criada por Deus. 
Lembrando a passagem do Novo Testamento, 
quando Herodes mandou matar todos os pri-
mogênitos com objetivo de matar o menino Je-
sus, Dom Gregório Paixão frisou que o objetivo 
foi também destruir a família. “Roma foi des-
truída quando abandonou a família, quando 
imaginou que a erotização fosse resposta defi-
nitiva para felicidade das pessoas”, comentou 
o bispo, citando outras sociedades que acaba-
ram ou viveram crises profundas por tentar ou 
destruir a família.

Dom Gregório Paixão lembrou que as pesso-
as de bem agiram de forma firma e se manifes-
taram contra a ideologia de gênero que não foi 
aprovada nas câmaras municipais, mais agora, 
tentam por meio de um projeto federal, incluir 
esta ideologia e destruir a família. “Não pode-
mos esquecer que quem luta contra a família é 
um pequeno grupo, que não quer o mal para 
si, mas quer o mal para o outros. Como um pe-
queno grupo vai manipular uma sociedade de 
96% de cristãos. Nosso grito é pela vida, pela 
família, sim a tudo que vem do projeto inicial 
criado por Deus. Estaremos juntos e vamos 
gritar o sim a vida e a família”.

O Pastor da Igreja Metodista Wesleyana Cen-
tral, Luiz Carlos Leite em sua fala frisou que 
a defesa da fé passa pela defesa da família e 
como cristãos há uma grande responsabilida-
de. O pastor lembrou que a Deus iniciou a his-
tória da humanidade por meio de um casal e 
Cristo iniciou seu ministério num casamento 
em Cana da Galiléia. “A Igreja no final se uni-
rá ao Senhor nas bodas do cordeiro. A família 

está presente no começo, no meio e no final. 
Nós cremos nisto e por isso estamos defende-
mos a família e Deus está conosco nesta cau-
sa”, afirmou o Pastor.

A Diocese de Petrópolis, por meio do Vicaria-
to da Caridade, apoiou o evento deste o inicio e 
mobilizou as paróquias, pastorais e movimen-
tos para estarem juntos na Marcha em Defesa 
da Família contra a pedofilia, a erotização in-
fantil, a ideologia de gênero e todos os ataques 
contra a família.

Washington Souza contou que, a realização da 
marcha em Petrópolis surgiu quando tomou co-
nhecimento da morte de uma menina, vítima de 
estupro na cidade. “Estamos vivendo um mo-
mento muito difícil. Percebemos a cada dia que 
o mal avança e as pessoas de bem estão recu-
ando. Nossos filhos estão correndo risco e por 
isso, este é o momento dos pais se levantarem 
e fazerem algo para salvar seus filhos, pois caso 
contrário vai chegar o tempo que não terá mais 
o que fazer”, comentou Washington Souza.

Ele contou que a marcha existe desde 2010 
e surgiu em Duque de Caxias, quando três 
crianças foram mortas e estupradas no bairro 
onde morava. “Saímos num dia de chuva com 
148 pessoas e no ano seguinte, éramos mais de 
700 pessoas e hoje estamos aqui, com este lin-
do evento e nem a chuva nos impediu de sair 
em marcha defendendo a família”, comentou, 

referindo-se a grande presença de famílias 
petropolitanos na marcha. Washington Souza 
disse que, desde o inicio, pensou em fazer um 
evento para sociedade petropolitana e por isso 
frisou no final que “esta marcha não tem vín-
culo com nenhum partido ou político e no pró-
ximo ano se virem alguém pedindo voto em 
nome deste projeto, não votem nele”.

A jovem Milena Goulart, 18 anos, disse que a 
sua participação na Marcha pela Família é por 
ver todo ataque que é feito contra a família e 
também por ser contra a pedofilia e erotização 
infantil. Ela acredita que a marcha é uma das 
formas que as pessoas têm de se manifestar 
contra os ataques à família. Wellington Daniel 
disse que é preciso defender a família, por ser 
à base da sociedade. “Os cristãos e todas as 
pessoas de bem tem que se unir e se manifes-
tar contra o que vem ocorrendo na sociedade. 
Para os cristãos não basta apenas orar é preciso 
agir e dar testemunho, pois somos referência 
para muitas pessoas”, frisou Wellington.

Além do grande número de famílias, a mar-
cha contou com a presença de pastores de vá-
rias denominações religiosas, religiosos e reli-
giosas da Igreja Católica, assim como padres 
e presbíteros. Ao final da marcha, em frente à 
Câmara Municipal, os participantes cantaram 
o hino nacional e ao final rezaram a oração do 
Pai Nosso, comum a todas as religiões cristãs.
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SANTO

São Tomás Becket
Celebrada em 29 de dezembro

Maria: Mãe de Deus - Rainha do Céu e da Terra
Queridos amiguinhos e amiguinhas, estamos em dezembro e neste mês 

temos uma das datas mais importantes do calendário cristão: o nascimen-
to de Jesus Cristo, celebrado no dia 25 de dezembro. Porém, para Deus se 
encarnar como ser humano, nascer como homem, Ele precisou da ajuda 
de Maria, uma jovem adolescente que deu seu Sim e permitindo que Deus 
realizasse seu maior projeto de amor, se encarnar como homem. Por causa 
de seu “sim”, preservada do pecado original, Maria, por iniciativa de Je-

sus Cristo, nos adotou como filhos e, por isso, Ela foi levada 
para o céu sendo coroada Rainha do Céu e da Terra. 

São Tomás de Canterbury nasceu no dia 
21 de dezembro de 1118, em Londres. Era 
senhor de grande riqueza e considerado um 
dos homens de grandes capacidades no seu 
tempo. Foi até comparado a Richelieu, com 
o qual na realidade se parecia pelas quali-
dades de homem de Estado e grande amor 
às grandezas.

Era filho de pai normando e cresceu na 
Corte ao lado do herdeiro do trono, Hen-
rique. Era um dos jovens cortesãos da co-
mitiva do futuro rei da Inglaterra, um dos 
amigos íntimos com que Henrique mais ti-
nha afinidade. Era ambicioso, audacioso, 
gostava das diversões com belas mulheres, 

das caçadas e das disputas perigosas. Com-
partilharam os belos anos da adolescência e 
da juventude antes que as responsabilida-
des da Coroa os afastasse.

Em 1155, Henrique II, rei de Inglaterra, 
nomeou-o seu chanceler. Quando vagou 
a Sé de Canterbury, ele foi o escolhido de 
Henrique II. Tomás foi ordenado sacerdote 
a 1 Junho de 1162 e sagrado Bispo dois dias 
depois. Desde então, passou a ser a pessoa 
mais importante depois do rei e mudou in-
teiramente de vida, convertendo-se num 
dos prelados mais austeros.

Convencido de que o cargo de primeiro-
-ministro e o de príncipe de Inglaterra eram 

incompatíveis, Tomás pediu demissão do 
cargo de chanceler, o que descontentou 
muito o rei. Henrique II ficou ainda mais 
aborrecido quando, em 1164, por ocasião 
dos “concílios” de Clarendon e Northamp-
ton, o Arcebispo tomou o partido do Papa 
contra ele. Tomás viu-se obrigado a fugir, 
disfarçado em irmão leigo, e foi procurar 
asilo em Compiegne, junto de Luis VII.

Passou, a seguir, à abadia de Pontigny e 
depois à de Santa Comba, na região de Sens 
(França). Decorridos 7 anos, a pedido do 
Papa e do rei de França, Henrique II acabou 
por consentir em que Tomás regressasse à 
Inglaterra. O rei estava persuadido de que 
podia contar daí em diante com a submissão 
cega do Arcebispo, mas em breve reconhe-
ceu que muito se tinha enganado, pois este 
continuava a defender a Igreja Romana con-
tra as pretensões régias. Desesperado, o rei 
exclamou um dia: “Malditos sejam os que 
vivem do meu pão e não me livram deste 
padre insolente”. Quatro cavaleiros toma-
ram à letra estas palavras, que não eram 
sem dúvida mais que uma exclamação de 
desespero.

A 29 de Dezembro de 1170, à tarde, vie-
ram encontrar-se com Tomás no seu palá-
cio, exigindo-lhe que levantasse as censuras 
que tinha imposto. Recusou-se a isso e foi 
com eles tranquilamente para uma capela 
lateral da Sé. “Morro de boa vontade por 
Jesus e pela Santa Igreja”, disse-lhes; e eles 
abateram-no com as espadas.

O próprio papa Alexandre III canonizou 
Tomás Becket três anos depois do seu tes-
temunho de fé em Cristo. A sua memória é 
homenageada com festa litúrgica no dia de 
sua morte.

Fonte: franciscanos.org.br

CRIANÇAS

1 - Profissão de José
2 - O “mensageiro” da anunciação
3 - A mãe de Maria, segundo a tradição
4 - A cidade de Maria
5 - Seu Evangelho tem como símbolo o touro
6 - Prima de Maria
7 - Pai de Maria, segundo a tradição
8 - Maria ajudou os de Caná
9 - O filho de Maria
10 - Marido de Maria
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CULTURA

PASTORAL / MOVIMENTO

Leigos e Leigas na Igreja – Sujeitos na Igreja “em saída”
Escrito pelo padre José Carlos Pereira, o livro 

Leigos e Leigas na Igreja – Sujeitos na Igreja 
“em saída”, publicado pela Editora Paulus, 
tem por objetivo conscientizar a missão dos 
inúmeros leigos e leigas, sobretudo em rela-
ção à política. O subsídio caminha junto às 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (2015-2019), com atenção es-
pecial ao ano do laicato, que teve início no dia 
27 de novembro de 2017, com a festa de Cris-
to Rei, seguindo até o dia 25 de novembro do 
ano de 2018, e também  a outros documentos 
da Igreja.

De acordo com as Diretrizes a Igreja, reco-
nhece a importância da atuação no mundo da 
política e incentiva leigos e leigas à participa-
ção ativa nos mais diversos setores. Segun-
do o autor, o leigo deve conhecer sua missão 
para poder atuar com mais segurança e com-
promisso, tanto na Igreja como na sociedade.

Nesta perspectiva, os temas propostos na 
obra, na sua maior parte, se voltam para a par-
ticipação do leigo na política e em questões 
sociais. Padre José Carlos Pereira apresenta 
vinte e três temas preparados em forma de 
encontros, com reflexões claras sobre temas 

variados, com o intuito principal de despertar 
a consciência e a visão crítica sobre a missão 
da Igreja, conduzindo o leitor dentro da reali-
dade social, à luz da fé e da Palavra de Deus, 
uma vez que a política está ligada à vida e à 
sociedade.

Além disso, no final de cada tema trabalha-
do, o livro propõe um roteiro de reflexão, com 
questões que ajudam a pensar o tema. O autor 
sugere também o uso da leitura orante para a 
reflexão, que poderá ser feita individualmen-
te ou em grupo.

José Carlos Pereira é padre passionista, tem 
pós-doutorado em Antropologia Social, dou-
torado em Sociologia, mestrado em Ciência da 
Religião, bacharelado em Teologia e licencia-
tura plena em Filosofia. É autor de mais de 70 
livros, em diversas áreas, publicados no Bra-
sil e no exterior; além de traduções. Faz parte 
do Núcleo de Estudos Religião e Sociedade 
(NURES), do Programa de pós-graduação em 
Ciências Sociais da PUC- SP; é articulista da 
Revista Paróquias, da qual também faz parte 
do Conselho de contéudo; é assessor do CCM 
(Centro de Cultural Missionário), de Brasília-
-DF, organismo da CNBB.

Comunidade Mãe do Verbo Divino
A Comunidade Mãe do Verbo 

Divino (CMVD) é formada por 
cristãos católicos leigos que se 
consagraram ao Carisma de Con-
ceber e dar a luz à Palavra, base-
ado no Evangelho de São Lucas 
1,26-38. Sua casa de formação 
fica no município de São José do 
Vale do Rio Preto, mantendo ain-
da missões no Decanato São Pio 
X, em Teresópolis; e no Decanato 
São José de Anchieta, em Magé.

O carisma de fundação da 
CMVD brota da meditação da 
passagem bíblica da Anunciação 
da Encarnação do Senhor em Lc 
1,26-38, e especificamente do tre-
cho do versículo 31: “Conceberás 
e darás à luz um filho, e lhe porás 
o nome de Jesus.” 

Quando o arcanjo Gabriel revela 
á SS. Virgem Maria, sua Vocação 
de Mãe do Verbo Divino – o Filho 
unigênito do Pai, a Palavra Eter-
na, com este anúncio vem tam-
bém a vocação da CMVD: Conce-
ber e dar à luz a Palavra de Deus, 
o Verbo Divino. Concebendo em 
cada vocação CMVD e, “grávi-
dos” desta Palavra, gerando-a ao 
mundo (diversas profissões e rea-
lidades) e à Igreja.

Conceber: revela a forma de 
relação pessoal com o Senhor: a 
Meditação a partir do Evangelho 
da Liturgia diária (Comunidade 
de Vida). É da relação pessoal e 

viva com Deus que os membros 
da CMVD renovam o chamado a 
cada momento, fonte de todo ar-
dor no carisma Comunidade.

Para os membros da Comuni-
dade a Palavra de Deus não é um 
Livro Sagrado simplesmente, mas 
uma Pessoa Divina, real e amoro-
sa, com a qual encontram para 
uma relação íntima e profunda: é 

Jesus, o Verbo Divino encarnado, 
o Filho de Maria.

Antes mesmo de conceber a Pala-
vra eterna em seu ventre pela ação 
do Espírito, Maria, Mãe e Mestra, 
a concebeu em todo o seu ser. Sua 
formação em Deus foi a Palavra 
concebida e gerada em toda a sua 
vida, recebida da Tradição de Isra-
el e de seus santos pais.

Dar à luz: revela a missão - ge-
rar a Palavra concebida nas re-
alidades temporais, na vida das 
pessoas e na Igreja. Eis a grande 
graça que dão ás pessoas. Só será 
gerada a Palavra se antes for con-
cebida. Só vem à luz o que antes 
foi concebido. 

A missão da CMVD é a de Ma-
ria, Mãe e Mestra contemplada no 
Santíssimo Mistério da Encarna-
ção: gerar a Palavra que Salva e 
liberta, que traz Vida ao coração 
humano, que restaura todas as 
realidades; a Palavra de Esperan-
ça, a Palavra da Verdade que bri-
lha em meio às trevas, a Palavra 
que é o Caminho que leva à ple-
na liberdade. Palavra esta divina 
e humana, porque sua origem 
vem de Deus e sua ação também 
vem Dele, porém, com a coope-
ração dos vocacionados da Obra 
CMVD. 

Maria, Mãe e Mestra disse o Sim 
que trouxe o Salvador, porque 
sua vida foi sempre educada na 
Palavra do Senhor. Gerar através 
da vida, do anúncio e das obras 
que o Bom Deus nos confiar.

O nome Mãe do Verbo Divino 
já revela a vocação e missão da 
Comunidade, nele já se encontra 
a identidade: Com Maria conce-
ber e dar á luz a Palavra de Deus, 
através da meditação a partir do 
Evangelho da Santa Liturgia.
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