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Monsenhor Paulo Daher, Vigário Geral da Diocese de Petrópolis, 
lançou em fevereiro mais um livro – Catecismo da Igreja, Resumo 
de Alguns Temas – com objetivo de contribuir com a formação dos 
leigos P. 11

Monsenhor Daher lança livro 
sobre Catecismo da Igreja

O Bispo de Petrópolis, Dom Gre-
gório Paixão anunciou o reconhe-
cimento diocesano definitivo do 
Estatuto Religioso, abençoando o 
carisma e espiritualidade da Co-
munidade Mater Dolorosa de Jeru-
salém. O decreto de aprovação foi 
entregue às mãos da fundadora, Ve-
rônica de Sousa Jordão.. P. 5

Mulheres na Igreja

A Diocese de Petrópolis marcou presença na abertura da Cam-
panha da Fraternidade 2018, que tem como tema “Fraternidade e 
Superação da Violência”. O evento aconteceu na Catedral Metro-
politana do Rio de Janeiro, na Missa presidida pelo Cardeal Orani 
Tempesta e concelebrada por todos os bispos do Regional Leste 1 
da CNBB.. P. 3

Campanha da Fraternidade é 
aberta no Reginal Leste 1

Comunidade Mater Dolorosa recebe 
reconhecimento diocesano

A presença das mulheres no trabalho da Igreja é muito forte. Não são poucas as pastorais e movimentos coordenados 
por mulheres. Uma das delas e mais recente na Diocese de Petrópolis é a Pastoral da Pessoa Idosa. Páginas 6 e 7
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VOZ DO PAPA

Amados irmãos e irmãs,
que grande alegria e conso-

lação nos são oferecidas pe-
las palavras de São João, que 
ouvimos! Deus ama-nos de tal 
maneira que nos tornou seus 
filhos e, quando O pudermos 
ver face a face, descobriremos 
ainda melhor a grandeza des-
te seu amor (cf. 1 Jo 3, 1-10.19-
22). E não só: o amor de Deus 
é sempre maior de quanto 
possamos imaginar, estenden-
do-se para além de qualquer 
pecado que a nossa consciên-
cia nos acuse. Não conhece 
limites, é um amor desprovi-
do de confins; não apresenta 
aqueles obstáculos que nós, 
ao contrário, costumamos in-
terpor a uma pessoa, pelo re-
ceio que venha privar-nos da 
liberdade.

Sabemos que a condição do 
pecado tem como consequên-
cia o afastamento de Deus. E, 
de facto, o pecado é uma das 
modalidades com que nós nos 
afastamos d’Ele; mas isto não 
significa que Ele se afaste de 
nós. A condição de fraqueza 
e confusão, em que o pecado 

nos coloca, é mais um motivo 
para Deus ficar junto de nós; 
esta certeza deve acompanhar-
-nos sempre na vida. A pala-
vra do Apóstolo oferece-nos 
uma confirmação disto mesmo 
para tranquilizar o nosso co-
ração, levando-o a ter sempre 
uma confiança inabalável no 
amor do Pai: «Na sua presen-
ça, sentir-se-
-á tranquilo 
o nosso co-
ração, mes-
mo quando o 
coração nos 
acuse; pois 
Deus é maior 
que o nosso 
coração e conhece tudo» (1 Jo 
3, 19-20).

A sua graça continua a traba-
lhar em nós para tornar mais 
forte a esperança de que nun-
ca estaremos privados do seu 
amor, apesar de qualquer pe-
cado que possamos ter feito, 
rejeitando a sua presença na 
nossa vida.

Esta esperança impele-nos 
a tomar consciência da deso-
rientação em que muitas vezes 

cai a nossa existência, precisa-
mente como sucedeu a Pedro, 
segundo a narração evangélica 
que ouvimos: «No mesmo ins-
tante, o galo cantou. E Pedro 
lembrou-se das palavras de 
Jesus: “Antes de o galo can-
tar, me negarás três vezes”. E, 
saindo para fora, chorou amar-
gamente» (Mt 26, 74-75). O 

evangelista é 
extremamen-
te sóbrio. 
O canto do 
galo parece 
surpreender 
um homem 
ainda confu-
so; depois, 

ele recorda-se das palavras de 
Jesus e, finalmente, rasga-se o 
véu e Pedro começa a vislum-
brar, por entre as lágrimas, 
que Deus Se revela em Cris-
to esbofeteado, insultado, re-
negado por ele, mas que, por 
ele, vai morrer. Pedro, que te-
ria desejado morrer por Jesus, 
agora entende que deve deixar 
que Jesus morra por ele. Pedro 
queria ensinar o seu Mestre, 
queria precedê-Lo; ao contrá-

rio, é Jesus que vai morrer por 
Pedro; e isto, Pedro não o com-
preendera, não o quisera com-
preender.

Pedro confronta-se agora 
com o amor do Senhor e, fi-
nalmente, compreende que 
Ele o ama e lhe pede para se 
deixar amar. Pedro dá-se con-
ta de que sempre se recusara a 
deixar-se amar, sempre se re-
cusara a deixar-se salvar ple-
namente por Jesus; afinal, não 
queria, de todo, que Jesus o 
amasse.

Como é difícil deixar-se 
amar verdadeiramente! Sem-
pre quereríamos que algo de 
nós não estivesse obrigado à 
gratidão, quando, na realida-
de, somos devedores de tudo, 
porque Deus é o primeiro a 
amar e, por amor, nos salva 
totalmente.

Peçamos agora ao Senhor a 
graça de nos dar a conhecer 
a grandeza do seu amor, que 
apaga todos os nossos peca-
dos.

Deixemo-nos purificar pelo 
amor, para reconhecer o ver-
dadeiro amor!

EDITORIAL

Quaresma e Campaha da Fraternidade
O mês de março neste Ano B do tempo l i túrgico da Igreja é 

muito importante,  pois  é  o tempo da Quaresma,  período que 
nos preparamos para viver o grande mistério da fé  cristã e 
que dá sentido a nossa caminhada,  a  Ressureição de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.  Além deste tempo de preparação,  quan-
do enfatizamos e buscamos viver com mais intensidade a 
Oração,  o Je jum e a Caridade,  também vivemos o tempo da 
Campanha da Fraternidade. 

Esta campanha,  assim como as anteriores,  tem como pro-
pósito levar a Igreja Católica no Brasi l  e  também toda socie-
dade a reflet ir  sobre algum tema da atualidade,  que afeta o 
cotidiano das pessoas.  Esta reflexão é feita à luz do Evange-
lho,  do Magistério e  da Tradição da Igreja.  Por isso,  ao re-
f let ir  sobre o tema “Fraternidade e Superação da Violência”, 
a  Igreja chama atenção para todas as formas de violência 

da vida e nos convida a ações para superar a violência que 
agride o coração amoroso de Deus. 

Mas, não podemos olhar o momento atual e pensar o futuro, 
sem olhar os acontecimentos que ocorreram nas últimas se-
manas, quando vemos a beleza da caminhada que fazemos na 
Diocese de Petrópolis.  Entre os momentos de grande beleza 
está a aprovação diocesana definitiva do Estatuto da Comu-
nidade Mater Dorolosa de Jerusalém, os 63 anos de vida sa-
cerdotal de Monsenhor Paulo Daher e o início da Pastoral da 
Pessoa Idosa na Paróquia Nossa Senhora das Dores em Areal.

Estes são apenas três dos muitos acontecimentos na Dio-
cese de Petrópolis ,  que segue a sua caminhada anunciando 
Cristo a todos e sendo presença na vida das pessoas e da 
sociedade.

Deus seja louvado. 

Homilia na Celebração Penitencial 
de “24 horas para o Senhor”

“

“

Deus é o primeiro a 
amar e, por amor, 

nos salva totalmente
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Diocese participa da abertura regional da CF-2018

A Diocese de Petrópolis marcou 
presença na abertura da Campa-
nha da Fraternidade 2018, na Cate-
dral Metropolitana do Rio de Janei-
ro, na Missa presidida pelo Cardeal 
Orani Tempesta e concelebrada por 
todos os bispos do Regional Leste 1 
da CNBB, assim como padres reli-
giosos e religiosas e fiéis represen-
tando todas as dioceses do Estado. 
Dom Gregório Paixão (OSB) esteve 
presente e ressaltou a importância 
do evento e do tema da CF-2018 
“Fraternidade e Superação da Vio-
lência” por meio da promoção da 
cultura da paz.

Além de Dom Gregório, estavam 
presentes o Vigário Diocesano da 
Caridade, Padre Rafael Soares, o 
pároco de Santa Rita de Cássia (De-
canato São Pedro de Alcântara), Pa-
dre Manoel Gouvêa, representantes 
das pastorais do Idoso, Sobriedade 
e Saúde e o diácono permanente, 
João Elizeu e de paróquias da Dio-
cese.

O ato de abertura regional da CF-
2018, realizado pela primeira vez 
pelo Regional Leste 1, teve início 
com a Santa Missa. Em sua homi-
lia, Dom Orani ressaltou a impor-
tância do papel de cada fiel de ser 
um construtor da paz. “Reunimo-

-nos para lançar a Campanha da 
Fraternidade e devemos nos com-
prometer com ela. Juntos, podemos 
ser construtores da paz e sermos 
instrumentos dela. Embora a Cam-
panha nasça na Igreja Católica, ela 
é destinada a toda a sociedade. A 
Palavra de Deus, hoje, fala sobre a 
necessidade de nos desarmamos. 
Pois, por vezes, não carregamos ar-
mas nas mãos, mas sim, na língua. 
Somos chamados a vivermos em 
fraternidade”, destacou.

Fala a imprensa e gesto de unidade
Após a celebração eucarística, si-

multaneamente ocorreu uma cole-
tiva de imprensa com a presidência 
do Regional Leste 1 e Dom Joel Por-
tella, bispo auxiliar da Arquidioce-
se do Rio no subsolo da catedral, 
enquanto na área externa aconte-
cia um momento cultural com a 
presença da banda animadora da 
Pastoral da Juventude de Niterói, 
o Coral da População de Rua da 
Arquidiocese do Rio; o Grupo Luar 
de Dança, de Duque de Caxias; a 
Casa do Menor, de Nova Iguaçu e 
a Pastoral Afro, de Volta Redonda.

Após o momento cultural o Bispo 
de Barra de Piraí – Volta Redonda, 
Dom Francisco Biasin junto ao Pa-

dre Rafael Ferreira, fez a leitura da 
carta dos bispos do Regional Leste 
1 sobre a situação do Estado do Rio 
de Janeiro e na sequência aconte-
ceu um ato ecumênico.

Instrumentos de vossa paz
No fim do ato o testemunho de 

Mônica Cunha, membro da Pas-
toral do Menor, emocionou os 
presentes. Ele falava em nome 
das vítimas das formas agudas de 
violência. “Em 2000, meu filho foi 
assassinado. Desde então, travo 
uma luta por justiça e igualdade, 

mostrando para a sociedade que o 
adolescente autor de ato infracio-
nal não deve ser morto. A violên-
cia está grande em todo o Estado, 
mas essa violência tem cor e local 
específico: o povo negro, que vive 
nas favelas e nas periferias, são eles 
que mais sofrem. As mães negras 
já não aguentam mais perder seus 
filhos. Agradeço a todos os reli-
giosos por estarem conosco nessa 
luta”. E enquanto cantava se a Ora-
ção pela Paz, balões subiam ao céu 
como oração de súplica para que 
consigamos superar a violência.
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Aconteceu no dia 24 de feve-
reiro, no seminário Diocesano 
Nossa Senhora do Amor Divi-
no, o 1º encontro de Formação 
Permanente dos Diáconos da 
Diocese de Petrópolis. Partici-
param junto com os Diáconos, 
os coordenadores das Pasto-
rais Sociais da Diocese.

O encontro teve como tema 
“A Diaconia da Caridade – O 
ser humano como objeto da 
nossa caridade” e teve início 
com a oração pessoal livre e 
logo após o café. Terminan-
do o café teve início a primei-
ra palestra onde Mons. Paulo 
Daher, Vigário geral da Dioce-
se apresentou a reflexão sobre 
o tema do encontro. Na refle-
xão, Mons. Paulo ressaltou: “A 
missão principal do Diácono é 
a caridade. Esta caridade tem 
que ser sempre evangelizado-
ra de acordo com o ambiente. 
Não é dar uma aula de teolo-
gia, você vai dar uma palavra 
de Fé para essas pessoas, mos-
trar porque você está fazen-
do isso, vai mostrar quem é o 
dono da sua vida”.

Logo após o Vigário geral 
da caridade, Pe. Rafael Soares 
apresentou as pastorais sociais 
da Diocese, falando um pou-

co da função e do trabalho de 
cada uma. Assim que terminou 
os Diáconos foram dirigidos 
para as pastorais sociais, a qual 
cada um se identificou  e deu o 
nome para participar como as-
sistente. Nos grupos os coor-
denadores das pastorais sócias 
passaram todas as informações 
para os diáconos, dentre elas: 
o funcionamento da pastoral, 
dia e local das reuniões, en-
contros, ação da pastoral, etc.

No final os Diáconos rezaram 
a hora média e participaram do 
almoço juntos com os candida-
tos ao Diaconado Permanente, 
que retornaram as aulas.

Com este encontro todos os 
Diáconos Permanentes da Dio-
cese foram inseridos nas pas-
torais sociais da Diocese e es-
tarão ajudando e assessorando 
as mesmas.

Diáconos Permanentes 
participam de Formação

No último final de semana de 
fevereiro, romeiros da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, em 
Venda Nova, Decanato São Pio 
X (Teresópolis), fizeram visita ao 
Santuário de Bom Jesus da Lapa 
e a Catedral de Nossa Senhora do 

Carmo, na Bahia.
Na ocasião, Padre Francisco 

Thomé, vigário da paróquia que 
acompanhou a peregrinação cele-
brou duas Missas no Santuário na 
Gruta de Nossa Senhora da Sole-
dade.

Romaria ao Santuário de 
Bom Jesus da Lapa na Bahia

Desde o início dos primeiros 
problemas em Petrópolis por 
causa das fortes chuvas, no dia 
3 de março, quando um produ-
tor rural morreu no Caxambu, o 
Bispo Diocesano, Dom Gregório 

Paixão (OSB) tem acompanha-
do de perto as medidas tomadas 
pela Prefeitura de Petrópolis. 
Durante este período, a Diocese 
de Petrópolis colocou a disposi-
ção das autoridades públicas a 

estrutura da Igreja para abrigar e 
ajudar a atender as famílias atin-
gidas pela chuva.

No dia 10 de março, Dom Gre-
gório Paixão acompanhou a visita 
do ministro da Integração Nacio-

nal, Helder Barbalho, do presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e do ministro dos 
Esportes, Leonardo Picciani, jun-
to com o prefeito Bernardo Rossi 
ao Caxambu e a Posse. “Esse é o 
momento em que precisamos dar 
total apoio às famílias. Estamos 
colocando todas as nossas paró-
quias à disposição, dando o su-
porte de alimentação às pessoas 
que mais precisam. Importante, 
nesta hora, fortalecer os laços 
com a comunidade, proporcio-
nando o ambiente de família no 
momento de dor”, disse Dom 
Gregório.

No dia 11 de março, o bispo 
voltou a visitar as famílias e ce-
lebrou a Missa na intenção de to-
das as vítimas, reafirmando mais 
uma vez o compromisso da Igre-
ja em estar apoiando e ajudando 
todas as pessoas vítimas das chu-
vas. Dom Gregório Paixão disse 
que orientou aos padres a esta-
rem próximos das famílias e dar 
todo o apoio que for necessário.

Diocese de Petrópolis manifesta apoio 
às vítimas das chuvas

O Decanato São José de Anchieta 
(Magé e Guapimirim) promoveu 
um grande encontro para os Mi-
nistros Extraordinário da Eucaris-
tia. Durante um dia, os participan-
tes ouviram palestras, trocaram 
experiências e viveram momentos 
de oração e adoração Santíssimo 
Sacramento e na Missa.

Encontro de Meces no 
Decanato S. José de Anchieta
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No dia 28 de fevereiro, em Cele-
bração Eucarística, no Seminário 
Diocesano Nossa Senhora do Amor 
Divino, o Bispo de Petrópolis, Dom 
Gregório Paixão, anunciou publica-
mente o reconhecimento diocesano 
definitivo do Estatuto Religioso, 
abençoando o carisma e espiritua-
lidade da Comunidade Mater Do-
lorosa de Jerusalém. O decreto de 
aprovação foi entregue às mãos da 
fundadora, Verônica de Sousa Jor-
dão, que emocionada agradeceu 
profundamente a paternidade e o 
acolhimento não só do bispo dioce-
sano, mas de toda Igreja.

A Comunidade Mater Dolorosa 
de Jerusalém, fundada nesta dioce-
se a 26 de agosto de 1996, tem como 
carisma estar com Maria aos pés da 
Cruz pela redenção da humanida-
de; como espiritualidade, a Cruz; 
e, como missão, formar os filhos de 
Deus até a maturidade de Cristo. 
Percorrendo esse caminho de 21 
anos de fundação, servindo à Igre-
ja na Diocese e para além dela, pois 
já teve a oportunidade de realizar 
missões evangelizadoras em Goi-
ás, Pará, Maranhão e Chile, conta 
hoje com 33 membros consagrados 
ao carisma: a fundadora da obra, 
Verônica de Sousa Jordão; o cofun-
dador, Pe. Antônio Carlos Soares 
Cardoso; 13 membros celibatários; 
18 membros de aliança, sendo um 
deles sacerdote, Pe. Rafael Soares 

da Silveira; e, atualmente, tem um 
grupo de 29 vocacionados. Com 
compromissos permanentes, há 5 
membros consagrados e 13 já fize-
ram o pedido para firmar os com-
promissos permanentes neste ano.

Mediante o exposto, atendendo 
os requisitos do item 3.3 das Di-
retrizes da Diocese para as Novas 
Comunidades quanto aos anos de 
caminhada, número de membros 
(vida e aliança), além dos vocacio-
nados em discernimento, foi-lhe 
concedida a Aprovação Diocesa-
na para que a Comunidade possa 
prosseguir decididamente no ca-
minho de cumprimento da vonta-
de de Deus.

A Comunidade foi fundada por 

Verônica que, inspirada pelo desejo 
de entregar a vida inteiramente ao 
Divino Esposo para saciar sua sede 
de almas, juntamente com mais 
uma jovem, lançou-se no caminho 
de uma vida oblativa para que com 
Maria, por Maria, para Maria e em 
Maria pudesse alcançar um maior 
número de almas para Deus.

Na trajetória da fundação da Co-
munidade, Deus uniu a Verônica 
seu diretor espiritual, Pe. Antônio 
Carlos que, desde os primeiros 
passos, acompanhou e aconselhou 
sua filha espiritual na vontade de 
Deus. Tornou-se com ela fonte ins-
piradora do carisma, assumindo a 
cofundação, de modo que também 
através dele a Comunidade pode 

beber de muitas inspirações.
A compreensão da vontade de 

Deus enquanto carisma foi acon-
tecendo a partir da identificação 
com Maria aos pés da Cruz. Maria, 
a Corredentora, une-Se ao Seu Fi-
lho, oferecendo-se como vítima de 
amor em reparação pelos pecados 
da humanidade e sendo consola-
ção ao coração de Deus.

“Junto à Cruz de Jesus estavam 
de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, 
Maria, mulher de Cléofas, e Maria 
Madalena” (Jo 19,25). Assim está 
a Comunidade, de pé com Maria 
aos pés da Cruz pela redenção da 
humanidade, tendo a alma traspas-
sada pela espada de dor profetiza-
da por Simeão em Lc 2,35: “E uma 
espada traspassará a tua alma”, até 
que cada alma seja alcançada para 
a glória de Deus.

A missão da Comunidade, cons-
tituída por membros de diversos 
estados de vida, é formar os filhos 
de Deus até a maturidade de Cristo 
(cf. Ef 4,13) que, no horto, tem sua 
grande expressão: “Pai, se queres 
afasta de mim este cálice! Contu-
do, não a minha vontade, mas a tua 
seja feita! ” (Lc 22,42). Esse é o de-
sejo de cada membro, na alegria de 
abraçar a Cruz do dia a dia, ajudar 
os filhos de Deus a abraçarem, com 
alegria, suas cruzes e subirem com 
determinação, unidos à Mater Do-
lorosa, o Calvário de suas vidas. 

Estatuto da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém 
é aprovado pelo bispo diocesano

No dia 17 de fevereiro, cerca de 
70 mil homens estavam no Santu-
ário Nacional de Aparecida, quan-
do rezaram o terço, num dos mo-
mentos da Romaria Nacional do 
Terço dos Homens. No meio desta 
multidão de homens de fé, estava 
o grupo da Diocese de Petrópolis, 
cerca de 300 homens de várias pa-
róquias que se juntaram ao clamor 
dos homens de fé de todas as regi-
ões do Brasil.

Os homens de Petrópolis foram 
acompanhados pelos padres Ale-
xandre Brandão, José Celestino e 
Ludemir Leonardo Teodoro e o di-
ácono permanente Adriano Aze-
vedo.

Munidos com o terço nas mãos 
ou no pescoço, vestidos com cami-
setas que mostravam a sua origem, 
70 mil homens estiveram reunidos 
na Casa da Mãe Aparecida no dia 
17 de março, na Romaria do Terço 

dos Homens.
A presença masculina marca tan-

to, que essa já é uma das maiores 
romarias do Santuário Nacional 
de Aparecida.

Na missa campal realizada às 
7h30, em frente à Tribuna Papa 
Bento XVI, um mar de pessoas das 
mais variadas idades, e ainda um 
grande número de padres e reli-
giosos, se aglomerou para celebrar 
a fé em Maria e em seu Filho Jesus.

Em 2018, a romaria completa 10 
anos, e essa data recorda o quan-
to o movimento do Terço dos Ho-
mens cresceu no Brasil. O arcebis-
po de juiz de Fora (MG), Dom Gil 
Antônio Moreira, bispo referencial 
do movimento, disse em entrevis-
ta ao A12, que esse crescimento 
mostra a força da ação dos leigos 
e da fé.

“Na primeira romaria nós tínha-
mos seiscentos homens e agora 

depois de dez anos nós temos essa 
multidão que não cabe mais den-
tro do Santuário. É uma multidão 
incalculável. Então, esse cresci-
mento é uma grande bênção para 
a Igreja no Brasil. É um movimen-
to que nasceu no meio dos leigos 

com o apoio da Igreja”, assinalou.
Um anúncio aguardado todo fim 

de romaria é a data do próximo 
encontro anual. Em 2019, a 11ª Ro-
maria do Terço dos Homens será 
realizada nos dias 15 e 16 de feve-
reiro de 2019.

Diocese de Petrópolis marcou presença 
na Romaria Nacional do Terço dos Homens



Voz da Igreja6  | Março 2018

ATUALIDADE - MULhERES

No dia 8 de março, foi co-
memorado o Dia Internacio-
nal da Mulher e por todos os 
cantos do mundo manifesta-
ções e eventos buscaram de 
diferentes maneiras chamar 
a atenção para situação da 
mulher, que conforme da-
dos da Organização das 
Nações Unidades (ONU), 
continua tendo um salário 
menor do que os homens, 
mesmo ocupando a mes-

ma função e, em mui-
tos países, ainda são 

vítimas das mais 
diversas violên-

cias. No Brasil, 

a situação não é diferente e um das violências que mais cresce é a 
doméstica, o que preocupa autoridades. 

A Igreja, por meio das pastorais sociais e movimentos, procura 
atender as mulheres nas suas diferentes realidades e necessida-
des, mas sem abrir mão de verdades, como ser contra o aborto e 
acolhendo as mulheres que decidirem não abortar. Orientando 
aquelas que sofrem violência doméstica a denunciar agressores e 
a buscar a devida ajuda e abrindo espaço para que, na Igreja, por 
meio de vários serviços como leigas sejam protagonistas. 

Não são poucas as pastorais e movimentos coordenados por mu-
lheres. Uma das delas e mais recente na Diocese de Petrópolis é 
a Pastoral da Pessoa Idosa. A costureira Maria Mônica de Carva-
lho, 69 anos, da Paróquia São Jorge, Alto Independência, é quem 
coordena esta pastoral e afirma que se sente muito bem. “Foi um 
grande presente para mim. Sinto-me bem em estar coordenando 
esta pastoral, até porque não me sinto idosa”, afirmou. 

Ela disse que os seus 69 anos não a impede de fazer nada. Reco-
nhece que a idade lhe impõe algumas limitações, como por exem-
plo, pegar peso. “Mas se tem alguém perto, peço ajuda, pois não 
posso pegar peso por causa da minha coluna. Tirando isto, vou 
para todos os lados, participo das reuniões e trabalho na paró-
quia. Sinto-me muito bem”. 

Mesmo estando à frente de uma pastoral como coordenadora, 
Maria Mônica afirma que dentro da Igreja não existe preconcei-
to, mesmo reconhecendo que determinadas funções ou serviços 
ainda é forte a presença do homem. “O importante é que todos 
trabalhamos pelo mesmo ideal, que é anunciar Cristo”. 

Leigos e leigas na IgreJa
A presença das mulheres no trabalho da Igreja é muito forte e 

Mulheres fundamentais 
no trabalho da Igreja

No dia 8 de março, foi co-
memorado o Dia Internacio-
nal da Mulher e por todos os 
cantos do mundo manifesta-
ções e eventos buscaram de 
diferentes maneiras chamar 
a atenção para situação da 
mulher, que conforme da-
dos da Organização das 
Nações Unidades (ONU), 
continua tendo um salário 
menor do que os homens, 
mesmo ocupando a mes-

ma função e, em mui-
tos países, ainda são 

vítimas das mais 
diversas violên-

cias. No Brasil, 
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isto desde o seu inicio, como se pode en-
contrar uma das primeiras cenas da ressur-
reição de Cristo, quando aparece a Maria 
Madalena (cf. Jo 20, 1-18). Em Mateus 27, 
versículo 55, encontra-se a seguinte afirma-
ção: “Havia ali também algumas mulheres 
que de longe olhavam; tinham seguido Je-
sus desde a Galileia para o servir”. 

Não eram poucas as mulheres que se-
guiam Jesus antes de sua morte, como narra 
Lucas (cf. 23,27) ao afirmar que “seguia-o 
uma grande multidão de povo e de mulhe-
res”. O mesmo evangelista diz que (cf. 8,2) 
“os doze estavam com ele, como também 
algumas mulheres”. Mas, estas e tantas ou-
tras mulheres, antes e depois da ressurrei-
ção de Cristo, sofreram com a decisão de 
seguir Jesus Cristo.

São Paulo, que antes de sua conversão era 
Saulo, foi um dos grandes perseguidores 
dos primeiros cristãos, pois sendo judeu, 
perseguiu os judeus/cristãos em Jerusa-
lém e além dos muros da cidade santa. Ele 
mesmo afirma no capítulo 22, versículo 4 
do livro dos Atos dos Apóstolos: “Eu per-
segui de morte essa doutrina prendendo e 
metendo em cárceres homens e mulheres”.

Antes de se tornar a religião oficial ou 
aceitável pelo Império Romano, muitas 
mulheres perderam, ou melhor, doaram 
sua vida por amor a Deus. Entre elas, as 
santas Felicidade e Perpétua, mas existem 
muitas outras e hoje, ainda existem mulhe-
res que em nome de Cristo perdem suas 
vidas. Mas, há muitas que se destacaram 
na Igreja e são referência pelo trabalho que 
realizaram e realizam como Santa Clara de 
Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, 
Santa Teresa D’Ávila, Irmã Dulce, Madre 
Teresa de Calcutá e milhares que mulheres 
anônimas que no dia a dia dão testemunho 
com a vida do amor a Cristo. 

Por isso, um dos documentos da Igreja 
no Brasil, que serve como subsídio para os 
estudos do Ano Nacional do Laicato, traz 
em seu título “leigos e leigas”, reafirman-
do o que diversos documentos da Igreja já 
o fazem, que dentro da igreja, todos tem 
espaço para trabalhar, lembrando sempre 
que Cristo venho para todos e todas e que 
ao seu lado caminharam muitas mulheres. 

O Documento da CNBB 105 é fruto da 54° 
Assembleia da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Com o tema cen-
tral: “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na 
sociedade”, retoma e aprofunda a partici-
pação dos leigos e das leigas na Igreja e na 
sociedade. Chamados pelo Batismo e pela 
Crisma ao seguimento de Jesus Cristo, os 
leigos e as leigas assumem a responsabili-
dade de serem sujeitos na Igreja e na socie-
dade: sal e luz.

Este Documento está dividido em três ca-
pítulos além de uma Introdução e conclu-
são. O primeiro capítulo é intitulado “O 
Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mun-
do: esperanças e angústias” e trata da des-
coberta da vocação e missão do cristão lei-
go e leiga na Igreja e na Sociedade.

O segundo capítulo é titulado: “Sujeito 
Eclesial: Discípulos Missionários e Cida-
dãos do Mundo” e trata da compreensão 
da identidade e da dignidade laical como 

sujeito eclesial e identifica a atuação dos 
leigos, considerando a diversidade de ca-
rismas, serviços e ministérios na Igreja.

O terceiro capítulo, o mais longo, é titula-
do: “A Ação Transformadora na Igreja e no 
Mundo” e aborda a dimensão missionária 
da Igreja e indica aspectos, princípios e cri-
térios de formação do laicato, e aponta ain-
da lugares específicos da ação dos leigos.

Entre os vários documentos que trata da 
mulher, um deles e talvez o mais importan-
te é a carta apostólica Mulieris Dignitatem, 
de São João Paulo II. Ela consiste em uma 
meditação sobre o mistério do ser humano 
manifestado no Verbo Encarnado, a fim de 
descobrir o lugar especial da mulher que 
foi a mãe de Jesus e entender o que a men-
sagem do Evangelho tem a dizer à Igreja e 
à humanidade, sobre a dignidade e a voca-
ção da mulher.

A Doutrina Social de Igreja em seu arti-
go 295 afirma que “o gênio feminino é ne-
cessário em todas as expressões da vida 
social, por isso deve ser garantida a pre-
sença das mulheres também no âmbito do 
trabalho. O primeiro e indispensável passo 
em tal direção é a concreta possibilidade 
de acesso a uma formação profissional. O 
reconhecimento e a tutela dos direitos das 
mulheres no contexto do trabalho depen-
dem, em geral, da organização do trabalho, 
que deve levar em conta a dignidade e a 
vocação da mulher, cuja « verdadeira pro-
moção … exige que o trabalho seja estru-
turado de tal maneira que ela não se veja 
obrigada a pagar a própria promoção com 
o ter de abandonar a sua especificidade e 
com detrimento da sua família, na qual ela, 
como mãe, tem um papel insubstituível”. 

Papa Francisco e as mulheres
O Papa Francisco, na mensagem ao Fes-

tival da Família em Riva del Garda, em 2 
de dezembro de 2014, lamentou o fato de 

muitas mulheres são forçadas a trabalhos 
pesados e frisou que elas dão uma gran-
de contribuição ao futuro da sociedade. 
“É necessário que a mulher não seja, por 
exigências econômicas, forçada a um tra-
balho pesado e devemos considerar que 
os compromissos da mulher, em todos os 
níveis da vida familiar, também são um 
contributo incomparável à vida e ao futu-
ro da sociedade”, afirma o Papa.

Em 9 de fevereiro do ano passado, ele 
sublinhou que, “sem a mulher, não há 
harmonia no mundo. É a mulher que traz 
essa harmonia que nos ensina a acariciar, 
a amar com ternura e que faz do mundo 
uma coisa bonita”. Por isso, em diversos 
momentos, o Papa Francisco lembra com 
carinho da sua avó e ressalta a importân-
cia de Maria para Igreja, como exemplo a 
ser seguido por todas as mulheres.

Sobre documento “A Dignidade e a 
Vocação da Mulher por ocasião do Ano 
Mariano” (Mulieris Dignitatem), o Papa 
Francisco disse que ele oferece uma refle-
xão profunda, orgânica, com uma sólida 
base antropológica, iluminada pela Reve-
lação. 

“Daqui temos o dever de recomeçar para 
desempenhar aquele trabalho de aprofun-
damento e de promoção que já tive a opor-
tunidade de encorajar várias vezes. Tam-
bém na Igreja é importante perguntar-se: 
qual é a presença da mulher? Sofro quan-
do vejo na Igreja ou em determinadas or-
ganizações eclesiais que o papel de servi-
ço — que todos nós temos e devemos ter 
— da mulher diminui para uma função de 
servidão. Compreendeis-me? Servidão. 
Quando vejo mulheres que desempenham 
tarefas de servidão, não se entende qual é 
o papel que a mulher deve desempenhar. 
Qual é a presença da mulher na Igreja? 
Pode ser valorizada em maior medida?”. 
(Discurso do Papa/12/10/2013)
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1. Nós, Bispos da Igreja Católica 
do Estado do Rio de Janeiro, sensí-
veis a tantas vidas ceifadas no Bra-
sil e no nosso Estado, preocupados 
pelo clima de violência generaliza-
da que assola a nossa sociedade 
por atingir particularmente os mais 
pobres e desprotegidos, reunidos 
com nossos fiéis na Catedral Me-
tropolitana de São Sebastião do 
Rio de Janeiro junto com repre-
sentantes de outras Igrejas cristãs, 
de outros caminhos de fé e entida-
des da sociedade civil organizada, 
apresentamos hoje a Campanha 
da Fraternidade 2018.

2. Conclamamos todos os fiéis 
cristãos, o clero, religiosos(as) e to-
dos os homens e mulheres de boa 
vontade a iniciarmos uma nova e 
urgente travessia de conversão, 
abordando o tema: FRATERNIDA-
DE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA. 
Para inspirar-nos, ressoa em nossos 
ouvidos e corações a palavra de 
Jesus: “Vós sois todos irmãos!”(Mt 
23,8).

3. Tal irmandade encontra funda-
mento já nas primeiras páginas da 
Sagrada Escritura. O autor sagra-
do descreve a superação do caos 
inicial por uma fraternidade envol-
vente, universal e cósmica. Expe-
rimentava-se harmonia e ternura 
fraterna, amizade e comunhão: 

tudo era muito bom (cf. Gn 1,31)! 
Era o sonho de uma vida plena e 
feliz realizando-se em cada uma 
das criaturas. Contudo, rupturas e 
violências modificaram todo esse 
cenário.

4. A pretensão de ser como Deus 
e o sangue inocente de Abel der-
ramado por Caim marcaram o iní-
cio de um ciclo de maldades que 
chegou até o presente momento 
da humanidade. Pois, repetidas ve-
zes constatamos, presenciamos e 
experimentamos atos de violência 
e de morte. Como outrora no para-
íso violado pelo ódio e o desamor, 
hoje também do chão do nosso Es-
tado do Rio de Janeiro, eleva-se ao 
céu um clamor pela superação da 
violência e o cuidado pela vida. E o 
Pai nos interpela: “Onde está o teu 
irmão?” (Gn 4,9)

5. Bem sabemos que as variadas 
faces da violência resultam de múl-
tiplos fatores, em cuja raiz está o 
pecado, gerador de todos os ma-
les, dentre os quais encontram-se 
a injustiça social e o desrespeito à 
vida, que, neste momento da histó-
ria brasileira, manifestam-se acen-
tuados e palpáveis. Por isso, procla-
mamos que a paz é fruto da justiça 
(cf. Is 32,17)! Reiteramos que o fim 
da violência passa pelo exercício 
da cidadania na organização da 

sociedade e pelo compromisso de 
honestidade de cada cidadão. Pas-
sa também pelo cultivo de uma 
nova maneira de olhar o mundo, 
promovendo uma cultura de paz 
que ajude a superar extremismos, 
evitar polarizações e ressignificar 
sentimentos e comportamentos.

6. A cada ano, durante o tempo 
da Quaresma, a Igreja Católica pro-
põe aos seus fiéis, e a todos quan-
tos queiram aderir, a Campanha 
da Fraternidade, chamando a uma 
conversão que reoriente nossa 
existência em âmbito pessoal, co-
munitário e social. É o tempo de 
preparação à Páscoa do Senhor, 
que deu livremente a sua vida para 
nos libertar da morte. Ele é a nos-
sa Paz (Ef. 2,14) e proclama bem-
-aventurados os que promovem a 
paz (cf. Mt 5,14).

7. Assim, nós, Bispos do Regional 
Leste1 da CNBB, com voz forte e 
amor pastoral, e para que a supe-
ração da violência se faça verdade 
no meio de nós, em nome de Cris-
to, anunciamos: “Vós sois todos ir-
mãos!”

8. E ao nosso Pai comum rogue-
mos pelo fim da injustiça que gera 
violência e pela construção de um 
mundo de paz:

• Pela vida das crianças e adoles-
centes: clamamos, Senhor!

• Pela juventude seduzida pelo 
nefasto tráfico de drogas: clama-
mos, Senhor!

• Pelos pais e mães que choram 
a morte violenta de seus filhos e fi-
lhas: clamamos, Senhor!

• Pelas mulheres violentadas e 
pelo fim do feminicídio: clamamos, 
Senhor!

• Pelas vítimas de qualquer tipo 
de discriminação que existe na so-
ciedade: clamamos, Senhor!

• Pelos profissionais da segurança 
assassinados: clamamos, Senhor!

• Pelos trabalhadores explorados 
na cidade e no campo: clamamos, 
Senhor!

• Pela dignidade e a salvaguarda 
dos direitos dos indígenas e qui-
lombolas: clamamos, Senhor!

• Pela superação da intolerância 
religiosa praticada contra todos os 
credos: clamamos, Senhor!

• Pela inclusão social de todas as 
pessoas exploradas e marginaliza-
das: clamamos, Senhor!

• Pela superação de todas as for-
mas de violência e corrupção: cla-
mamos, Senhor!

• Por uma cultura do encontro, 
do diálogo, da fraternidade e da 
paz: clamamos, Senhor!

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 
2018.

Mensagem dos bispos do 
Regional Leste 1 para CF-2018
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Papa Francisco e o catecumenato para noivos. 
Uma novidade na Igreja?

No final do mês de Janeiro, em audiência 
com os membros do Tribunal Eclesiástico da 
Rota Romana (o tribunal superior da Igreja), 
o Papa Francisco comentou da necessidade 
de se promover um catecumenato matrimo-
nial para os noivos, e ainda detalhou que 
“seria um itinerário indispensável para que 
jovens e casais revivam a sua consciência 
cristã amparada pela graça dos dois sacra-
mentos: batismo e matrimônio”. 

As palavras itinerário (sinônimo de per-
curso) e catecumenato (sinônimo de cate-
quese) nos remetem a um percurso de for-
mação dos noivos, algo que não se faz de 
um dia para o outro. Diante do costume de 
se ofertar uma preparação para o matrimô-
nio resumida em algumas horas de pales-
tras ou partilhas condensadas em poucos 
dias, a proposta do Papa chamou a atenção 
da mídia que repercutiu a notícia. Alguns, 
pouco informados,  até tentaram especular 
como seria esse catecumenato.

Não se surpreenda, mas o Papa não disse 
nenhuma novidade, apenas renovou uma 
proposta de décadas, que anda adormecida, 
desconhecida ou até mesmo rejeitada.

Voltando 50 anos, em 1968, no documento 
de Medellin, os bispos latino-americanos já 
recomendavam que, “a fim de que os sacra-
mentos alimentem e fortaleçam a fé na situ-
ação atual da América Latina, aconselha-se 
o estabelecimento, planificação e intensifi-
cação de uma pastoral sacramental comuni-
tária mediante preparações sérias, graduais 
e adequadas para o batismo (os pais e pa-
drinhos) , confirmação, primeira eucaristia 
e matrimônio.”(Item 3.d.2, Conclusões de 
Medellin).

Em 1978, o Documento número 12 da 
CNBB  já falava em Preparação Remota e 
Próxima e que esta não se pode reduzir a 
um curto período antes da celebração e faz 
uma clara recomendação:  “O ideal é que 
essa preparação se estenda por um tempo 
razoável, acompanhando os períodos do 

namoro e principalmente do noivado, du-
rante os quais se empreguem os múltiplos 
e variados meios para atender aos diversos 
aspectos que ela inclui. […] Menos formal 
que o “curso de noivos”, esse catecumenato 
pode ser realizado nas casas, acompanhan-
do cada casal de noivos ou agrupando vá-
rios” (Parágrafo 2.4, Documento 12 CNBB).

Três anos à frente, em 1981, o Papa São 
João Paulo II publicava a Familiaris Consor-
tio, detalhando que a preparação possui as 
etapas Remota, Próxima e Imediata.  Aliás, 
é no parágrafo 66 desta exortação que surge 
o termo catequese para se referir à prepa-
ração próxima para o matrimônio, como foi 
utilizado agora pelo Papa Francisco. Mas, 
ao olhar para o Brasil, é incômodo perceber 
que a etapa Remota existe timidamente de 
modo tácito, mas quase inexistente quando 
se pensa em algo estruturado nas dioceses e 
que a etapa Próxima possui uma estrutura 
que inviabiliza a adequada etapa Imediata. 
Mas a preparação para o matrimônio que 
deveria ser um processo contínuo e com três 
etapas nítidas, se instalou e se cristalizou 
como se fosse somente uma, a Próxima. E 
esta etapa Próxima acontece, ainda em mui-
tas dioceses, resumida a um curso de fim de 
semana ou mesmo de algumas horas. E não 
é isso que a Igreja espera daqueles que se 
dedicam à preparação dos noivos.

No ano de 1996, também no pontificado de 
São João Paulo II, foi publicado pelo Pontifí-
cio Conselho para a Família um documento 
totalmente voltado à este tema, a começar 
pelo título: Preparação para o Sacramento 
do Matrimônio. Documento extenso e que 
detalha as três etapas da preparação e diz, 
literalmente, que esse catecumenato para 
noivos em sua etapa próxima deve ser fei-
to de “encontros frequentes, num clima de 
diálogo, de amizade, de oração, com a par-
ticipação de pastores e de catequistas.” (Pa-
rágrafo 37, PSM). Diz ainda que os cursos 
“não sejam de tal modo breve que se redu-

zam a uma simples formalidade”(Parágrafo 
48).

Em 2007, o documento de Aparecida no 
parágrafo 437, pede a ação de “renovar a 
preparação remota e próxima para o sacra-
mento do matrimônio e da vida familiar 
com itinerários pedagógicos de fé”( 437.c).

Também o Papa Bento XVI comentou sobre 
o tema por diversas vezes. Recomendou, 
por exemplo, o “acompanhamento de casais 
exemplares de esposos cristãos, o diálogo 
de casal e de grupo e um clima de amizade 
e oração.”

O Papa Francisco também vem falando do 
tema por repetidas vezes. Na Amoris Laeti-
tia, publicada em 2016, recomenda que  “a 
preparação dos que já formalizaram o noi-
vado, quando a comunidade paroquial con-
segue acompanhá-los com bom período de 
antecipação, deve dar-lhes também a possi-
bilidade de individuar incompatibilidades e 
riscos.” (AL209)

Muito mais poderia ser citado, mas acredi-
to que não há dúvidas sobre o que a Igreja 
recomenda quando se fala em preparação 
para o matrimônio. Infelizmente, há quem 
não acredite na proposta e garanta não ser 
possível devido à várias situações da vida 
atual. Eu, contudo, acredito que a Igreja não 
nos recomenda nada impossível e a realiza-
ção depende de nossa adesão e esforço. En-
tão, diante de tantas recomendações, é tem-
po de aproveitar este belo impulso do Papa 
Francisco para replanejar o trabalho pasto-
ral. E quem ganha é a família, que mais do 
que nunca, necessita de todo o nosso esfor-
ço.

Para ajudar nessa jornada, a Comissão Na-
cional da Pastoral Familiar e o Inapaf - Ins-
tituto Nacional da Pastoral Familiar e da Fa-
mília estão publicando subsídios atualizados 
e detalhados. Acompanhe os lançamentos 
pela loja virtual www.lojacnpf.org.br.

Fonte: www.cnpf.org.br
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São Turíbio de Mogrovejo
Celebrado em 23 de março

Domingo de Ramos e Dia da Juventude

Olá amiguinhos e amiguinhas em Cristo Jesus.
No último domingo de março, dia 25, vamos 

celebrar o Domingo de Ramos, quando lembra-
mos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 
Jesus estava montado num jumento e o povo 
cantava e festava a sua entrada. Dias depois, 
grande parte daquelas pessoas estavam nas 
ruas de Jerusalém gritando contra ele e pedin-
do a sua morte na Cruz. Com esta celebração, 
também celebramos com grande alegria o Dia 
Mundial da Juventude e este ano, a Diocese 
de Petrópolis fará uma grande celebração em 
Poço Bento, Decanato São José de Anchieta, ce-
lebrando o dia da juventude e em ação de gra-
ças a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), 
que acontecerá em julho neste decanato. É im-
portante destacar que o Poço Bento, tem este 

nome, pois de acordo com a história ele surgiu 
devido às orações do Padre José de Anchieta, 
durante sua passagem pelo povoado no século 
XVI.

Vamos participar e festejar com a mesma ale-
gria do povo quando viu Jesus entrar em Jeru-
salém, pois celebramos um Deus Vivo.  

Em 1594, Turíbio de Mongrove-
jo fazia sua terceira visita dioce-
sana e nessa oportunidade escre-
veu um relatório a Filipe II, rei da 

Espanha. Percorrera 15.000km, 
administrando a crisma a 60 mil 
fiéis (entre eles três santos: Rosa 
de Lima, Francisco Solano e Mar-

tinho de Porres). A situação da 
América Latina hoje seria bem 
diferente se os seus sucessores e 
todos os cristãos tivessem nutri-
do os mesmos sentimentos e coe-
rências daquele que foi chamado 
o Apóstolo do Peru e novo Am-
brósio e que Bento XIV compa-
rou a São Carlos Borromeu.

Turíbio Alfonso de Mongrovejo 
nasceu na cidade de Majorca de 
Campos, Leon, na Espanha, em 
1538, no seio de uma família no-
bre e rica. Estudou em Valadolid, 
Salamanca e Santiago de Com-
postela, licenciado em direito e 
foi membro da Inquisição. Sua 
vida era pautada pela honesti-
dade e lisura, mas, jamais pode-
ria suspeitar que Deus o chama-
ria para um grande ministério, 
quando foi nomeado Arcebispo 
para a América espanhola, pelo 
Papa Gregório XIII, atendendo 
um pedido do rei Felipe II, da 
Espanha, que tinha muita estima 
por Turíbio.

O mais curioso é que ele teve 
de receber uma a uma todas as 
ordens de uma só vez até finali-
zar com a do sacerdócio, para em 
1580, ser consagrado Arcebispo 
da Cidade dos Reis, chamada de-
pois Lima, atual capital do Peru, 
aos quarenta anos de idade. E, foi 
assim que surgiu um dos maiores 
apóstolos da Igreja, muitas vezes 
comparado a Santo Ambrósio.

Chegando à América espanhola 
em 1581, ficou espantado com a 
miséria espiritual e material em 

que viviam os índios. Aprendeu 
sua língua e passou a defendê-
-los contra os colonizadores, que 
os exploravam e maltratavam. 
Era venerado pelos fiéis e consi-
derado um defensor enérgico da 
justiça, diante dos opressores.

Apoiado pela população, orga-
nizou as comunidades de sua dio-
cese e depois reuniu assembleias 
e sínodos, convocando todos os 
habitantes para a evangelização. 
Sob sua direção, foram realiza-
dos dez concílios diocesanos e os 
três provinciais que formaram a 
estrutura legal da Igreja da Amé-
rica espanhola até o século XX. 
Inclusive, o Sínodo Provincial de 
Lima, em 1582, foi comparado ao 
célebre Concílio de Trento. Con-
ta-se que neste sínodo, com fina 
ironia, Turíbio desafiou os espa-
nhóis, que se consideravam tão 
inteligentes, a aprenderem uma 
nova língua, a dos índios.

Turíbio fundou o primeiro semi-
nário das Américas e pouco an-
tes de morrer doou suas roupas, 
inclusive as do próprio corpo, 
aos pobres e aos que o serviram, 
gesto, que revelou o conteúdo de 
toda sua vida. Faleceu no dia 23 
de março de 1606, na pequena ci-
dade de Sanã, Peru. Foi canoni-
zado em 1726, pelo Papa Bento 
XIII, que declarou São Turíbio de 
Mongrovejo “apóstolo e padroei-
ro do Peru”, para ser celebrado 
no dia do seu trânsito.

Fonte: franciscanos.org.br
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Mons. Daher publica livro  com 
reflexões sobre Catecismo

Monsenhor Paulo Daher, Vi-
gário Geral da Diocese de Pe-
trópolis, lançou em fevereiro 
mais um livro – Catecismo da 
Igreja, Resumo de Alguns Te-
mas – com objetivo de contri-
buir com a formação dos leigos 
e leigas. 

Na apresentação do livro, 
Monsenhor Daher afirma que 
“o Catecismo da Igreja Católica 
publicado em 1992 é fruto de es-
forço conjunto de todos os que 
na Igreja trabalham na evangeli-
zação em todos os níveis”. 

Ele afirma ainda que “à luz da 
Palavra de Deus, da Tradição e 
do Magistério, o Catecismo é o 
fundamento certo e seguro para 
todos os que querem conhecer 
Cristo e seu Mistério de Sal-
vação e se orientar pelo segui 
mento do Senhor”. 

O novo livro do Monsenhor 
Paulo Daher tem por objetivo, 

seguindo o pensamento dos 
Padres da Igreja e dos autores 
do Catecismo, facilitar o aces-
so das pessoas a grande rique-
za da mensagem de Cristo no 
Catecismo da Igreja Católica. 
“Neste livro estão os pontos 
principais a serem conhecidos. 
Em cada capítulo são colocadas 
as referências aos números que 
estão à margem dos textos do 
Catecismo. Isto facilita consul-
ta e aprofundamento”. 

Monsenhor Paulo Daher dei-
xa claro que o propósito não foi 
criar um roteiro e muito menos 
um manual de catequese, mais 
facilitar o acesso de todos a 
temas fundamentais para for-
mação pessoal. Ele frisa que 
“quem percorrer as páginas 
vai perceber que quisemos des-
pertar mais as pessoas para os 
princípios e aplicações das nor-
mas morais cristãs”. 

Comunidade Católica Sião
No dia 29 de abril de 1992, após 

um aprofundamento de oração 
para músicos, a partir de uma 
experiência com o poder do Es-
pírito Santo, conforme aconteceu 
em Pentecostes (cf. Atos 2, 1-4), 
iniciou-se o ministério de música 
na Paróquia de Sant’Ana e São Jo-
aquim, em Petrópolis (RJ). 

Na época, a diocese vivia um 
momento forte da evangelização, 
pois aconteciam diversos cursos 
do Projeto “Evangelização 2000” e 
da Renovação Carismática Católi-
ca (RCC). Nos cursos, ouvia-se o 
apelo de João Paulo II a uma Nova 
Evangelização. Assim, Sérgio Luiz 
de Freitas Rodrigues, fundador da 
Comunidade Sião e sua esposa e 
co-fundadora, Norma Sueli Diniz 
Rodrigues, começavam a dar for-
ma ao que o Senhor já havia ini-
ciado desde que se conheceram e 
se uniram em matrimônio.

Através do ministério instituído 
por Deus, começaram um aposto-
lado que teve como meta inicial a 
Santa Missa da paróquia e os gru-
pos de oração. O sentimento era o 
de que deviam transmitir a outros 
músicos a formação que haviam 
recebido. E, assim, começaram. 

Muitas pessoas foram se envol-

vendo, a maioria jovens, de modo 
que foram sendo gerados momen-
tos de forte convivência fraterna, o 
que era percebido por muitas pes-
soas, especialmente pelos sacerdo-
tes da paróquia. 

A p ó s 
dois anos 
de expe-
riência e 
convivên-
cia frater-
na, Sérgio, 
sua espo-
sa Norma 
e outras 
quatro pes-
soas, co-
m e ç a r a m 
a se reunir 
em oração 
para dis-
cernir qual 
era a von-
tade de Deus. Fato este que teve 
início a partir do dia 12 de agosto 
de 1994, sob a direção espiritual do 
Padre Gilson, e foi concluído aos 18 
de agosto de 1995. 

De 22 a 24 de setembro de 1995, 
aconteceu o retiro de apresentação 
da comunidade para aqueles que 
estavam mais próximos (membros 

do ministério e outros). Durante 
o ano em que estiveram orando, 
ouvindo e discernindo a vontade 
de Deus, tiveram a confirmação 
da vontade d’Ele, pois, Deus reve-
lou o nome que é a nossa vocação 

(Serviço aos Ir-
mãos com Amor 
e Oração), o ca-
risma (O Amor 
do Pai), a missão 
(Viver o Amor 
onde se fizer 
necessário) e o 
sinal que identi-
ficaria a obra.

A Comunida-
de Católica Sião 
se constituiu 
como Associa-
ção Privada de 
Fiéis Leigos, nos 
termos dos câno-
nes 298 e 299. É 

uma nova expressão de vida con-
sagrada e também uma nova for-
ma de vida evangélica, conforme 
n° 12 e 62 da Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal Vita Consecrata. 

Deus utilizou-se da música para 
dar início à obra, em seguida ser-
viu-se das formações que propor-
cionaram a vivência fraterna, da 

adoração ao Santíssimo Sacramen-
to e do compromisso com a oração. 
“E que responderá (meu povo) aos 
mensageiros desta nação? Que o 
Senhor fundou Sião, e que os hu-
mildes de seu povo aí encontrarão 
refúgio” (Isaías 14,32).

Sião é o nome. Desde o início, 
foram chamados de Sião pelo Se-
nhor (cf. Is 14,32). Por meio dos 
versículos 12-15 do Salmo 9 “To-
cai para o Senhor, que habita em 
Sião; narrai entre os povos as suas 
façanhas: Ele busca os assassinos, 
lembra deles, não se esquece ja-
mais do clamor dos pobres. Pie-
dade, Senhor! Vê minha aflição! 
Levanta-me das portas da morte, 
para que eu proclame os teus lou-
vores, e com tua salvação eu exulte 
às portas da filha de Sião eu publi-
que seus louvores, e me regozije 
de vosso auxilio”.

Deus chamou de Sião e os cons-
tituiu, apresentando-os o que Ele 
próprio já havia feito neles e por 
meio deles e o que Ele quer que se-
jam. A Comunidade é chamada ao 
serviço aos irmãos com amor e ora-
ção. Neste chamado do Senhor, dá 
aos membros da Comunidade uma 
filiação, quando chama a exultar às 
portas da filha de Sião: “Maria”.
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