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A Diocese de Petrópolis realizou no dia 18 de março a Romaria ao 
Santuário Mariano de Shoenstatt, no Rio de Janeiro, com a presen-
ça do Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão, que presidiu a Santa 
Missa. P. 5

Santuário Mariano de Shoenstatt 
recebe Romaria Diocesana

A Diocese de Petrópolis celebrou com Missa na Catedral São 
Pedro de Alcântara, no dia 21 de março, os 25 anos de sacerdócio 
de seu Bispo, Dom Gregório Paixão (OSB). A celebração contou 
com a presença de outros bispos, além de sacerdotes diocesanos 
e religiosos. P. 4

A Semana Santa na Diocese

O seminarista da Diocese 
de Petrópolis José Carlos da 
Cruz Luna, conhecido como 
Carlinhos, foi ordenado diá-
cono no dia 14 de abril, na 
Paróquia de São Nicolau, 
em Pamplona, na Espanha, 
onde está concluindo seus 
estudos. P. 4

Ordenado Diácono José Carlos Luna

Dom Gregório completa 25 anos 
de sacerdócio

O Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão, presidiu as celebrações do Tríduo Pascal em diferentes Paróquias da Diocese 
de Petrópolis, lembrando a Paixão Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Pág. 3
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VOZ DO PAPA

Estimados 
irmãos e ir-
mãs, bom 

dia!
Continuemos a nossa reflexão 

sobre o Batismo, sempre à luz da 
Palavra de Deus.

É o Evangelho que ilumina os 
candidatos e suscita a adesão de fé: 
«O Batismo é, de modo totalmente 
particular, o “sacramento da fé”, 
uma vez que é a entrada sacra-
mental na vida de fé» (Catecismo 
da Igreja Católica, 1236). E a fé é a 
entrega de nós mesmos ao Senhor 
Jesus, reconhecido como «nascen-
te de água [...] para a vida eterna» 
(Jo 4, 14), «luz do mundo» (Jo 9, 5), 
«vida e ressurreição» (Jo 11, 25), 
como ensina o itinerário percorri-
do, ainda hoje, pelos catecúmenos 
já prestes a receber a iniciação cris-
tã. Educados pela escuta de Jesus, 
pelo seu ensinamento e pelas suas 
obras, os catecúmenos voltam a 
viver a experiência da mulher sa-
maritana sedenta de água viva, do 
cego de nascença que adquire a 
vista, de Lázaro que sai do sepul-
cro. O Evangelho traz em si a for-
ça de transformar quem o recebe 
com fé, arrancando-o do domínio 
do maligno, a fim de que aprenda 
a servir o Senhor com alegria e no-
vidade de vida.

À pia batismal nunca vamos so-
zinhos, mas acompanhados pela 
oração da Igreja inteira, como re-
cordam as ladainhas dos Santos 
que precedem a prece de exorcis-
mo e a unção pré-batismal com o 
óleo dos catecúmenos. São gestos 
que, desde a antiguidade, assegu-

ram a quantos se preparam para 
renascer como filhos de Deus, que 
a oração da Igreja os assiste na luta 
contra o mal, os acompanha no ca-
minho do bem, os ajuda a libertar-
-se do poder do pecado, a fim de 
passar para o reino da graça divi-
na. A prece da Igreja. A Igreja reza, 
e reza por todos, por todos nós! 
Nós, Igreja, oramos pelos outros. 
É bom rezar pelos outros. Quan-
tas vezes, quando não temos uma 
necessidade urgente, não reza-
mos. Devemos orar pelos outros, 
unidos à Igreja: “Senhor, peço-vos 
pelas pessoas que estão em neces-
sidade, por quantos não têm fé...”. 
Não vos esqueçais: a oração da 
Igreja está sempre em ação. Mas 
nós devemos entrar nesta prece e 
rezar por todo o povo de Deus, e 
por aqueles que precisam de ora-
ções. Por isso, o caminho dos cate-
cúmenos adultos está marcado por 
reiterados exorcismos pronuncia-
dos pelo sacerdote (cf. cic, 1237), 
ou seja, por orações que invocam 
a libertação de tudo o que separa 
de Cristo e impede a íntima união 
com Ele. Pede-se a Deus até pelas 
crianças, para que as liberte do pe-
cado original e as consagre como 
morada do Espírito Santo (cf. Rito 
do Batismo das crianças, n. 56). As 
crianças. Rezar pelas crianças, pela 
sua saúde espiritual e corporal. É 
um modo de proteger as crianças 
com a oração. Como testemunham 
os Evangelhos, o próprio Jesus 
combateu e expulsou os demónios 
para manifestar a vinda do reino 
de Deus (cf. Mt 12, 28): a sua vitó-
ria sobre o poder do maligno deixa 

espaço ao senhorio de Deus, que 
rejubila e reconcilia com a vida.

O Batismo não é uma fórmula má-
gica, mas um dom do Espírito San-
to que torna quem o recebe capaz 
de «lutar contra o espírito do mal», 
acreditando que «Deus enviou ao 
mundo o seu Filho para destruir o 
poder de Satanás e transferir o ho-
mem das trevas para o seu Reino 
de luz infinita» (cf. Rito do Batis-
mo das crianças, n. 56). Sabemos 
por experiência que a vida cristã 
está sempre sujeita à tentação, so-
bretudo à tentação de se separar 
de Deus, da sua vontade, da comu-
nhão com Ele, para voltar a cair na 
rede das seduções mundanas. E o 
Batismo prepara-nos, dá-nos força 
para esta luta quotidiana, até para 
a luta contra o diabo que — como 
diz São Pedro — como um leão, 
procura devorar-nos, destruir-nos.

Além da oração, há a unção no 
peito com o óleo dos catecúmenos, 
os quais «dele recebem vigor para 
renunciar ao diabo e ao pecado, 
antes de se aproximarem da fonte 
e ali renascerem para a nova vida» 
(Bênção dos óleos, Premissas, n. 
3). Devido à propriedade do óleo 
de penetrar nos tecidos do corpo, 
proporcionando-lhe benefício, os 
antigos lutadores costumavam 
ungir-se de óleo para tonificar os 
músculos e para ativar mais facil-
mente as garras do adversário. À 
luz deste simbolismo, os cristãos 
dos primeiros séculos adotaram 
o uso de ungir o corpo dos candi-
datos ao Batismo com o óleo ben-
zido pelo do Bispo [Eis a prece de 
bênção, expressiva do significado 

deste óleo: «Ó Deus, sustentáculo 
e defesa do vosso povo, abençoai 
este óleo, no qual quisestes ofere-
cer-nos um sinal da vossa fortale-
za divina; concedei energia e vigor 
aos catecúmenos que serão por ele 
ungidos, a fim de que, iluminados 
pela vossa sabedoria, compreen-
dam mais profundamente o Evan-
gelho de Cristo; sustentados pelo 
vosso poder, assumam com gene-
rosidade os compromissos da vida 
cristã; e, tornando-se dignos da 
adoção de filhos, tenham a alegria 
de renascer e viver na vossa Igre-
ja»: Bênção dos óleos, n. 21], com 
a finalidade de significar, median-
te este «sinal de salvação», que o 
poder de Cristo Salvador fortale-
ce para lutar contra o mal e para 
o derrotar (cf. Rito do Batismo das 
crianças, n. 105).

É cansativo combater contra o 
mal, escapar dos seus enganos, 
recuperar a força depois de uma 
luta extenuante, mas devemos 
saber que toda a vida cristã é um 
combate. Contudo, devemos sa-
ber também que não estamos sozi-
nhos, que a Mãe Igreja reza a fim 
de que os seus filhos, regenerados 
no Batismo, não sucumbam às 
emboscadas do maligno, mas que 
as vençam pelo poder da Páscoa 
de Cristo. Fortalecidos pelo Se-
nhor Ressuscitado, que derrotou 
o príncipe deste mundo (cf. Jo 12, 
31), também nós podemos repetir 
com a fé de São Paulo: «Tudo pos-
so n’Aquele que me dá força» (Fl 
4, 13). Todos nós podemos vencer, 
vencer tudo, mas com a força que 
nos vem de Jesus.

EDITORIAL

Vivendo o Tempo Pascal
Estamos vivendo o Tempo Pascal, período em que vivemos com in-

tensidade a ressurreição de Jesus Cristo. Este fato, que não pode ser 
comprovado pela história, mas, apenas pela fé é o que nos dá a certeza 
que caminhamos ao lado de um Deus Vivo e Presente. A sua miseri-
córdia é incondicional, que não bastou apenas morrer na Cruz e res-
suscitar, mas nos deixou sua presença visível, para que, não apenas 
pela fé, mas também pelos olhos possamos contemplar a tua presença 
entre nós. 

É com esta certeza, que Cristo está entre nós, que a Igreja continua 
sua caminhada universal, mais com fatos que ocorre na Igreja Local, 
como podemos ver nesta edição ao contemplarmos as maravilhas que 

aconteceram na Diocese de Petrópolis, como foi celebrar os 25 anos 
de sacerdócio do bispo e a romaria diocesana ao Santuário Mariano 
de Shoenstatt no Rio de Janeiro e ainda toda a Semana Santa. Mas, na 
Igreja do Brasil tivemos a 56ª Assembleia da CNBB em Aparecida que 
refletiu sobre a formação dos presbíteros com olhar para realidade 
atual e para as diversas realidades existentes no País. 

Não há dúvida que, inspirados como os Apóstolos, no Cristo ressus-
citado, a Igreja Diocesana caminha, cumprindo seu papel de ser a voz 
de Jesus no mundo, buscando transformar vidas não para o mundo, 
mas para Deus, que como o Pai na parábola do Filho Pródigo está 
sempre pronto a nos receber de braços abertos.  

Catequese sobre o Batismo
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Dom Gregório Paixão celebra 
Tríduo Pascal nas comunidades

As celebrações do Tríduo Pascoal, 
lembrando a Paixão Morte e Res-
surreição de Jesus Cristo foi intensa 
para o Bispo da Diocese de Petró-
polis, Dom Gregório Paixão (OSB). 
Como faz todos os anos, desde que 
chegou à Diocese, celebra cada dia 
numa comunidade, sendo que, na 
quinta-feira santa (29/03) pela ma-
nhã, o bispo presidiu a missa do 
Crisma, quando abençoa os óleos 
usados nos sacramentos do Ba-
tismo, Unção dos Enfermos e da 
Crisma e os sacerdotes renovam os 
seus compromissos, inclusive de 
obediência ao bispo.

Na noite de quinta-feira santa, 
Dom Gregório Paixão celebrou a 

missa da Ceia do Senhor, ou Lava-
-pés, na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Madame Machado, e 
concelebrada pelo vigário paro-
quial, Monsenhor José Maria. Nes-
ta missa, lembrando o gesto de Je-
sus, o bispo diocesano lavou os pés 
de doze homens da comunidade. 

Na sexta-feira, Dom Gregório 
Paixão celebrou a Paixão de Jesus 
Cristo na Paróquia Santa Rita de 
Cássia, no Bairro Castrioto, tendo 
como concelebrantes o pároco, Pa-
dre Manoel da Silva Gouvêa e Pa-
dre Jardel Lima da Silva. Após a ce-
lebração, aconteceu a procissão do 
Senhor Morto pelas ruas do bairro. 

No sábado, o Bispo de Petrópolis 

celebrou a missa da Vigília Pascal, 
na Paróquia São Judas Tadeu, na 
Mosela, quando exortou os fiéis a 
deixarem ressoar em suas vidas “a 
alegria da ressurreição do Senhor”. 
A Vigília Pascal, concelebrada pelo 
Pároco, Padre Rogério Dias, teve 
início no pátio da escola São Judas 
Tadeu, onde aconteceu a bênção do 
fogo e a preparação do círio pascal. 
Em seguida, todos entraram na igre-
ja, iluminada pela chama do círio 
que acendeu as velas dos fiéis. Nes-
ta missa, além da bênção do fogo e 
da água, o bispo conferiu os sacra-
mentos do Batismo, Crisma e Euca-
ristia a dois jovens catecúmenos.

A missa de Páscoa, como ocorre 

tradicionalmente na Diocese de Pe-
trópolis, o Bispo Diocesano celebra 
às 11h30, na Catedral São Pedro de 
Alcântara. Além desta celebração, 
Dom Gregório Paixão também ce-
lebra em uma paróquia e este ano 
foi na Paróquia Santo Antônio, no 
Alto da Serra.

Em todos estes momentos, o Bis-
po ressaltou o amor de Deus para 
com o ser humano, chamando 
atenção para a entrega de Cris-
to para cumprir a vontade do Pai. 
Dom Gregório Paixão convidou to-
dos a viverem esta entrega e para 
alegria de testemunhar um Deus 
vivo e presente na história de cada 
pessoa.



Voz da Igreja4  | Maio 2018

DIOCESE

Atendendo as considerações 
apresentadas pelos padres resi-
dentes nos decanatos Beato José 
de Anchieta e São Pio X, o bispo 
diocesano, Dom Gregório Paixão 
(OSB), publicou Decreto de Alte-
ração da Denominação dos dois 
decanatos.

Desde o dia 10 de abril, con-
forme publicação do decreto, o 
Decanato Beato José de Anchieta 
passou a ser denominado Deca-
nato São José de Anchieta para a 
região pastoral de Magé e Guapi-
mirim. Este nome já vinha sendo 

usado pelos padres e fiéis, desde 
a canonização do Padre José de 
Anchieta pelo Papa Francisco.

Já o Decanato São Pio X, a par-
tir do mesmo decreto, passa a 
ser denominado Decanato Santa 
Teresa para a região pastoral de 
Teresópolis. Esta mudança aten-
de também um antigo desejo de 
muitos padres e fiéis que sem-
pre desejaram que o nome do 
decanato tivesse referência com 
uma das igrejas da região de Te-
resópolis e por isso foi escolhido 
Santa Teresa.

Decreto altera nome de 
dois decanatos

O seminarista José Carlos da 
Cruz Luna, conhecido como Carli-
nhos, foi ordenado diácono no dia 
14 de abril, na Paróquia de São Ni-
colau, em Pamplona, na Espanha, 
juntamente com 12 seminaristas de 
diferentes países.

A missa de ordenação foi presidi-
da pelo bispo José Leonardo Lemos 
Montanet e concelebrada por pa-
dres da Diocese de Petrópolis, Pe. 
Agnaldo Andrade dos Santos, Pe. 
Rodrigo Alberti, Pe. Carlos Hen-
rique, Pe. Rogério Carvalho e Pe. 
Tiago José, vice-reitor do Seminá-
rio Diocesano Nossa Senhora do 
Amor Divino.

Também estiveram presentes na 
Missa, a mãe e irmã do Diácono 
Carlinhos, assim como o semina-
rista Ian, que no próximo ano tam-
bém será ordenado diácono. Os 
dois – Ian e Carlinhos – estão estu-
dando no Seminário do Opus Dei, 
em Pamplona.

Com o diácono Carlinhos, foram 
ordenados também: Kenny Ang, 
Surabaya, Indonésia; John Alfred 

Buyao Millado, Tarlac, Filipinas; 
Adán Cortez Villegas, Celaya, 
México; Rubén Alejandro de Lara 
Landeros, Aguascalientes, México; 
Jean-Germain Latus, Hinche, Haiti; 

Carlos Ernesto Martínez Bolaños, 
Santa Ana, El Salvador; Jesús Hum-
berto Pérez Girón, Celaya, Méxi-
co; Edson Gerardo Quispe Yana, 
Juli, Peru; Luis Mario Reyes Díaz, 

Aguascalientes, México; Francisco 
Javier Rivas Tobal, Granada, Nica-
rágua; Ignatius Sadewo Setiabudi, 
Surabaya, Indonésia; Simón Jesús 
Silloca Quico, Chuquibamba, Peru.

Seminarista José Carlos Luna é ordenado diácono

A Diocese de Petrópolis celebrou 
com missa, na Catedral São Pedro 
de Alcântara, os 25 anos de sacer-
dócio de Dom Gregório Paixão 
(OSB), Bispo de Petrópolis. “Vale 
a pena ser padre, vale a pena de 
cristão, vale a pena ter fé”, foi com 
estas palavras em sua homilia, que 
Dom Gregório agradeceu a Deus 
pior ser padre, afirmando que “sou 
extremamente feliz com a vocação 
que escolhi”.

A missa contou com a presença 
do Bispo de Nova Friburgo, Dom 
Edney Gouvêa Mattoso e do Bispo 
de Duque de Caxias, Dom Tarcísio 
Nascentes dos Santos. O Vigário 
Geral da Diocese de Petrópolis, 
Monsenhor Paulo Daher, também 
participou da celebração, assim 
como diversos padres diocesanos e 
religiosos. 

Ao final da missa, Mons. Daher 

agradeceu todo trabalho realizado 
por Dom Gregório Paixão na Dio-
cese, pela sua opinião em ser sacer-
dote, mais antes de tudo, seu sim a 
vida religiosa, como monge bene-
ditino. Monsenhor Daher entregou 
uma placa comemorativa ao bispo, 
que agradeceu a homenagem.

Em sua homiliar, Dom Gregório 
Paixão fez um breve relato de sua 
vida, contanto que, no dia de sua 
ordenação sacerdotal, ao entrar na 
Basílica do Mosteiro São Bento em 
Salvador, Bahia, foi lembrando-se 
de todos os acontecimentos de sua 
vida até aquele dia. Para ele, aque-
le dia foi importante, mas que so-
mente faz sentido se for um sacer-
dote a serviço dos outros e afirmou 
que é desta maneira que vê o seu 
ministério “como um servo, para 
servir primeiro a Deus e depois ao 
povo”.

Dom Gregório Paixão: 
25 anos de sacerdócio
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O Padre Moisés Henrique Fragoso de Souza, 
que está em Roma fazendo um curso de espe-
cialização em Liturgia, viveu nos últimos dias 
momento de grande alegria ao participar da 
preparação da visita do Papa Francisco, a Pa-
róquia São Paulo da Cruz, no bairro Corviale 
em Roma, onde está hospedado e trabalhando 
como vigário. A visita aconteceu no dia 15 de 
abril, e Padre Moises celebrou este momento ao 
lado do Padre Alexandre Brandão, que está em 

Roma para curso de comunicação e foi convida-
do a participar da missa celebrada pelo Papa.

Cada padre que trabalha na Paróquia São 
Paulo da Cruz podia convidar um padre ami-
go para participar da missa com o Papa e Padre 
Moises convidou Padre Brandão. Os dois mani-
festaram grande alegria pela oportunidade em 
concelebrar ao lado do Papa e tiveram oportu-
nidade de viver um momento de grande espi-
ritualidade, ao mesmo que acompanhar toda 

preparação da missa.
Padre Brandão contou que chegou cedo na Pa-

róquia a pedido do Padre Moises e teve a opor-
tunidade de acompanhar a equipe do Vaticano 
trabalhando para preparar a visita do Papa. 
“Como cheguei cedo ajudei Padre Moises e ob-
servei como a equipe do Papa trabalha. É uma 
experiência enriquecedora”, comentou Padre 
Brandão.

“Pedimos a graça de acreditar que Cristo está 
vivo, ressuscitou”. Esta é a oração do Papa Fran-
cisco na homilia da Missa celebrada na Paróquia 
São Paulo da Cruz. No coração da paróquia da 
periferia romana, as palavras do Papa assumem 
um significado particular entre os moradores 
de um bairro que muitas vezes é relacionado a 
problemas de marginalização, delinquência e 
pobreza, como refere o pároco Pe. Roberto Cas-
sano.

Nas dificuldades do dia a dia, o Pontífice en-
coraja a deixar entrar “no coração” a verdade de 
Cristo. Meditando sobre as Leituras e o Evan-
gelho do domingo, que ainda ressoam o clima 
de alegria pascal pela ressurreição de Jesus, 
Francisco recorda como os discípulos, quando 
viram Jesus depois da Ressurreição, tinham du-
vidado, porque aquela verdade ainda não tinha 
“entrado no coração”: é “menos perigoso” – ob-
serva – ter uma verdade “na mente” do que “tê-
-la no coração”.

Padre Moises e Padre Brandão concelebram 
em Missa presidida pelo Papa

No dia 18 de março, aconteceu a romaria da 
Diocese de Petrópolis ao Santuário Mariano de 
Shoenstatt, no Rio de Janeiro. A programação 
teve início com a recepção e a Via Sacra con-
duzida pela Ir. Leilane, com a participação de 
todos os romeiros. A Via Sacra começou em 
frente ao Santuário e foi conduzida pelo jar-
dim, terminando dentro da Tenda da Família.

Às 11h30 foi celebrada a Santa Missa, pre-
sidida pelo Bispo da Diocese de Petrópolis, 
Dom Gregório Paixão (OSB), que acolheu ca-
rinhosamente seus fiéis. Disse em sua homilia 
que o Senhor deseja que nos enxerguemos na-
quilo que Ele deseja transmitir pelo Evange-
lho, que é vida, que é esperança, que é amor, e 
a possibilidade de uma vida nova, e “isso de-
vemos viver, porque somos filhos do Pai, so-
mos irmãos do Salvador da humanidade, so-
mos filhos queridos da Virgem Maria, essa é a 
certeza que deve nos lançar adiante, para que 
superando as dificuldades, possamos possuir 
o Novo Reino, que é nascido pelo Amor, pela 
Justiça e pela Paz”.

Ao final da Santa Missa, Ir. Leilane agrade-
ceu a presença de Dom Gregório e disse que 
as portas do Santuário sempre estarão abertas 
e que se sinta em casa. A religiosa entregou ao 
bispo, por meio da Sueli, coordenadora Dioce-
sana, um pequeno presente e logo após todos 
saíram em procissão até o Santuário, onde Dom 
Gregório, realizou a Celebração da Aliança de 
Amor e logo em seguida deu a bênção final.

Após a bênção final, Dom Gregório queimou 
os pedidos e as ofertas ao Capital de Graças e 

os pedidos foram elevados ao céu, através da 
fumaça. E logo em seguida abençoou com a 
água benta os fiéis.

A romaria terminou às 15h, na Tenda da Fa-
mília, com a procissão e entrada dos cravos, 
representando, a fidelidade e painel do Ano 
do Pe. Kentenich elaborado pela Diocese de 

Petrópolis. Os coordenadores entraram com 
cálice, representando vasos sagrados, pela 
restauração dos vasos sagrados pelos 20 anos 
do Santuário. A irmã Leilane passou as ativi-
dades para ano de 2018 e pediu aos coorde-
nadores, missionários e famílias, fidelidade à 
Mãe de Deus.

Romaria Diocesana ao Santuário Mariano de Shoenstatt



Voz da Igreja6  | Maio 2018

ATUALIDADE - ASSEmbLEIA Cnbb

Durante dez dias, os bispos católicos de todas as regiões do Bra-
sil estiveram reunidos no Centro de Eventos padre Vítor Coelho 
de Almeida, no pátio do Santuário Nacional, em Aparecida (SP) 
quando discutiram e aprovaram o documento sobre a formação 
dos presbíteros. O documento será encaminhado ao Vaticano e o 
seu conteúdo traz uma abordagem sobre as diversas realidades 
do país. 

Além do tema central “Diretrizes para a formação dos presbíte-
ros na Igreja no Brasil”, os bispos discutiram outros temas, como 
o protagonismo do leigo e leiga na Igreja do Brasil, refletido sob a 
lua do Ano Nacional do Laicato. Os bispos também falaram sobre 
as questões urgentes da Igreja na Amazônia e a experiência de fé 
dos jovens, além de outros a parir das comissões permanentes e 
especiais existentes na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). 

O Bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão (OSB) 
participou da 56ª Assembleia Geral da CNBB, e afirmou que os 
trabalhos foram muito bons, com participação de todos os bispos. 
Ele destacou que havia um ambiente de profunda unidade entre 
os bispos o que colaborou para que todos os trabalhos ocorressem 
plena harmonia.

Entre as suas muitas participações na da 56ª Assembleia Geral 
da CNBB, Dom Gregório Paixão participou do Meeting Point so-
bre os trabalhos da Comissão Episcopal Especial para os Bens 
Culturais da CNBB e tem por objetivo fomentar o cuidado com 
o patrimônio material e imaterial da Igreja no Brasil, em diálogo 
com os órgãos governamentais e eclesiais especializados.

Dom Gregório destacou que a comissão quer colaborar na edu-
cação dos seminaristas, presbíteros e todo episcopado, além de 
dar mais acesso para pesquisadores estudarem os acervos históri-
cos do país, grande parte presente em igrejas, capelas, ermidas e 

mosteiros católicos. De acordo com o bispo, 72% dos monumentos 
do mundo estão ligados à arte religiosa, seja a arte cristã, católica 
de um modo especial, seja ligado ao Judaísmo com suas sinago-
gas, seja ligada ao Islamismo, seja ligada ao Budismo, ou seja, os 
bens culturais fazem parte de um universo de homens e mulheres 
que queriam agradar a Deus através da beleza.

Além de Dom Gregório Paixão, a Comissão Episcopal Especial 
para os Bens Culturais é presidida pelo Arcebispo coadjutor de 
Montes Claros (MG), Dom João Justino de Medeiros e também 
pelo Arcebispo de Maceió (AL), Dom Antônio Muniz.

Bispos enviam mensagem ao povo de Deus e 
afirmam a unidade do episcopado brasileiro

Fo
to

: C
N

B
B

Fo
to

: C
N

B
B



Maio 2018 | 7Voz da Igreja

ATUALIDADE - ASSEmbLEIA Cnbb

Mensagem ao Papa e ao Povo Deus

Durante a 56ª Assembleia Geral da CNBB os bispos tomaram di-
versas decisões para a caminhada da Igreja no Brasil, algumas com 
efeito imediato e outros que ainda dependem da manifestação da 
Santa Sé, colmo aprovação definitiva das diretrizes para formação 
dos presbíteros. Além destas decisões, os bispos aprovaram e envia-
ram uma mensagem ao Papa Francisco, uma para o povo de Deus e 
uma sobre as eleições. 

A carta ao Sumo Pontífice foi apresentada pelo arcebispo da arqui-
diocese São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, no 
segundo dia dos trabalhos da Assembleia. O texto trata da unidade 
do episcopado brasileiro com o sumo pontífice, além de apresentar 
todos os temas discutidos ao longo da Assembleia. Segundo o car-
deal, a carta, aprovada em plenário, foi elaborada por uma comissão 
e representa a opinião de todos os bispos presentes em Aparecida 
(SP).

Em sua apresentação, o arcebispo do Rio de Janeiro ressaltou al-
guns assuntos citados na carta dando destaque ao tema central da 
Assembleia, ‘A Formação de Novos Presbíteros’, e a memória dos 40 
anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, após 
um atentado que a deixou fragmentada. A carta, assinada pela pre-
sidência da CNBB, também lembra ainda a Exortação Apostólica do 
próprio Papa Francisco, “Gaudete et Exsultate”, sobre o chamado à 
santidade no mundo atual’, o Ano Nacional do Laicato e a Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.

Na carta, os bispos, lembrando os 40 anos da restauração da ima-
gem, após um atentado que a deixou fragmentado, afirmam que 
“num período em que o Brasil passa por grave instabilidade política, 
econômica e social, que também atinge nossa vivência eclesial, que-
remos assumir ao lado de nosso povo as exigências deste momento 
que, cremos, também pode ser de profunda restauração. Sem ceder 
à perplexidade e à estagnação, sentimo-nos impulsionados a uma 
adesão mais intensa e criativa ao Evangelho de Jesus Cristo”.

Os bispos ressaltam ainda a importância de participar da missão 
de Jesus Cristo. “Reconhecemos a graça de participarmos da missão 
do Filho de Deus, que restaura em Si mesmo todas as coisas sob o 
impulso do Espírito Santo. Essa obra se desenvolve na história e 
conta com todos os filhos e filhas da Igreja, chamados à santida-

de, na diversidade das vocações. Agradecemos a Vossa Santidade 
pela Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado 
à santidade no mundo atual, assinada no dia 19 de março passado, 
na Solenidade de São José. Com essa Exortação, somos encorajados, 
como pastores, a percorrer o caminho das bem-aventuranças e a per-
manecer ao lado dos fiéis em sua busca quotidiana da santidade”.

A Mensagem do Povo de Deus foi apresentada pela presidência da 
CNBB, na tarde do dia 19 de abril, com a coordenação do arcebispo 
de Brasília (DF) e presidente da entidade, cardeal Sergio da Rocha, 
Dom Murilo Krieger, vice-presidente, leu as mensagens da confe-
rência ao povo de Deus. O documento registra a comunhão do epis-
copado brasileiro com o papa Francisco e destaca a necessidade de 
promover o diálogo respeitoso para estimular a comunhão na fé em 
tempo de politização e polarizações nas redes sociais. A mensagem 
retoma a natureza e a missão da entidade na sociedade brasileira. 
Confira, na sequência, a íntegra do documento que será enviado à 
todas as 277 circunscrições eclesiásticas do Brasil, incluindo arqui-
dioceses, dioceses, prelazias, entre outras.

Já a mensagem sobre as eleições, intitulada “Eleições 2018: com-
promisso e esperança“, os bispos, no primeiro parágrafo citam os 
dois últimos Papas: um trecho da primeira encíclica de Bento XVI, 
Deus caritas est: “não pode nem deve ficar à margem na luta pela 
justiça” e outro da primeira exortação apostólica de Francisco: “to-
dos os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se 
com a construção de um mundo melhor“. 

A partir destas recomendações, os bispos afirmam: “olhamos para 
a realidade brasileira com o coração de pastores, preocupados com 
a defesa integral da vida e da dignidade da pessoa humana, espe-
cialmente dos pobres e excluídos“. “Neste ano eleitoral, o Brasil vive 
um momento complexo, alimentado por uma aguda crise que abala 
fortemente suas estruturas democráticas e compromete a construção 
do bem comum, razão da verdadeira política. A atual situação do 
País exige discernimento e compromisso de todos os cidadãos e das 
instituições e organizações responsáveis pela justiça e pela constru-
ção do bem comum“, ponderam os bispos no segundo parágrafo da 
mensagem. (As três mensagens podem ser lidas na íntegra no site da 
Diocese de Petrópolis).
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A Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco

É precisamente o espírito de alegria 
que o Papa Francisco escolhe colocar 
na abertura de sua última Exortação 
Apostólica.

O título “Gaudete et Exsultate”, 
“Alegrai-vos e exultai,” repete as 
palavras que Jesus dirige “aos que 
são perseguidos ou humilhados por 
causa dele”.

Nos cinco capítulos e 44 páginas 
do documento, o Papa segue a linha 
de seu magistério mais profundo, a 
Igreja próxima à “carne de Cristo so-
fredor.”

Os 177 parágrafos não são – adver-
te -  “um tratado sobre a santidade, 
com muitas definições e distinções”, 
mas uma maneira de “fazer ressoar 
mais uma vez o chamado à santida-
de”, indicando “os seus riscos,  desa-
fios e oportunidades”(n. 2).

A classe média da santidade 
Antes de mostrar o que fazer para 

se tornar santos, o  Papa Francisco se 
detém no primeiro capítulo sobre o 
“chamado à santidade” e reafirma: 
há um caminho de perfeição para 
cada um e não faz sentido desenco-
rajar-se  contemplando “modelos de 
santidade que lhe parecem inatingí-
veis” ou procurando  “imitar algo 
que não foi pensado para ele”. (n. 
11).

“Os santos, que já chegaram à pre-
sença de Deus” nos “protegem, am-
param e acompanham” (n. 4), afirma 
o Papa. Mas, acrescenta, a santidade 
a que Deus nos chama, irá crescendo 
com “pequenos gestos” (n. 16 ) coti-
dianos, tantas vezes testemunhados 
por “aqueles que vivem próximos de 
nós”, a “classe média de santidade” 
(n. 7).

Razão como um Deus
 No segundo capítulo, o Papa es-

tigmatiza aqueles que define como 
“dois inimigos sutis da santidade”, 
já várias vezes objeto de reflexão, en-
tre outros, nas missas na Santa Mar-
ta, na Evangelii gaudium, bem como 
no recente documento da Doutrina 
da Fé, Placuit Deo.

Trata-se de “gnosticismo” e “pela-
gianismo”,  duas heresias que surgi-
ram nos primeiros séculos do cris-

tianismo, mas continuam a ser de 
alarmante atualidade (n.35).

O gnosticismo – observa - é uma 
autocelebração de “uma mente sem 
encarnação, incapaz de tocar a carne 
sofredora de Cristo nos outros, en-
gessada numa enciclopédia de abs-
trações”.

Para o Papa, trata-se de uma “vai-
dosa superficialidade”, que preten-
de “reduzir o ensinamento de Jesus 
a uma lógica fria e dura que procura 
dominar tudo”. E ao desencarnar o 
mistério, preferem - como disse em 
uma missa na Santa Marta - “um 
Deus sem Cristo, um Cristo sem 
Igreja, uma Igreja sem povo “(nn. 37-
39).

Adoradores da vontade
 O neo-pelagianismo é, segundo 

Francisco, outro erro gerado pelo 
gnosticismo. A ser objeto de adora-
ção aqui não é mais a mente huma-
na, mas o “esforço pessoal”, uma 
vontade sem humildade que “sente-
-se superior aos outros por cumprir 
determinadas normas” ou por ser 
fiel “a um certo estilo católico” (n. 
49).

“A obsessão pela lei”, “o fascínio de 
exibir conquistas sociais e políticas”, 
ou “a ostentação no cuidado da li-
turgia, da doutrina e do prestígio da 
Igreja” são para o Papa, entre outros, 
alguns traços típicos de cristãos que 
“não se deixam guiar pelo Espírito 
no caminho do amor”. (n. 57 ).

Francisco, por outro lado, lembra 
que é sempre o dom da graça que 
ultrapassa “as capacidades da inteli-
gência e as forças da vontade huma-
na” (n. 54). Às vezes, constata, “com-
plicamos o Evangelho e tornamo-nos 
escravos de um esquema”. (Nº 59)

Oito caminhos de santidade 
Além de todas as “teorias sobre o 

que é santidade”, existem as Bem-
-aventuranças. Francisco coloca-as 
no centro do terceiro capítulo, afir-
mando que com este discurso Jesus 
“explicou, com toda a simplicidade, 
o que é ser santo” (n. 63).

O Papa as repassa uma a uma. Da 
pobreza de coração - que também 
significa austeridade da vida (n. 70) 

- ao reagir “com humilde mansidão” 
em um mundo onde se combate em 
todos os lugares. (n. 74).

Da “coragem” de deixar-se “tras-
passar” pela dor dos outros e ter 
“compaixão” por eles - enquanto “ o 
mundano ignora, olha para o lado” 
(nn 75-76.) - à sede de justiça.

“A realidade mostra-nos como é 
fácil entrar nas súcias da  corrupção, 
fazer parte desta política diária do 
“dou para que me deem”, onde tudo 
é negócio. E quantos sofrem por 
causa das injustiças, quantos ficam 
assistindo, impotentes, como outros 
se revezam para repartir o bolo da 
vida”. (nn. 78-79).

Do “olhar e agir com misericór-
dia”, o que significa ajudar os outros 
“e até mesmo perdoar” (nn. 81-82), 
“manter o coração limpo de tudo o 
que mancha o amor” por Deus e o 
próximo, isto é santidade. (n.86).

E finalmente, do “semear a paz” e 
“amizade social” com “serenidade, 
criatividade, sensibilidade e destre-
za” - conscientes da dificuldade de 
lançar pontes entre pessoas diferen-
tes (nn. 88-89) – ao aceitar também as 
perseguições, porque hoje a coerên-
cia às Bem-aventuranças “pode ser 
mal vista, suspeita, ridicularizada” 
e, no entanto, não se pode esperar, 
para viver o Evangelho, que tudo à 
nossa volta seja favorável” (n. 91).

A grande regra do comportamento
Uma dessas bem-aventuranças, 

“Bem-aventurados os misericordio-
sos”, contém para Francisco “a gran-
de regra de comportamento” dos 
cristãos, aquela descrita por Mateus 
no capítulo 25 do “Juízo Final”.

Esta página, reitera, demonstra 
que “ser santo não significa revirar 
os olhos num suposto êxtase” (n. 96), 
mas viver Deus por meio do amor 
aos últimos.

Infelizmente, observa o Papa, 
existem ideologias que “mutilam o 
Evangelho”. Por um lado, cristãos 
sem um relacionamento com Deus, 
que transformam o cristianismo 
“numa espécie de ONG, privando-o 
daquela espiritualidade irradiante” 
vivida por São Francisco de Assis, 
São Vicente de Paulo, Santa Teresa 
de Calcutá. (nº 100).

Por outro, aqueles que “suspeitam 
do compromisso social dos outros”, 
considerando-o como se fosse algo 
de superficial, mundano, seculari-
zado, imamentista, “comunista ou 
populista”, ou “o relativizam” em 
nome de uma determinada ética.

Aqui o Papa reafirma que “a defesa 
do inocente nascituro, por exemplo, 
deve ser clara, firme e apaixonada, 
porque neste caso está em jogo a dig-
nidade da vida humana, sempre sa-
grada” (n. 101).

Mesmo a acolhida dos migrantes - 
que alguns católicos,  observa, gosta-
riam que fosse menos importante do 
que a bioética - é um dever de todo 
cristão, porque em todo estrangeiro 
existe Cristo, e “não se trata da in-
venção de um Papa, nem de um de-
lírio passageiro” (n. 103).

“Gastar-se” nas obras de mise-
ricórdia

 Assim, observou que “gozar a 
vida” como nos convida a fazer o 
“consumismo hedonista”, é o opos-
to do desejar dar glórias a Deus, 
que pede para nos “gastarmos” nas 
obras de misericórdia (nn. 107-108).

No quarto capítulo, Francisco re-
passa as características “indispensá-
veis” para entender o estilo de vida 
da santidade: “perseverança, paciên-
cia e mansidão”, “alegria e senso de 
humor”, “audácia e fervor”.

O caminho da santidade vivido 
como caminho “em comunidade” 
e “em constante oração”, que chega 
à “contemplação”, não entendida 
como “evasão que nega o mundo 
que nos rodeia” (nn. 110-152).

Luta vigilante e inteligente 
E porque, prossegue, a vida cris-

tã é uma luta “constante” contra a 
“mentalidade mundana” que “nos 
engana, atordoa e torna medíocres” 
(n. 159).

O Papa conclui no quinto capítu-
lo convidando ao “combate” contra 
o “Maligno que, escreve ele, não é 
“um mito”, mas” um ser pessoal que 
nos atormenta” (n. 160-161).

“Quem não quiser reconhecê-lo, 
ver-se-á exposto ao fracasso ou à me-
diocridade”. As suas maquinações, 
indica, devem ser contrastadas com 
a “vigilância”, usando as “armas 
poderosas” da oração, a adoração 
eucarística, os Sacramentos e com 
uma vida permeada pela caridade 
(n. 162).

Importante, continua Francisco, é 
também o “discernimento”, particu-
larmente em uma época “que ofere-
ce enormes possibilidades de ação e 
distração” - das viagens, ao tempo 
livre, ao uso descontrolado da tec-
nologia - “que não deixam espaços 
vazios onde ressoa a voz de Deus “. 
Francisco pede cuidados especiais 
para os jovens, muitas vezes “ex-
postos a um constante zapping”, em 
mundos virtuais distantes da reali-
dade (n. 167).

“Não se faz discernimento para 
descobrir o que mais podemos deri-
var dessa vida, mas para reconhecer 
como podemos cumprir melhor a 
missão que nos foi confiada no Ba-
tismo.” (174)

Fonte: Vatican news
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Filme “Paulo: Apóstolo de Cristo”, é aclamado 
por bispos de todo o Brasil na 56ª AG

O filme “Paulo: Apóstolo de 
Cristo” foi aclamado por bispos 
de todo o Brasil durante a 56ª As-
sembleia Geral da CNBB, realiza-
da de 11 a 20 de abril, em Apare-
cida (SP). A pré-estreia aconteceu 
no auditório da TV Aparecida. Em 
seção exclusiva, o episcopado teve 
a oportunidade de assistir o longa 
e se emocionar com a história. É o 
caso do bispo da diocese de Bom 
Jesus da Lapa (BA), dom João San-
tos Cardoso, que classificou o fil-
me como “fantástico”.

“Eu considero que o filme fez 
uma interpretação dos escritos 
paulinos e também de fatos nar-
rados pelos Atos dos Apóstolos. 
Ele retrata a prisão, num ambiente 
sombrio e vários outros momen-
tos sombrios que mostram o con-
texto difícil numa época em que 
os cristãos eram trucidados, po-
rém testemunhavam a fé e o amor. 
Depois, num ambiente de luz do 
filme, são os momentos de saída, 
que é Cristo”, afirmou o bispo.

Outros dois bispos concordaram 
que o longa é destinado tanto para 
cristãos, como para pessoas de ou-
tras religiões, ou até mesmo aos 
que não têm crença. Dom Eduar-
do Pinheiro, bispo de Jaboticabal 
(SP), afirmou que este “é um filme 
que não só os cristãos, mas todas 
as pessoas que têm uma noção do 
que significa entregar a própria 
vida por um ideal vão se sentir to-
cadas”.

“A vida de São Paulo toca a vida 
de cada um de nós. Diante dos so-
frimentos dele e dos outros, num 
mundo em que quer mostrar a 

vida no imediato, esse filme aca-
ba provocando em nós um pensa-
mento naquilo também que vem 
depois da vida”, disse. “Se não há 
um ideal, um sonho, uma espe-
rança na eternidade, o sofrimento 
e a vida não tem sentido. Acredito 
que esse filme pode ajudar muita 
gente”, complementou o bispo.

Dom Giuliano Frigeni, da dioce-
se de Parintins (AM), também des-
tacou que o longa vale para pesso-
as de várias crenças. “Eu acho que 
vale para cristãos, padres, bispos, 
ateus, agnósticos, porque o filme 
não descarta nenhuma pessoa, to-

das elas reagem segundo aquilo 
que acreditam. Seja o imperador, 
sejam os soldados a serviço do im-
pério, como os próprios cristãos 
que perderam suas casas, mas que 
conseguem descobrir o valor da 
vida com o testemunho de Paulo”.

Para o bispo foi genial Paulo ser 
representado já no fim da vida, 
mas ao mesmo tempo rever sua 
história, enquanto comunica suas 
experiências a Lucas, que por sua 
vez, não faz um papel apenas de 
escrivão, mas entra de vez na vida 
do apóstolo. “Agora quem ler o 
Evangelho de Lucas e o Atos dos 

Apóstolos, depois desse filme, lerá 
com um gosto e um proveito mui-
to maior”, destaca dom Giuliano.

O filme
O longa retrata a história de Pau-

lo, conhecido como um dos per-
seguidores de cristãos mais cruel 
de seu tempo. Mas, tudo muda 
quando ele tem um encontro com 
o próprio Jesus e, a partir desse 
momento, o jovem se torna um 
dos apóstolos mais influentes do 
cristianismo.

Fonte: Cnbb

Mais de 25 cantores católicos participaram da 
gravação do Hino Oficial em português da Jor-
nada Mundial da Juventude 2019. Foram dois 
dias intensos de gravações comandados pela 
cantora Ziza Fernandes, que foi convidada pela 
direção artística do Comitê de Organização Lo-
cal (COL) da JMJ Panamá 2019 para escrever a 
versão em português – todos os outros países 
que falam o idioma utilizarão a mesma versão.

Para a cantora e compositora o desafio não é 

novidade, pois ela traz na bagagem uma vas-
ta experiência com as JMJ’s, mas acima de tudo 
uma experiência de amor e doação que Ziza re-
forçou e partilhou com todos que realizaram as 
gravações. “O amor está aqui, e é por ele que va-
mos dar e fazer nosso trabalho e que vai chegar 
em cada um do outro lado, os outros vão sentir 
o amor”.

Para a Comissão Episcopal para a Juventude 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), o Hino da JMJ é um marco, é um mo-
tor das jornadas, de tal maneira que os cantores 
estão sedentos para que chegue logo janeiro de 
2019 a fim de viverem esses momentos. A can-
tora Larissa Viana de Petrópolis (RJ), tem pela 
JMJ um sentimento único e quase que indes-
critível. “Do amor do Pai que acolhe e celebra 
com todos, com uma multidão feliz”, reforçou 
a cantora.

Durante dois dias de gravações, o refrão “Eis 

aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua 
palavra” tomou conta do estúdio e contaminou 
todos os presentes. O produtor vocal André Lei-
te disse que o que marcou os dias de trabalho 
foi o espírito de serviço, de servir e colocar-se 
em doação como Maria, segundo ele cada voz 
escolhida para esse momento retrata o senti-
mento de fé.

O hino, que em breve será divulgado, está na 
voz de Adriana Arydes, Aline Venturi, Aline 
Souza, Ana Lúcia, Davidson Silva, Débora Pi-
res, Diego Contiero, Diego Fernandes, Eliana 
Ribeiro, Fátima Souza, Gil Monteiro, Larissa 
Viana, Olívia Ferreira, Padre Fábio de Melo, 
Pitter di Laura, Thiago Brado, Polyana Demo-
ri, Aline Souza, Colo de Deus (Hugo e Mayara), 
Missionário Shalom, Polyana Demori, André 
Leite, Raquel Carpejani e Walmir Alencar.

Fonte: Canção nova

Cantores católicos gravam versão em português 
do Hino da JMJ 2019
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Laicato: vocação e missão

Escrita por Dom Orlando Brandes, arcebis-
po de Aparecida, a obra Laicato: vocação e 
missão, lançamento da PAULUS Editora, tem 

o objetivo de facilitar a compreensão da iden-
tidade, vocação, missão e espiritualidade dos 
leigos e leigas no mundo e na Igreja.

O subsídio teve como base os principais Do-
cumentos do Magistério da Igreja que tratam 
da importante questão do laicato, como os 
documentos das Conferências Episcopais La-
tino-americanas, os documentos do Concílio 
Vaticano II, as exortações apostólicas dos pa-
pas João Paulo II, Bento XVI e Francisco e os 
documentos da CNBB, com especial atenção 
para o Documento 105.

A motivação para escrever a obra surgiu 
após a 5ª Conferência do CELAM (Conselho 
Episcopal Latino-Americano), em Aparecida, 
no ano de 2007, onde Dom Orlando foi dele-
gado do Episcopado Catarinense e escreveu 
uma Síntese Popular do Documento de Apa-
recida. A convite da CNBB, ele assumiu a co-
ordenação da Comissão do Tema Central da 
46º Assembleia Geral, cujo tema era o laicato.

Segundo Dom Orlando, a intenção do livro 
é facilitar o acesso do povo ao tema em pauta 
e oferecer subsídios às lideranças das comu-
nidades. A obra está dividida em três partes, 
que correspondem ao método ver, julgar e 
agir.

O arcebispo de Aparecida ainda afirma que a 
Igreja não oferece orientação e formação ade-
quada aos leigos, gerando um “amadorismo 
pastoral”, responsável por criar problemas de 

relacionamento, divisões, discórdias e atitu-
des, quer de servilismo, quer de revanchismo, 
enquanto deveriam formar leigos “da comu-
nhão e participação”.

Por ter uma finalidade didática, Laicato: 
vocação e missão oferece temas de reflexão 
com linguagem acessível, supondo que seus 
principais destinatários sejam as lideranças 
da Igreja, as coordenações e assessorias das 
paróquias e dioceses, que repassarão ao povo 
os conteúdos tratados.

Dom Orlando Brades nasceu em 13 de Abril 
de 1946 em Urubici (SC). É filho de Gregório 
Brandt e Hilda Morais Brandt (falecidos). Tem 
seis irmãos. Após o curso primário, ingres-
sou no Seminário São João Maria Vianney, 
de Lages (SC). Em 1968, concluiu Filosofia na 
Universidade Católica do Paraná, em Curiti-
ba. Fez seus estudos teológicos na Universi-
dade Gregoriana e na Academia Alfonsiana 
(Roma), especializando-se em Teologia Moral 
em 1973. Recebeu a ordenação sacerdotal em 
Francisco Beltrão (PR), em 6 de julho de 1974. 
Foi nomeado pelo Papa João Paulo II, em 
1994, o 3º bispo diocesano de Joinville (SC), 
escolhendo como lema: “Somos operários de 
Deus” (1 Cor 3,9). Em 2006, o Papa Bento XVI 
nomeou-o arcebispo de Londrina. Em 2016, 
foi nomeado pelo Papa Francisco o quinto 
arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, to-
mando posse no dia 21 de janeiro de 2017.

SAnTO

Nossa Senhora Auxiliadora
Celebrada em 24 de maio

O título “Auxiliadora dos Cris-
tãos” foi introduzido na Ladainha 
de Nossa Senhora pelo Papa São 
Pio V, após a vitória dos cristãos 
obtida em Lepanto, vitória essa, 
conseguida graças ao auxílio de 

Deus e de Nossa Senhora.
Em 1571, Dom João, príncipe 

austríaco, comandou os cristãos 
nessa batalha de Lepanto. São Pio 
V enviou para o Imperador uma 
bandeira, na qual estava bordada 
a imagem de Jesus crucificado. A 
preparação dos soldados consistiu 
em um tríduo de jejuns, orações 
e procissões, suplicando a Deus 
a graça da vitória, pois o inimigo 
não era apenas uma ameaça para a 
Igreja mas também para a civiliza-
ção. Tendo recebido a Santa Euca-
ristia, partiram para a batalha. No 
dia 7 de outubro de 1571, invocan-
do o nome de Maria, Auxílio dos 
Cristãos, travaram dura batalha 
nas águas de Lepanto. Três horas 
de combate foram necessárias… A 
vitória coube aos cristãos, que ao 
grito de “Viva Maria”, hastearam a 
bandeira de Cristo.

Mais tarde, por causa da liberta-
ção de Viena sitiada pelos turcos, 
no ano de 1683, o rei da Polônia 
João III Sobieski, que chegou com 
as tropas polonesas em auxílio 
para a cidade sitiada, confessou 
humildemente ao Papa: “Veni, Vidi 
Deus Dedit Victoriam” (Cheguei, 

vi, Deus deu vitória), recordando a 
todos e atribuindo a Virgem Maria 
tamanha graça.

No entanto, a festa de Nossa Se-
nhora Auxiliadora só foi instituída 
em 1816, pelo Papa Pio VII, a fim de 
perpetuar mais um fato que atesta a 
intercessão da Santa Mãe de Deus.

A história é esta: o papa Pio VII 
tinha-se negado a declarar inváli-
do o matrimônio da Jerônimo Bo-
naparte, irmão de Napoleão I. O 
imperador da França, empenhado 
em dominar os estados pontifícios, 
mediante um pretexto mentiro-
so mandou ocupar Roma que, há 
mais de 1.500 anos era governada 
pelo papa.

O Santo Pontífice excomungou 
Napoleão, afixando a sentença na 
porta da Basílica de São Pedro. Em 
resposta, o imperador francês se-
qüestrou o Vigário de Cristo, levan-
do-o para a França, onde teve que 
passar por vexames, humilhações e 
pressões de toda a espécie. Movido 
por ardente fé na vitória, o papa re-
correu à intercessão de Maria San-
tíssima, prometendo coroar solene-
mente a imagem de Nossa Senhora 
de Savona logo que fosse liberto.

A situação política mudou rapi-
damente. Napoleão, derrotado na 
batalha de Leipzig, cedeu à opinião 
pública, dando liberdade ao papa, 
e no mesmo lugar onde o tinha 
mantido prisioneiro, teve que assi-
nar a abdicação de imperador.

O Santo Padre, na viagem de vol-
ta para Roma, parou em Savona e 
cumpriu seu voto de coroar sole-
nemente a imagem de Maria, Mãe 
de Misericórdia, em 24 de maio de 
1814. Pio VII entrou solenemente 
em Roma, recuperando seu poder 
pastoral. Os bens eclesiásticos fo-
ram restituídos.

São João Bosco, fundador da Con-
gregação Salesiana, espalhou a de-
voção a Nossa Senhora invocada 
em todo mundo com este título: 
“Auxiliadora”, que lembra a pere-
ne proteção de Maria Santíssima, 
sobre a Igreja e sobre o Papa. Os fi-
éis intuíram a intervenção sobrena-
tural de Nossa Senhora, invocada 
como “Auxiliadora” e na Obra do 
Oratório, com muito acerto chama-
ram-na “A Virgem Auxiliadora de 
Dom Bosco”.

Fonte: cleofas.com.br

CULTURA
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Comunidade Ostensório Vivo
O Ostensório Vivo é uma associação de fiéis 

que congrega ao redor do carisma Ostensó-
rio Vivo leigos e clérigos, homens e mulheres, 
celibatários, virgens e casados, jovens e anci-
ãos para que vivam suas vidas no seguimento 
a Cristo Jesus, Cordeiro imolado mas de pé, 
numa consagração total de suas vidas por amor 
a Igreja e a cada pessoa, no mundo inteiro.

Conscientes de que pelo batismo fomos en-
xertados em Cristo, e que pela abertura do seu 
Coração na cruz fomos introduzidos na vida da 
Santíssima Trindade para vivermos a gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus em santidade e em 
gratidão a este Deus que nos chama, queremos 
responder a esse Deus que nos ama por primei-
ro.

Ser Ostensório Vivo é um chamado particular, 
uma vocação, um dom que Deus dá a seus filhos 
e à sua Igreja. Recebemos de Deus o carisma Os-
tensório Vivo e somos chamados a vivê-lo com 
fidelidade. Nosso carisma é sermos presença de 
Jesus no mundo, levando-O aos seus filhos es-
palhados pela face da terra, vivendo a missão 
da Igreja de fazer Cristo conhecido e amado por 
todos os homens.

O carisma se encontra no Evangelho de São 
Lucas 1, 26- 56 e tem quatro faces em sua unida-
de: oração esponsal (adoração); escravidão de 
amor à Virgem Maria; fraternidade na comuni-
dade; evangelização.

A oração esponsal, confiante, alegre e adora-
dora, segundo Santa Teresa, é o fundamento do 
nosso carisma, da nossa vida. Nascemos para 
contemplar o Amado e adorá-lO em nossas vi-
das. Essa experiência de vida nós aprendemos 
de Maria, nossa Rainha, sempre pronta a fazer 
a vontade de Deus em todo tempo e em todo lu-
gar, e a ela nos consagramos sem reservas para 
que disponha de nós e de tudo o que há em nós 
para a maior glória de Deus e salvação das al-
mas; Ela, que é Mãe, nos reúne, a nós seus filhos, 
no cenáculo de seu Coração Imaculado para, 
na vivência fraterna de nossa comunidade, nos 
abrasar no Divino Espírito e, uma vez abrasados 
neste Amor, nos envia a fazer o Amor ser amado 
por todos os homens, transformando, como Ela o 
fez, o nosso cotidiano no cenário da revelação do 

amor de Deus que se digna manifestar em nós e 
através de nós a sua misericórdia e seu amor no 
mistério pascal de Cristo- Senhor, o Ressuscitado 
que passou pela Cruz.

A espiritualidade é herdada do Cenáculo 
de Jerusalém (At: 1, 14; 2,42): Eucarística, Ma-
riana e Carismática. Somos uma comunidade 
de louvor e adoração a Deus, para isso fomos 
criados. Também nossa evangelização é como a 
evangelização das primeiras comunidades cris-
tã: viviam o Santo Evangelho nas suas vidas e 
o pregavam com paresia e amor (At:4,28ss) no 
Espírito. Nosso campo de missão e o nosso co-
tidiano, santificado pela graça de Deus, onde 
encontramos com os que o Senhor nos confia, 
para sermos ali Ostensório que leva Cristo e 
proporciona aos filhos de Deus a experiência 
real e pessoal com Jesus Ressuscitado que pas-
sou pela Cruz. Como São Pio entendemos que o 
caminho da Evangelização começa quando nos 
colocamos aos pés do Senhor para ama-Lo e 
adorá-Lo e deixamos que Ele modele nosso ser 
e nosso agir segundo a sua vontade para nós. 

Nossa vocação é contemplativa e nos impulsio-
na irremediavelmente para a ação; nosso agir é 
intenso e exige de nós contemplação. Tudo por 
Cristo, com Ele e nEle, para a glória do Pai pela 
ação do Espírito.

O carisma é um dom par ser vivido em comu-
nidade, em koynonia; Nosso Senhor convida a 
vida fraterna na comunidade, que segue o tes-
temunho da primitiva comunidade cristã. Co-
munidade é o que Deus nos fez, fraternidade 
é o modo que vivemos a nossa experiência de 
ser comunidade. Essa maneira de relacionar-se 
como irmãos deve transbordar da nossa vida 
comunitária para o relacionamento com todos 
os que o Senhor nos der a graça de encontrar em 
nossas vidas, pios são todos filhos muito ama-
dos do mesmo Pai do céu.

Entendem a consagração ao Senhor como a 
renovação das promessas batismais, assumidas 
a partir do carisma Ostensório Vivo, para viver-
mos o Evangelho de nosso Senhor Jesus na ra-
dicalidade que lhe é própria. Portanto, assumi-
mos com Deus e com a Igreja os compromissos 
de pobreza, castidade e obediência pelo reino 
dos céus. Assim, os vivemos como sinal proféti-
co do céu em comunhão profunda com a Santa 
Igreja de Deus. A marca de nosso compromisso 
com Deus é o tau, marca daqueles que foram 
resgatados pelo Sangue do Cordeiro por mise-
ricórdia, expressa entrega total ao Evangelho de 
nosso amado Senhor e o desejo diário de con-
versão e mudança de vida; no tal está gravado 
com fogo, como o Carisma em nossos corações, 
o IHS, proclamando sobre nós e sobre o mundo 
que só Jesus é o Salvador dos homens.

É dessa consagração que brota a alegria, o 
louvor e a gratidão. Assim, vivem como São 
Francisco, na alegria de dar a vida por Deus e 
só n’Ele ter a nossa recompensa. Como Fran-
cisco, entram diariamente na Fenda da Rocha 
para permanecerem com o Amado e partem a 
anunciar todas as maravilhas que Ele comuni-
ca no Seu infinito Amor, para fazer o Amor ser 
amado por nossas vidas.

A Comunidade Ostensório Vivo nasceu para 
ser, na Igreja, reflexo do coração de Maria: uma 
fornalha de amor e santidade.

Cuidar do planeta
Amiguinhos e amiguinhas,
Vocês sabiam que o dia 22 

de abril foi o Dia da Terra. 
Esta comemoração foi criada 
pela Organização das Nações 
Unidas com objetivo de cons-
cientizar o mundo quanto à 
necessidade de proteger o 
meio ambiente e preservar a 
biodiversidade. É importante 
destacar que cada ser humano 
faz parte da biodiversidade e 
o que é? A biodiversidade é o 
conjunto de todas as espécies 
de seres vivos existentes em 

determinada região, inclusive 
o ser humano. O Papa Francis-
co, consciente da importância 
de preservar o meio ambien-
te, pois dele depende todos os 
seres vivos, em 2015 publicou 
a encíclica Laudato Si sobre o 
cuidado com a casa comum, 
o planeta terra. Neste docu-
mento, o Papa chama atenção 
de todas as pessoas, católicas 
ou não sobre a importante ta-
refa que temos em cuidar do 
planeta, pois se os bens natu-
rais acabarem, é possível que a 

vida humana da forma como a 
conhecemos também acabe. O 
ser humano depende da natu-
reza, mas, infelizmente ainda 
não se deu conta disto. 
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