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Padre Guilherme Silva dos Santos retornou ao ministério sacer-
dotal em Missa celebrada na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
(Araras) no dia 3 de junho. O sacerdote agradeceu os amigos e fami-
liares que nunca o abandonaram. P. 3

Padre Guilherme retorna 
ao ministério sacerdotal

Sustentando a Igreja pela oração

A publicação da encíclica Hu-
manae Vitae, do Beato Paulo 
VI, completa 50 anos e, ainda 
hoje, segue atual.

Por ocasião desta comemora-
ção, padre Gilfredo Marengo, 
professor no Pontifício Institu-
to Teológico João Paulo II para 
as Ciências do Matrimônio e da 
Família, lança o livro “O nasci-
mento de uma Encíclica. Hu-
manae Vitae à luz dos Arquivos 
do Vaticano”. P. 9

Humanae Vitae:
 50 anos de sua publicação

ECC realiza Congresso Diocesano e 
participa de evento do Regional Leste 1 P. 4

Com mais de 100 anos de existência em Petrópolis, aconteceu pela primeira vez o Congresso Diocesano do Apostolado da Oração, 
reunindo cerca de mil membros. O encontro foi marcado pela alegria e compromisso de todos os membrosa. Pp. 6 e 7
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VOZ DO PAPA

Ao Venerado 
Irmão

Senhor Cardeal Kevin Farrell 
Prefeito do Dicastério para os Leigos 

a Família e a Vida
Foi com alegria que recebi a notícia da 

publicação do documento: «Dar o mel-
hor de si mesmo». Na perspetiva cristã 
do desporto e da pessoa humana, que 
o Dicastério para os Leigos, a Família 
e a Vida preparou, com a finalidade de 
evidenciar o papel da Igreja no mundo 
do desporto e como o desporto pode 
constituir um instrumento de encontro, 
formação, missão e santificação.

O desporto é um lugar de encon-
tro onde pessoas de todos os níveis e 
condições sociais se unem para obter 
um resultado comum. Numa cultura 
dominada pelo individualismo e pelo 
descarte das jovens gerações e dos ido-
sos, o desporto é um âmbito privilegia-
do em volta do qual as pessoas se en-
contram sem distinções de raça, sexo, 
religião ou ideologia, e onde podemos 
experimentar a alegria de competir para 
alcançar uma meta juntos, participando 
num grupo no qual o sucesso ou a der-
rota são compartilhados e superados; 
isto ajuda-nos a rejeitar a ideia de con-
quistar um objetivo, centrando-nos so-
mente em nós mesmos. A necessidade 
do outro engloba não apenas os com-
panheiros de equipe, mas também os 
dirigentes, o treinador, os torcedores, 
a família, em síntese, todas as pessoas 
que, com esforço e dedicação, tornam 
possível chegar a “dar o melhor de si 
mesmo”. Tudo isto faz do desporto um 

catalisador de experiências de comuni-
dade, de família humana. Quando um 
pai joga com o seu filho, quando as 
crianças brincam juntas no parque ou 
na escola, quando o desportivo festeja 
a vitória com os seus torcedores, em 
todos estes ambientes podemos ver o 
valor do desporto como lugar de união 
e de encontro entre as pessoas. Tanto no 
desporto como na vida, só alcançamos 
grandes resultados juntos, em grupo!

O desporto é também um veículo de 
formação. Talvez hoje mais do que 
nunca, devamos fixar o olhar nos jo-
vens, dado que, quanto antes começar o 
processo de formação, tanto mais fácil 
será o desenvolvimento integral da pes-
soa através do desporto. Sabemos que 
as novas gerações olham e se inspiram 
nos desportistas! Por isso, é necessária a 
participação de todos os desportistas, de 
qualquer idade e nível, para que quan-
tos fazem parte do mundo do desporto 
sejam um exemplo de virtudes como a 
generosidade, a humildade, o sacrifí-
cio, a constância e a alegria. Do mesmo 
modo, deveriam oferecer a sua contri-
buição para o que se refere ao espírito 
de grupo, ao respeito, à competição 
saudável e à solidariedade para com os 
outros. É essencial que todos estejam 
conscientes da importância que o ex-
emplo tem na prática desportiva, porque 
é um bom arado em terra fértil que fa-
vorece a colheita, contanto que se cul-
tive e se trabalhe de maneira adequada.

Finalmente, gostaria de ressaltar o pa-
pel do desporto como meio de missão e 
santificação. A Igreja é chamada a ser 

sinal de Jesus Cristo no mundo, inclu-
sive mediante o desporto praticado nos 
oratórios, nas paróquias, nas escolas, 
nas associações... Todas as ocasiões 
são boas para anunciar a mensagem de 
Cristo, «oportuna e inoportunamente» 
(2 Tm 4, 2). É importante levar, comu-
nicar esta alegria transmitida pelo des-
porto, que mais não é do que descobrir 
as potencialidades da pessoa, que nos 
chamam a revelar a beleza da criação 
e do próprio ser humano, feito à ima-
gem e semelhança de Deus. O desporto 
pode abrir o caminho rumo a Cristo nos 
lugares ou ambientes onde, por vários 
motivos, não é possível anunciá-lo de 
modo direto; e as pessoas, com o seu 
testemunho de alegria, praticando o 
desporto de forma comunitária, podem 
ser mensageiras da Boa Nova.

Dar o melhor de si mesmo no des-
porto é também uma chamada a aspi-
rar à santidade. Durante o recente en-
contro com os jovens, em preparação 
para o Sínodo dos Bispos, manifestei 
a convicção de que todos os jovens ali 
presentes, fisicamente ou mediante as 
redes sociais, sentiam o desejo e a es-
perança de dar o melhor de si mesmos. 
Utilizei a mesma expressão na recente 
Exortação Apostólica, recordando que 
o Senhor tem um modo único e espe-
cífico de chamar cada um de nós à san-
tidade : «É importante que cada crente 
discirna o seu próprio caminho e traga à 
luz o melhor de si mesmo, quanto Deus 
colocou nele de muito pessoal» (Gaud-
ete et exsultate, 11).

É necessário aprofundar a estreita 

relação que existe entre o desporto e a 
vida, que possam iluminar-se recipro-
camente, a fim de que o esforço de se 
superar numa disciplina atlética sirva 
também de estímulo para melhorar 
sempre como pessoa em todos os aspe-
tos da vida. Esta busca coloca-nos no 
caminho que, com a ajuda da graça de 
Deus, nos pode conduzir rumo àquela 
plenitude de vida à qual nós chamamos 
santidade. O desporto é uma riquíssima 
fonte de valores e virtudes que nos aju-
dam a melhorar como pessoas. Assim 
como o atleta durante o treino, também 
a prática desportiva nos ajuda a dar o 
melhor de nós mesmos, a descobrir sem 
medo os nossos limites e a lutar para 
melhorar todos os dias. Deste modo 
«cada cristão, quanto mais se santifi-
ca, tanto mais fecundo se torna para o 
mundo» (ibid., n. 33). Portanto, para o 
desportivo cristão a santidade será viv-
er o desporto como um meio de encon-
tro, de formação da personalidade, de 
testemunho e de anúncio da alegria de 
ser cristão com quantos o circundam.

Rezo ao Senhor, por intercessão da 
Santíssima Virgem, a fim de que este 
documento produza frutos abundantes, 
tanto no compromisso eclesial em prol 
da pastoral do desporto, como além do 
âmbito da Igreja. A todos os desportis-
tas e agentes pastorais que se recon-
hecem na grande “equipe” do Senhor 
Jesus, peço por favor que rezem por 
mim, enquanto vos concedo de coração 
a minha Bênção.

Vaticano, 1 de junho de 2018
Memória do Mártir São Justino

EDITORIAL

Iniciamos o segundo semestre
Iniciamos com o mês de julho, o segundo semestre de 2018 e neste 

período, além da Copa do Mundo na Rússia, pois o futebol é uma pai-
xão nacional, os brasileiros terão ainda as eleições gerais, quando, mais 
uma vez terão que escolher o presidente da República e também os go-
venadores, assim como os deputados estaduais e federais e senadores.

Por isso, este período é de grande importância para todos os cristãos 
brasileiros, pois são chamados pelo Papa Francisco a exercer com ver-
dade e engajamento seu papel como discípulos/missionários de Jesus 
Cristo no seio da sociedade. Devem exercer também sua função profé-
tica – anunciar a verdade que é Cristo e denunciar as injustiças.

Para melhor cumprir este papel, é fundamental que o católico co-
nheça a Doutrina Social da Igreja (DSI) e esteja em comunhão com o 
Magistério da Igreja. Com este objetivo e aproveitando o Ano Nacio-
nal do Laicato, a Escola Catequética-Bíblica, dará inicio em agosto os 

cursos sobre DSI.
Mas, a Igreja, ou melhor, a fé católica é um conjunto de ações que 

comunga Orar e Trabalhar e por isso foi uma grande alegria para Dio-
cese de Petrópolis o Primeiro Congresso do Apostolado da Oração, que 
aconteceu na Paróquia São João Batista na Posse. O Apostolado tem por 
objetivo rezar pela igreja e pelas intenções do Papa. Neste mês de julho, 
o Papa Francisco colocou como intenção rezar pelos sacerdotes, prin-
cipalmente por aqueles que sofrem, são perseguidos e estão cansados.

A Diocese de Petrópolis inicia este semestre com a Jornada Diocesa-
na da Juventude, que acontece em Magé e confiante no Sagrado Co-
ração de Jesus e no Coração Imaculado de Maria tem a certeza que, 
unidos à oração dos mais diversos grupos do Apostolado da Oração, 
muitos jovens farão a opção radical por Jesus Cristo. Que tal fazer a 
sua opção?

Carta pela publicação de documento sobre esporte
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Com Missa em sua Paróquia de origem, 
Padre Guilherme retorna ao ministério sacerdotal

“Quando disse que não seria mais padre, 
vocês me apoiaram. Eu sentia vergonha de 
mim e vocês tinham orgulho. Vocês são meu 
grande tesouro”. Foi com estas palavras, que 
Padre Guilherme Silva dos Santos, 29 anos, 
agradeceu o apoio da família, dos amigos e 
das muitas pessoas que conheceu e conviveu 
por mais de um ano, período que ficou afas-
tado do ministério sacerdotal. O seu retorno 
ao sacerdócio foi comunicado pelo Bispo Dio-
cesano, Dom Gregório Paixão (OSB), no final 
de maio, informando que, a partir do dia 3 de 
junho, Padre Guilherme retornava “às suas 
funções ministeriais”, frisando que é motivo 
de grande alegria para Diocese de Petrópolis.

Padre Alexandre Brandão, administrador pa-
roquial de Nossa Senhora de Lourdes, Paró-
quia de origem do Padre Guilherme foi quem 
lhe deu as boas vindas sacerdotais em nome de 
toda Diocese e do Clero, frisando que na cami-
nhada sacerdotal ele não está sozinho. “Temos 
hoje uma grande graça. Na história da Igreja 
poucas vezes isto aconteceu um sacerdote vol-
tar ao seu ministério. Isto é motivo de alegria 
para Diocese e para Igreja”, afirmou Padre 
Brandão, no inicio da missa, na Igreja Matriz 
Nossa Senhora de Lourdes em Araras.

Em sua homilia, Padre Brandão falou para 
Padre Guilherme, lembrou que a missa em 
seu retorno ao ministério sacerdotal é a reali-
zação de uma graça que Deus colocou em seu 
coração desde o ano passado. “Deus realizou 
uma graça em suas mãos. Você tem as mãos 
ungidas. Ungidas para celebrar o santo sa-
crifício, para abençoar. Para, encontrando os 
pecadores dizer, em nome de Cristo eu te ab-

solvo. Tu és sacerdote para sempre”, afirmou 
Padre Brandão.

Padre Guilherme, ao final da missa, testemu-
nhou que, durante o período que ficou afas-
tado do ministério sacerdotal, tomou várias 
decisões, sendo que a principal era se afastar 
de tudo. “Tentei ir embora do Rio de Janei-
ro. Deus não deixou. Eu nunca tirei uma nota 
vermelha na minha vida e todas as provas de 
concurso que fiz, fui reprovado, inclusive nas 
matérias que sabia. Alguém não queria que eu 
fosse embora”, contou Padre Guilherme que 

vê nestes acontecimentos a mão de Deus.
Em seu testemunho, ele agradeceu aos ami-

gos que nunca se afastaram dele e foram im-
portantes para que não se sentisse abandona-
do e o ajudaram a se encontrar como pessoa, 
sendo apenas o Guilherme. Ele destacou que 
“o período em que trabalhei na Câmara Mu-
nicipal foi muito importante, pois ali era ape-
nas o Guilherme”. O período em que passou 
pelo Colégio Anglicano de Araras para ele 
foi importante, pois aprendeu muito com os 
professores e alunos, afirmando que “vocês 
perderam um professor, mais ganharam um 
amigo e um amigo padre”.

Para o Padre Guilherme a comunidade de 

Araras foi fundamental na sua caminhada, 
pois inicialmente não sabia como seria re-
cebido, pois esperaram por 11 anos para ter 
um padre e o primeiro padre que deixou o 
ministério. “Foi um peso muito grande sus-
tentar este título. Mas, obrigado, pois vocês 
mostraram que não amavam apenas o padre, 
mas amavam o Guilherme e isto era o que eu 
precisava descobrir. Obrigado, porque hoje 
eu sei que vocês amam o padre, mas amam o 
Guilherme, é um amor em dobro”.

Ao concluir suas palavras, Padre Guilherme 
disse que “eu sou o filho de Deus que ele olhou 
com carinho e amor. Me educou da forma que 
ele sabia que seria o melhor para mim. Assim 
como Nossa Senhora, Mãe de Deus me ampa-
rou e mostrou o caminho que culminou com 
esta missa. Essa foi à pedagogia de Deus”.

A comunidade católica de Araras presente 
na missa, primeira celebração presidida pelo 
Padre Guilherme ao reassumir as funções mi-
nisteriais sacerdotal, o acolheu com grande 
alegria. Além dos familiares, assim como sua 
mãe e avó, estavam presentes todas as lide-
ranças da comunidade e amigos de várias pa-
róquias, algumas onde Padre Guilherme tra-
balhou e fez pastoral.

Um dos momentos de grande beleza foi com 
a entrada do Apostolado da Oração, beijou 
sua mão, acolhendo-o em nome de toda co-
munidade. Padre Alexandre Brandão contou 
que o Apostolado foi criado ano passado e 
entre os seus muitos objetivos era rezar pelo 
Padre Guilherme. “Hoje, este Apostolado vê 
o resultado de suas orações”, concluiu Padre 
Brandão.

“

“

Obrigado, porque hoje 
eu sei que vocês amam o 

padre, mas amam o 
Guilherme, é um amor 

em dobro
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Aconteceu no dia 10 de junho 
de 2018, o IX Encontro Diocesano 
do Encontro de Casais com Cristo 
(ECC) com o tema “Casais Cristãos 
na Igreja e na Sociedade”, com lema 
“Sal da Terra e Luz do Mundo”. 
Foi um dia de reflexão e oração que 
contou com a presença das Pasto-
rais da Sobriedade, da Família e do 
Dízimo.

A primeira palestra foi ministrada 
pelo diretor espiritual diocesano, 
Padre Rogério Dias, que falou sobre 
a escolha do tema do encontro. Ci-
tando palavras do Papa Francisco 
ele disse que “todos são convidados 
a serem Santos, porém cada um a 
seu modo”.

O casal diocesano Dimário e Eliza 
apresentou o Conselho Diocesano 

e coordenou os trabalhos. Os Sa-
cramentos da Iniciação Cristã foi o 
tema tratado pelo Diácono Marqui-
nho. O casal Regional do ECC, Luiz 
Amaro e Sirlei, e o futuro casal Re-

gional, Tião e Zezé, lembraram do 
Congresso Regional da Região Les-
te 1 que acontecerá nos dias 20, 21 e 
22 de julho em Campos, RJ.

O Diretor Espiritual Regional Pa-

dre Jan Sopicki deu vários conse-
lhos de como os casais devem agir e 
testemunhar a palavra de Deus.

O IX Encontro terminou com a 
Santa Missa presidida por Padre 
Rogério e concelebrada por Padre 
Francisco Montemezzo. Na sua ho-
milia Padre Francisco destacou que 
“a família é o coração de Deus” e 
deve ser um lugar onde o amor en-
tre os esposos devem irradiar para 
os filhos.

Durante o encontro, Monsenhor 
Geraldo Policarpo e Padre Jander-
son Ferreira de Souza atenderam 
confissões. Além destes sacerdotes, 
estiveram presentes prestigiando 
o encontro Padre José Celestino, 
Padre Dênis de Souza, Pe. Manoel 
Gouveia e Frei Rosemberg.

Encontro diocesano do ECC 
reuniu casais de toda Diocese

No dia 5 de junho, Dom Gregório 
Paixão (OSB), bispo da Diocese de 
Petrópolis, fez a Dedicação da Ca-
pela do Sagrado Coração de Jesus 
na Paróquia Imaculada Conceição 
de Raiz da Serra.

Dom Gregório foi recebido pela 
banda Santa Cecília no pátio da 
capela junto com membros da co-
munidade.

A cerimônia iniciou às 19h e con-
tou com a presença dos membros 
da comunidade, que não escon-
diam a alegria de presenciar mais 
um feito importante para Paró-
quia, ao mesmo tempo em que ce-
lebraram 60 anos da comunidade.

A missa foi presidida pelo Bispo 
e concelebrada pelo Padre Alexan-
der de Brito e Silva, pároco local, e 
pelo Padre Jovane da Rosa Carmo, 
vigário paroquial.

Em sua homilia, o Bispo desta-
cou que anos atrás, homens e mu-
lheres da comunidade se reuni-
ram para substituir uma pequena 
capela que aqui estava, por tem-
plo maior. “Não se pode dizer de 
quem é o prédio, que foi feito por 
este ou aquele, pois foi esforço de 
uma massa para que, no futuro, 
seus filhos, netos e bisnetos fizes-
sem do local, seu abrigo, e que, o 
local sagrado seria casa de todos, 
pois é a casa de Deus. Assim nas-
ceu a beleza deste templo dedica-
do ao Sagrado Coração de Jesus”. 
Em seguida, foi colocada no altar 
uma relíquia da Beata Irmã Dulce 
dos Pobres.

Após a cerimônia, os fiéis junta-
mente com os sacerdotes e o bispo, 
cantaram parabéns para a comuni-
dade. 

Bispo faz dedicação de 
Capela do Sagrado Coração 

Entre os dias 20 e 22 de julho, 
aconteceu o XVII Congresso 
da Região Leste do Encontro 
de Casais com Cristo, que teve 
como tema : Evangelizando Fa-
mílias à Serviço da Paz e como 
Lema: Felizes os que Promo-
vem a Paz!. A Diocese de Pe-
trópolis esteve presente ao 
encontro, com os coordenado-
res diocesano e outros casais, 
acompanhado pelo diretor es-
piritual diocesano, Padre Ro-
gério Dias.

O Congresso aconteceu na 
Diocese de Campos e os repre-
sentantes da Diocese de Petró-
polis levaram uma mensagem 
de Dom Gregório Paixão (OSB) 
para o congresso, pois não 
pode estar presente devido a 
compromissos diocesanos. Os 
representantes da Diocese de 
Petrópolis se mobilizaram ao 
longo do primeiro semestre 
para estar presente neste con-

gresso e por isso, realizaram 
o congresso diocesano, que 
aconteceu no Ciep de Correas, 
no dia 10 de junho.

O ECC – Encontro de Casais 
com Cristo Este surgiu, em 
1970, na Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, São Paulo, região de 
Pompéia (área de trabalhado-
res), sendo fundado pelo padre 
Camiliano Afonso Pastore. Sua 
inspiração e carisma de atrair 
casais cristãos que se afastaram 
da comunidade eclesial, ou es-
friaram sua fé, para uma expe-
riência de encontro com Cristo, 
numa sequência de três etapas, 
um itinerário que lhes faz reno-
var o seu matrimônio, sua per-
cepção e compromisso eclesial 
e seu apostolado no mundo, 
tendo como referência a evan-
gelização e santificação dos ca-
sais, bem como o fortalecimen-
to de suas famílias como Igrejas 
Domésticas.

Diocese de Petrópolis no 
Congresso Regional do ECC
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No dia 26 de maio, a Comunida-
de Mater Dolorosa de Jerusalém 
(CMDJ), inaugurou a Casa de For-
mação Maria Mãe e Mestra, que 
foi instalada no Decanato São José 
de Anchieta, na região de Mauá 
(Magé). Neste local, serão forma-
dos os vocacionados que trilham 
o caminho para a Comunidade de 
Vida. A inauguração foi realizada 
com a celebração da Santa Mis-
sa, presidida pelo Padre Antônio 
Carlos, cofundador da CMDJ, e 
concelebrada pelo Padre Leonardo 
Santos da Silva, administrador pa-
roquial da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Guia, Mauá.

A fundadora da Comunidade, 
Verônica de Sousa Jordão, e diver-
sos membros da Comunidade de 
Vida e Aliança, assim como voca-
cionados e amigos participaram da 
inauguração que é um marco na 
história da Mater Dolorosa de Je-
rusalém. “Foi um dia de profunda 
graça e presença de Deus, pois nes-
ta Paróquia nasce a primeira casa 
de formação e missão da Comuni-
dade Mater Dolorosa de Jerusalém 
com o nome: ‘Maria Mãe e Mestra’, 
comentou Alexandre Nunes da 
Conceição, membro consagrado da 
Comunidade.

A Comunidade Mater Dolorosa 
de Jerusalém foi fundada em 26 de 
agosto de 1996 por Verônica de Sou-
sa Jordão 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 Mater Dolorosa de Je-
rusalém, Deus uniu à Verônica seu 
diretor espiritual, Pe. Antônio Carlos 
Soares Cardoso, que desde os pri-
meiros passos acompanhou e acon-
selhou sua filha espiritual na vonta-
de de Deus. Tornou-se com ela fonte 
inspiradora do carisma, assumindo 
a cofundação, de modo que também 
através dele a Comunidade pode be-
ber 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 Mater Dolorosa de 
Jerusalém, de pé com Maria aos 
pés da Cruz pela redenção da hu-
manidade, tendo a alma traspassa-
da pela espada de dor profetizada 
por Simeão em Lc 2,35: “E uma es-
pada traspassará a tua alma”, até 

que cada alma seja alcançada para 
a glória de Deus.

A missão da Comunidade Mater 
Dolorosa de Jerusalém, constituída 
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 gran-
de expressão: “Pai, se queres afasta 
de mim este cálice! Contudo, não a 
minha vontade, mas a tua seja fei-
ta!” (Lc 22,42). Esse é o desejo de 
cada membro, na alegria de abra-
çar 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.

Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém 
inaugura sua casa de formação em Mauá

No Dia do Colono, 29 de junho, 
Dom Gregório Paixão (OSB), bispo 
da Diocese de Petrópolis partici-
pou do Culto Ecumênico, que tra-
dicionalmente acontece neste dia 
nos jardins do Palácio de Cristal, 
lembrando a primeira celebração 
realizada, no mesmo local, unindo 
alemães luteranos e católicos.  A 

celebração como todos os anos, foi 
coordenada pelo Pastor Elton Po-
thin da Igreja Luterana e este ano, 
além dos frades franciscanos e do 
Pároco do Sagrado Coração de Je-
sus, Frei James Luiz Girard, contou 
com a presença do Pároco de São 
Judas Tadeu, na Mosela, Padre Ro-
gério Dias e do Diácono Permanen-

te, João Eliseu.
Durante a celebração, o Pastor 

Elton ressaltou a importância dos 
cristãos – luteranos e católicos – de 
saírem do comodismo e recuperar o 
entusiasmo que tinham os primeiros 
colonos, quando andavam quilô-
metros para ir ao culto ou a missa. 
“Hoje, muitos cristãos moram do 
lado da igreja e não participam, mas 
afirmam que são católicos e lutera-
nos. Olhando a história, vemos que 
muitos colonos moravam na Fazen-
da Inglesa e saiam de lá, vindo a pé 
até a Igreja Luterana ou Igreja Cató-
lica para participar das celebrações, 
hoje, mesmo morando próximo e 
tendo todas as facilidades não parti-
cipam”, afirmou o Pastor Elton.

Dom Gregório Paixão em sua refle-
xão frisou que Petrópolis foi funda-
da sob o nome daquele que é o Se-

nhor, Jesus Cristo, lembrando que os 
primeiros colonos, católicos e lutera-
nos, rezaram juntos agradecendo a 
Deus a graça que recebiam por estar 
em novas terras. Para Dom Gregó-
rio Paixão o que Deus pede hoje aos 
petropolitanos é para que tenham fé 
e que acreditem que podem trans-
formar a realidade em que vivem a 
partir do amor de Deus. “Cada um 
de nós continuemos a trabalhar pelo 
bem comum, pois assim alcançamos 
a paz”, afirmou.

O culto ecumênico contou ainda 
com a presença do prefeito Ber-
nardo Rossi e de sua esposa, do 
vice-prefeito, Albano Filho, vários 
secretários municipais e vereado-
res e os descendentes dos colonos 
alemães. O Coral DÓ Ré Mi parti-
cipou do culto regido pelo maestro 
Leonardo Randolfo.

Culto Ecumênico no Dia do Colono em Petrópolis
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Com mais de 100 anos de existência em Petró-
polis, no dia 8 de julho, aconteceu pela primeira 
vez o Congresso Diocesano do Apostolado da 
Oração, reunindo cerca de mil membros. O en-
contro aconteceu no Ciep da Posse, organizado 
pelo diretor espiritual do Apostolado, Padre 
Ludemir Leonardo Teodoro, Pároco da Paró-
quia São João Batista, na Posse, Decanato Nossa 
Senhora do Amor Divino. 

A missa de encerramento do Congresso foi 
celebrada pelo Vigário Geral da Diocese, Mon-
senhor Paulo Daher, que não escondeu sua ale-
gria em ver todos os grupos do Apostolado de 
Oração reunidos na Posse. Ele, após algumas 
manifestações, afirmou “o bispo acertou ao es-
colher Padre Ludemir como diretor espiritual 
do Apostolado” e disse a todos os participantes 
“sejam perseverantes. Vou levar ao bispo a ale-
gria de vocês”. 

O encontro foi marcado pela alegria e compro-
misso de todos os membros do Apostolado da 
Oração em fazer com que este movimento seja 
mais vivo e presente do que nunca na Diocese 
de Petrópolis. O Apostolado da Oração tem 174 
anos e na Diocese de Petrópolis, alguns grupos 
já celebraram o seu centenário. Este é o caso 
do grupo da Paróquia São José, em São José do 
Vale do Rio Preto e no próximo ano, o grupo da 
Paróquia São Pedro, distrito de Pedro do Rio em 
Petrópolis, celebra o seu centenário. 

Ao longo destes anos, são muitos os testemu-

nhos de graças conquistadas pela oração dos 
membros do Apostolado da Oração. O mais 
recente, foi testemunhada pelo Administrador 
Paroquial Nossa Senhora de Lourdes, em Ara-
ras (Petrópolis/RJ), Padre Alexandre Brandão, 
durante a primeira missa de retorno ao sacer-
dócio do Padre Guilherme Silva dos Santos, no 
dia 3 de julho. “Nosso Apostolado da Oração 
nasceu para rezar e hoje trouxeram a imagem 
de São José, pois você é fruto desta oração e 
desde o ano passado eles estavam rezando e 
você é fruto desta oração”, comentou Padre 
Brandão. 

Missão: sustentar a Igreja pela oração
Com mias de 50 anos participando do Apos-

tolado da Oração, Sebastião Jorge, da Paróquia 
São João Batista, disse que encontros como o 
Congresso Diocesano do Apostolado é muito 
importante para os católicos. “É muito impor-
tante, acho muito bom, pois o Apostolado re-
presenta muito para mim e lembro sempre da 
minha mãe que participou por mais de 60 anos. 
As pessoas devem conversar com o padre e par-
ticipar”, comentou, afirmando que “o católico 
não pode ficar apenas no banco assistindo, tem 
que participar fazer alguma coisa na Igreja”. 

Ilda da Rocha, da Paróquia São José em São 
José do Vale do Rio Preto, disse que o Aposto-
lado é maravilho, principalmente por causa da 
devoção ao Coração Misericordioso de Jesus. 

“Temos que participar e fazer com que as pes-
soas conheçam Jesus. A vida passa tão rápida e 
precisamos fazer com que a mensagem de Cris-
to seja conhecida por todas as pessoas”, afirmou 
Ilda. 

Assim como a maioria dos membros do Apos-
tolado da Oração, Padre Ludemir Teodoro con-
tou que desde criança sempre foi atraído por 
esta devoção e por isso, agora como sacerdote 
pediu a Dom Gregório Paixão (OSB), bispo da 
Diocese de Petrópolis, para ser o diretor espiri-
tual e ficou muito feliz quando recebeu a con-
firmação de sua nomeação para acompanhar o 
Apostolado da Oração. 

Sobre o Congresso Diocesano, Padre Ludemir 
disse que o objetivo foi mostrar para toda Dio-
cese que o coração de Jesus deseja que tantos 
irmãos e irmãs tornem o seu coração conhecido 
e amado por todos. “O Apostolado na Diocese 
é muito grande e o desejo de reunir as pessoas 
foi para que possamos ganhar força dessa mi-
sericórdia e deste coração imenso de Jesus para 
anuncia-lo a todas as pessoas”, explicou. 

Padre Ludemir lembrou que o movimento é 
antigo e sua importância vem do seu próprio 
nome, apóstolos da oração. Ele lembra que por 
meio da oração o Apostolado da Oração susten-
ta a Igreja, sustentam o Papa, os bispos e padres 
e todos os trabalhos da Igreja. “Pela vida de 
oração e da intimidade com Deus, sustentam a 
igreja”, afirmou Padre Ludemir. 

Congresso Diocesano do Apostolado 
da Oração reúne cerca de mil 



Julho/Agosto 2018 | 7Voz da Igreja

ATUALIDADE - APOSTOLADO DA ORAçãO

A origem do Apostolado
Era o dia 03 de dezembro de 

1844, na pequena cidade france-
sa de Vals, os jovens jesuítas no 
seminário estão positivamente 
inquietos com a testemunho dos 
missionários vindos do sul da Ín-
dia e da África. Depois de ouvi-
rem atentamente os relatos e no-
tarem a grande necessidade dos 
lugares de missão, sonham em ir 
logo para lá.

O Pe. Francisco Xavier Gautrelet 
que os acompanha lhes recorda a 
necessidade de concluir primei-
ro a formação para depois partir 
em missão e lhes propõe um mo-
vimento de oração pessoal e co-
munitária, qual seja, oferecer a 
vida diariamente pela missão da 
Igreja. Daí nasceu o oferecimento 
diário, que é o modo de oferecer 
tudo ao Senhor. São convidados 
também à revisão de vida para 
perceber todos os dias por onde 
Deus lhes está conduzindo.

Após algum tempo eles perce-
bem como é positivo o efeito que 
o oferecimento diário e a revisão 
de vida lhes provocam e começam 
a propor tais atitudes para as pes-
soas das comunidades onde eles 
iam nos fi nais de semana. Muita 
gente começa a fazer a mesma 
coisa. Diante da necessidade de 
dar um nome ao que está nascen-
do e crescendo com muita força, 

pedem ao Pe. Francisco e ele en-
tão dá o nome de “Apostolado da 
Oração”. 

Em 1849, o Bispo de Le Puy indo 
a Roma apresenta ao Papa Pio IX 
o novo movimento que surgiu em 
Valls e que ele já havia aprovado 
em sua diocese. O Papa fi ca tão 
impressionado que dá a apro-
vação sem colocar nenhuma ob-
jeção, alguns anos mais tarde o 
mesmo Papa vai aprovar também 
os Estatutos.

No ano de 1880, o Papa Leão XIII 
pediu ao Apostolado da Oração a 
terceira atitude diária – rezar pe-
las intenções de oração! A partir 
daí surgiram as três atitudes que 
são: oferecimento do dia, rezar 
pelas intenções do Papa e avalia-
ção diária de vida. Isso tudo para 
ajudar a missão da Igreja.

O Papa Leão XIII também pediu 
uma outra missão: cuidar da de-
voção ao Sagrado Coração de Je-
sus que é na verdade estar atentos 
aos sentimentos mais profundos 
do coração de Cristo para com a 
humanidade e querer viver como 
ele viveu. Olhando para Jesus 
contemplamos o que fez, a quem 
fez e como fez. Isso ajuda a nossa 
ação missionária.

A divulgação do Apostolado 
da Oração (AO) no mundo deve-
-se, sobretudo, ao Pe. Henrique 

Ramière, SJ. Foi ele o grande or-
ganizador e promotor do Apos-
tolado. Em numerosos artigos e 
escritos, explicou amplamente e, 
de maneira acessível, a doutrina 
do Apostolado, e deu à obra uma 
forma defi nitiva.

Em 1861, publicou um livro inti-
tulado “O Apostolado da Oração, 
santa Liga de corações cristãos 
unidos ao Coração de Jesus”. Era 
uma reedição ampliada de um 
livreto anteriormente publicado 
pelo Pe. Francisco Xavier Gau-
trelet. No mesmo ano, começou a 
publicação de uma revista men-
sal intitulada Mensageiro do Co-
ração de Jesus, que rapidamente 
se difundiu em todas as nações, 
nas respectivas línguas: na Itá-
lia em 1864; na Áustria no ano 
seguinte; nos Estados Unidos 
e na Espanha em 1866; na 
Colômbia e na Hungria em 
1867; na Inglaterra em 1868; 
na Holanda e na Bélgica 
em 1869, etc.

Os grupos do Aposto-
lado cresceram rapida-
mente. Após alguns 
anos já estavam pre-
sentes em todas as 
Paróquias da Dio-
cese e deixaram 
impressionados 
tantos os páro-

cos como o Bispo. Um movimen-
to simples, silencioso, que come-
çou a causar um enorme interesse 
e compromisso com a missão da 
Igreja.

Assim sendo, o Apostolado da 
Oração é um modo de ajudar 
diariamente a missão de Cristo 
na Igreja através oração e da re-
visão de vida. Sendo missionário 
desde o lugar onde está. Não é 
preciso ir para o lugar da missão 
para se sentir participante e res-
ponsável pela missão. O cristão é 
chamado a ser missionário onde 
está: minha casa, minha família, 
meu trabalho, minha escola, meu 
grupo eclesial, meu grupo de 
amigos.

ção diária de vida. Isso tudo para 

O Papa Leão XIII também pediu 
uma outra missão: cuidar da de-
voção ao Sagrado Coração de Je-
sus que é na verdade estar atentos 
aos sentimentos mais profundos 
do coração de Cristo para com a 
humanidade e querer viver como 
ele viveu. Olhando para Jesus 
contemplamos o que fez, a quem 
fez e como fez. Isso ajuda a nossa 

A divulgação do Apostolado 
da Oração (AO) no mundo deve-
-se, sobretudo, ao Pe. Henrique 

lia em 1864; na Áustria no ano 
seguinte; nos Estados Unidos 
e na Espanha em 1866; na 
Colômbia e na Hungria em 
1867; na Inglaterra em 1868; 
na Holanda e na Bélgica 
em 1869, etc.

Os grupos do Aposto-
lado cresceram rapida-
mente. Após alguns 
anos já estavam pre-
sentes em todas as 
Paróquias da Dio-
cese e deixaram 
impressionados 
tantos os páro-

As doze promessas
Jesus fez diversas promessas a Santa Margarida Maria Alacoque em 

favor dos que honrarem seu divino Coração. Essas promessas 
foram resumidas em poucos parágrafos e difundidas em todo o 
mundo:

1) Darei aos devotos do meu Coração todas as graças necessá-
rias a seu estado de vida.

2) Estabelecerei e farei reinar a paz em suas famílias.
3) Serão por mim consolados em todas as suas afl ições.
4) Serei para eles refúgio seguro durante a vida e, de modo es-

pecial, na hora da morte.
5) Lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos 

e empreendimentos
6) Os pecadores encontrarão em meu Coração uma fonte ines-

gotável de misericórdia.
7) As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa de-

voção.
8) As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição.
9) Minha bênção descerá sobre as casas em que estiver exposta e for 

honrada a imagem de meu Coração.
10) Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o 

poder de tocar os corações mais endurecidos.
11) As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes inscritos para 

sempre em meu Coração, e jamais serão apagados.
12) A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de nove meses 

consecutivos darei a graça da penitência fi nal e da salvação eterna.
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Diocese representada em Encontro Nacional da Pascom
O coordenador diocesano da Pas-

toral da Comunicação da Diocese de 
Petrópolis e assessor eclesiástico do 
Regional Leste 1, Padre Alexandre 
Brandão, participou do Encontro 
Nacional da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom), que acontece no San-
tuário Nacional de Aparecida, de 19 
a 22 de julho.

Em setembro, a Pascom Diocesana 
promove o seu Mutirão de Comuni-
cação, que acontecerá no Decanato 
São Pedro de Alcântara, na Paróquia 
São José do Itamarati. O Muticom 
diocesano acontece no dai 30 de se-
tembro e vai reunir todos os agentes 
da Pascom.

Na manhã do dia 19 de julho, bis-
pos referenciais e coordenadores dos 
18 regionais da CNBB responsáveis 
pela Pastoral da Comunicação (Pas-
com) estiveram reunidos no auditó-
rio dom Hélder Câmara, do Hotel 
Rainha do Brasil, em Aparecida (SP). 
O encontro foi coordenado pelo ar-
cebispo de Dimantina (MG) e presi-
dente da Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Comunicação, dom Darci 
Josè Nicioli.

Balanço Dos traBalHos
Dom Darci Fez um relato dos prin-

cipais projetos da Comissão executa-
dos nos últimos três anos de traba-
lho, apontou para alguns destaques 
considerados como avanços e levan-
tou desafi os que permanecem em 
aberto para os bispos, coordenado-
res e agentes da Pascom.

“Não somos apenas comunicado-
res, nem tampouco, apenas agentes 
de pastoral, somos gente que tem fé 
em Jesus Cristo e que considera o seu 
Evangelho o mais perfeito anúncio 
de uma vida maravilhosa para todos 
os seres humanos em todas as épo-
cas. Essa é a Boa Notícia, a Boa Nova, 
o conteúdo central da comunicação 
que planejamos, que organizamos e 
realizamos em nossas comunidades, 
nossas dioceses, nossos regionais e 
em nosso País“, disse o Presidente.

Ao falar do trabalho dos bispos e 

coordenadores, esclareceu: “Consi-
deramos que recebemos um privi-
légio e não um jugo, um peso, uma 
carga. Fomos escolhidos por nossos 
bispos para tomarmos conta de uma 
seara decisiva para a ação evangeli-
zadora da Igreja no Brasil. Tão deci-
siva que se falharmos, todo o movi-
mento das outras pastorais também 
irá receber refl exos da nossa falha. Se 
a comunicação se torna apática, re-
petitiva, maçante, o conjunto da obra 
sofre muito e criamos difi culdades 
para a que a luz da Boa Notícia che-
gue ao coração das pessoas”.

DestaQues
Dom Darci disse que três iniciativas 

da Comissão têm especial relevância 
no trabalho feito pelos referenciais 
e coordenadores nos últimos anos: 
a criação do Prêmio dom Luciano 
Mendes de Almeida, a Digitalização 
do Material para o Dia Mundial das 
Comunicações e a participação da 
Comissão nos encontros do Conse-
lho Latino-americano e Caribenho 
(Celam).

“Criamos no ano passado um prê-
mio especial de comunicação para 
cobrir os trabalhos realizados na In-
ternet. Acreditamos que se trata de 
um legado que deixaremos para as 
próximas equipes da Comissão. Ha-
via muito tempo que se falava de al-
gum mecanismo para um reconheci-
mento do episcopado das iniciativas 
interessantes que brotam desse novo 

ambiente de comunicação. O Prêmio 
faz homenagem a Dom Luciano, in-
discutivelmente, um homem visio-
nário e um intrépido comunicador. 
Esse prêmio inclui portais, sites, blo-
gs, redes sociais e aplicativos. Este 
ano estamos na segunda edição e 
posso dizer que tivemos trabalhos 
muito interessantes que mereceram 
a atenção dos especialistas e dos bis-
pos“, assinalou dom Darci.

“Confesso que não foi tarefa fá-
cil deixar o papel de lado e propor 
de enviar o material para divulgar 
o Dia Mundial das Comunicações 
em formato digital. É uma questão 
cultural. Somos ainda apegados ao 
papel e parecia que não ia funcio-
nar. A refl exão na Comissão, prin-
cipalmente impulsionada por Dom 
Devair Araújo, caminho na direção 
de colocarmos em prática os ensi-
namentos do Papa Francisco com a 
Encíclica Laudato Sì. Desse modo, 
enfrentamos o desafi o e creio que já 
está sendo muito mais fácil acom-
panhar nossas orientações por meio 
digital do que aguardando poucos 
livretos que chegavam às dioceses 
e, muitas vezes, permaneciam na 
secretaria das paróquias“, esclare-
ceu.

E acrescentou: “Por conta do meu 
ofício de presidir a Comissão, fui 
conduzido a uma equipe de comu-
nicação do CELAM, em Bogotá. 
Participei de várias reuniões nesses 
últimos anos. Asseguro que temos 

muito o que aprender com nossos 
irmãos hispânicos, que a Igreja 
latino-americana e caribenha tem 
uma vastíssima refl exão no campo 
da comunicação e muitos passos 
a dar para uma integração maior. 
Este ano, em março, fui represen-
tar a CNBB e levei um assessor 
comigo e tivermos a gratíssima 
surpresa de ver o quanto o nosso 
Diretório é admirado pelas outras 
conferências episcopais. Fomos ci-
tados e “assediados” em função do 
interesse de todos pelo trabalho de 
comunicação que fazemos no Bra-
sil. Naquele encontro, das 22 con-
ferências do Conselho, 18 estavam 
representadas”. 

DesaFios
Dom Darci lembrou que, no campo 

da comunicação na Igreja, os agentes 
precisam estar atentos a vários de-
safi os nos próximos meses, princi-
palmente o seguintes: a preparação 
e realizado do Mutirão Brasileiro da 
Comunicação (Muticom) de 2019 
na Arquidiocese de Goiânia (GO); 
A divulgação e aplicação do Guia 
de Implantação da Pascom que será 
lançado no 6º Encontro Nacional da 
Pascom que se inicia nesta quinta, 
19, e se estende até o domingo, 22 de 
julho, em Aparecida (SP) e o estudo 
do documento 11 da série verde (es-
tudos) da CNBB que trata de “Orien-
tações para as mídias católicas”.

CoorDenação NaCional Da Pas-
CoM

No fi nal da reunião, foram eleitos 
os primeiros agentes a coordenar 
nacionalmente a Pascom. O coorde-
nador nacional, eleito por voto se-
creto e direto, foi o Marcus Tulius, 
da Arquidiocese de Vitória (ES) e 
coordenador do regional Leste 2 da 
CNBB. A secretária nacional da Pas-
com, escolhida pelo mesmo método, 
é a Patrícia Luz, da arquidiocese de 
Salvador e coordenadora do regio-
nal Nordeste 3.

Com informações de CNBB

Dom Gilson nomeado bispo coadjutor de Nova Iguaçu
A Diocese de Petrópolis, por meio 

de seu bispo diocesano, Dom Gre-
gório Paixão (OSB), manifesta sua 
alegria pela nomeação de Dom Gil-
son Andrade da Silva, bispo coadju-
tor de Nova Iguaçu. A Diocese lhe 
dá boas vindas em seu retorno ao 
Regional Leste 1 da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
por ser um fi lho espiritual desta 
região, devido a sua formação sa-
cerdotal ter ocorrido no Seminário 
Diocesano Nossa Senhora do Amor 

Divino, onde foi reitor e ocupado o 
cargo até sua eleição para bispo, no 
dia 27 de julho de 2011.

O Santo Padre nomeou bispo coad-
jutor de Nova Iguaçu, Dom Gilson 
Andrade da Silva, até o momento 
bispo titular de Noba e auxiliar da 
Arquidiocese de São Salvador (BA).

Dom Gilson Andrade da Silva 
nasceu em 11 de setembro de 1966 
no Rio de Janeiro, na arquidiocese 
de mesmo nome. Completou seus 
estudos de fi losofi a no seminário 

diocesano de Petrópolis e os de 
Teologia da Universidade de Na-
varra, na Espanha. Sucessivamente 
obteve uma licenciatura em Teolo-
gia Dogmática na Pontifícia Uni-
versidade da Santa Cruz em Roma. 
Em 4 de agosto de 1991 foi ordena-
do sacerdote e foi incardinado na 
Diocese de Petrópolis. Em 27 de ju-
lho 2011 foi nomeado Bispo titular 
de Noba e auxiliar de São Salvador 
da Bahia, recebendo a ordenação 
episcopal no dia 24 de setembro.
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Nenhuma encíclica teve um tempo de elabora-
ção tão longo como a Humanae Vitae do Beato 
Paulo VI: cinco anos, de 1963 a 1968. Até então, 
poucos documentos papais tinham tido tantos 
consultores envolvidos no projeto. Mas, princi-
palmente, desde a sua publicação em 29 de julho 
de 1968, esta última encíclica de Paulo VI desen-
cadeou um debate que chega até os nossos dias.

Os MotiVos Da pesQuisa ₅₀ anos Depois
Esses foram os motivos que levaram padre Gil-

fredo Marengo, professor no Pontifício Instituto 

Teológico João Paulo II para as Ciências do Ma-
trimônio e da Família, a publicar o livro “O nasci-
mento de uma Encíclica. Humanae Vitae à luz dos 
Arquivos do Vaticano”. Uma especial derrogação 
do Papa Francisco possibilitou o acesso aos arqui-
vos antes dos 70 anos previstos e permitindo as-
sim uma pesquisa histórica que trouxe à luz uma 
documentação inédita que ajuda a reconstruir a 
formação do texto.

“Muitas polêmicas e muitas opiniões críticas sobre 
a Humanae Vitae – explica Marrengo – nasceram da 
especulação sobre a sua composição. Portanto re-
construir este percurso ajuda a derrubar muitos pre-
conceitos que se acumularam em todos estes anos”.

As tensÕes pÓs-ConCiliares
“A sua redação e receptividade – explica o au-

tor – foram infl uenciadas pelas primeiras tensões 
eclesiais logo depois do Concílio, às quais o texto 
é extremamente ligado”. “Para os que colabora-
ram na preparação do texto não foi fácil assumir 
as notas de novidade que o Vaticano II tinha in-
troduzido. Trazia consigo um magistério que já 
Pio XII reconhecera, como a licitude dos métodos 
naturais porém quase como uma concessão para 
os esposos cristãos. Aqui tratava-se de fazer um 
passo adiante mas, para a geração que trabalhou 
naqueles anos, o Concílio era ainda uma realidade 
nova como demonstra a contrariedade manifesta-
da em algumas passagens, por parte de alguns 
consultores, com relação aos temas conciliares”. 

“Ao mesmo tempo para muitos outros, que con-
testaram a Humanae Vitae, é claro o preconceito 
de que tudo que tinha sido feito antes do Concílio 
não teria mais valor. São dinâmicas que na Huma-
na Vitae explodem de maneira singular, mas que 
marcaram todo o período das primeiras décadas 
pós-conciliares”.

UMa Versão CanCelaDa e Consulta sinoDal
A existência de uma primeira versão da encíclica 

aprovada e depois cancelada e uma consulta sino-
dal sobre os métodos de regulação da natalidade, 
durante o primeiro Sínodo dos Bispos no fi nal de 
1967, são os dois principais fatos descobertos du-
rante a consulta dos arquivos.

“A pesquisa permite também uma abordagem 
mais objetiva da encíclica – como explica Marengo 
– pois acaba com dois mitos sobre seu autor. “Não 
é verdade que Paulo VI teria trabalhado sozinho: 
ao contrário fez questão de receber todas as suges-
tões possíveis e consultou os bispos. Assim como 
não é verdade que foi tomado pelas dúvidas, a 
sua ideia estava amadurecida desde o início. Papa 
Montini sempre consultou todos seus colabora-
dores sobre como apresentar de modo positivo o 
seu trabalho. E é preciso dizer – conclui Marengo 
– que seus colaboradores nem sempre souberam 
responder, de modo aprofundado e à altura, essa 
sua exigência”.

Fonte: Vatican News

Cinquenta anos depois, uma pesquisa sobre 
a origem da “Humanae Vitae” de Paulo VI

Em 25 de julho de 1968, o Beato Papa Paulo VI 
publicou a encíclica Humanae Vitae sobre a regu-
lação da natalidade, um documento profético que 
continua sendo atual após 50 anos do seu lança-
mento.

No último dia 12 de junho, os bispos da Polônia se 
reuniram em uma sessão extraordinária para come-
morar este aniversário. O Arcebispo Henryk Hoser 
disse a respeito que “a voz da encíclica Humanae 
Vitae sobre os resultados de anticoncepção se re-
velaram como proféticos, pois Paulo VI justamente 
previu que a sua aplicação abriria o caminho fácil à 
infidelidade conjugal e à diminuição geral dos nas-
cimentos”.

Em seu discurso, Dom Hoser acrescentou que a 
encíclica continua sendo atual, 
pois o Beato afirma que o amor 
conjugal, “carnal ou espiritual, 

deve com-
binar es-
tas duas 
d i m e n -

sões” e deve ser sempre um amor “privado de egoís-
mo. É uma forma especial de amizade entre as pes-
soas em mútua e plena devoção. Nem todo mundo 
sabe, inclusive aqueles que se casaram por amor”.

“Em terceiro lugar (este amor conjugal) é fiel e 
exclusivo até o fim da vida. Em quarto lugar, é um 
amor fértil que se dirige a sua extensão e o despertar 
de uma nova vida”.

Este último tema foi o centro das discussões do 
congresso internacional realizado no Centro Pasto-
ral Paulo VI, em Brescia (Itália), em 7 de junho para 
formadores de instrutores sobre métodos de regula-
ção natural da fertilidade.

Giancarla Stevanella, presidente da Confederação 
Italiana dos Centros (CIC) para os métodos de regu-
lação natural da fertilidade, explicou à ACI Stampa 
- agência em italiano do Grupo ACI – que o evento 
se chamou “Humanae Vitae: a fecundidade de uma 
carta encíclica vinda do futuro”.

Participaram aproximadamente 250 instrutores da 
regulação natural da fertilidade, provenientes de vá-
rios países da Europa, da CIC e do Instituto Europeu 

de Educação Familiar.
“O evento foi vivido como um reco-
nhecimento do Beato Paulo VI e do 
seu magistério pontifício, que deste 
então até Amoris Laetitia (do Papa 
Francisco) continua iluminando a 
consciência da Igreja e do mundo 
sobre o delicado tema da afetivida-
de e da sexualidade”, destacou.

Em sua opinião, foi “um espaço para converter 
reflexões e testemunhos sobre a íntima beleza da 
sexualidade à luz do Evangelho da vida e do amor 
conjugal em meio à cultura dominante”.

“Na verdade, agora em meio a uma cultura de re-
lacionamentos efêmeros, é necessário oferecer aos 
casais a possibilidade de uma opção consciente em 
relação à maternidade e à paternidade responsá-
veis, pois neste mundo os métodos naturais estão 
sempre presentes e realmente respondem ao desejo 
de viver o amor no dom total de si mesmo”, indicou.

Para Stevanella, “o caminho educacional para 
uma maternidade e uma paternidade responsáveis 
requer enfrentar estes temas a partir de jovens com 
uma formação que se dirija ao conhecimento do 
próprio corpo, da sexualidade e da fertilidade”.

A encíclica Humanae Vitae alertou que entre as 
consequências de usar métodos anticoncepcionais 
estava o aumento da infertilidade conjugal, a degra-
dação moral, a perda do respeito pela mulher e o 
uso desses métodos como políticas de Estado.

No parágrafo 17 do documento, o Beato assinala 
que “o homem, habituando-se ao uso das práticas 
anticoncepcionais”, pode acabar “por perder o res-
peito pela mulher e, sem se preocupar mais com o 
equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a consi-
derá-la como simples instrumento de prazer egoísta 
e não mais como a sua companheira, respeitada e 
amada”.

Fonte: ACI Digital

50 anos da Humanae Vitae: 
Por que a encíclica de Paulo VI é profética e atual?



Voz da Igreja10  | Julho/Agosto 2018

SANTO

São Roque de Montepellier
Celebrada em 16 de agosto

Roque nasceu em 1295, em Montpellier, 
França. Sua família, profundamente cató-
lica, pertencia à nobreza e fazia parte do 
governo da cidade. O pai chamava-se João 
Rog (de onde vem o nome Roque) e a mãe, 
Líbera. Ele ficou órfão ainda jovem, e quan-
do atingiu os 20 anos de idade, devia assu-
mir a direção do palácio familiar e a admi-
nistração de vastas terras. Lembrou-se da 
passagem do Evangelho sobre o moço rico, 
e do apelo que fizera Nosso Senhor quan-
do lhe respondeu como deveria fazer para 

ser perfeito. Então, Rogue renunciou à sua 
nobreza e distribuiu aos pobres o seu rico 
patrimônio. Saiu ocultamente de sua cida-
de, dirigindo-se, como peregrino, a Roma, 
onde haveria de permanecer três anos, e à 
Terra Santa, em peregrinação penitencial.

Inscreveu-se na Terceira Ordem Francis-
cana e foi peregrino por toda a sua vida.

Seu percurso, entretanto, foi enormemen-
te tumultuado, pois teve de interrompê-lo 
repetidas vezes para socorrer os acometi-
dos pela peste negra em torno de Roma e 
em diversas localidades da Província da 
Romanha (Cesena, Rimini e Forli).

Na própria Cidade Eterna, quando ali 
chegou, São Roque encontrou o povo da ci-
dade sobressaltado por causa da peste, que 
ali grassava.

Ao passar por Piacenza cuidando dos en-
fermos, também ele contraiu a peste negra. 
Para não molestar ninguém e poder tratar-
-se por si próprio, retirou-se para um bos-
que, habitando uma cabana situada à beira 
de uma nascente. Curado milagrosamente 
por um anjo, passou a ser alimentado por 
um cachorro que todos os dias lhe trazia 
um pedaço de pão.

Assim, durante oito anos, a Itália tomar-
-se-á sua pátria de adoção, como santo pro-
tetor contra as epidemias. Ele chegou à sua 
cidade natal em trajes de peregrino, sem 
revelar sua identidade, e foi tomado por 
vagabundo e espião, pois Montpellier vivia 
momentos de grande agitação política. Por 
ordem do próprio tio, Bartolomeu Rog, foi 
encarcerado, sofrendo durante cinco anos 
os vexames da prisão, sua solidão e incô-
modos. E morreu no cárcere, no dia 16 de 
agosto de 1327, com 32 anos de idade. Só 

então é que se soube quem era ele, pois dei-
xara sob sua cabeça uma tabuinha com o 
seu nome escrito.

A notícia despertou entre os habitantes 
da cidade uma emoção profunda. Clero, 
nobreza e povo, também das cidades vizi-
nhas, acorreram para venerar seus despo-
jos expostos à visitação pública, primeiro 
no palácio da família, e depois na igreja de 
Nossa Senhora des Tables. Para reparar a 
injustiça, seu tio Bartolomeu mandou eri-
gir, na cidade vizinha de Miguelone, ar-
tístico mausoléu em forma de capela. E o 
povo proclamou-o Santo Padroeiro contra 
epidemias e doenças graves.

Em 1485, a maior parte de suas veneráveis 
relíquias foram transferidas para Veneza, 
onde a Irmandade, instituída sob seu patro-
cínio, construir-lhe-ia a mais célebre igreja. 
Após a morte de Gregório XI, em 1378, um 
Papa e dois antipapas disputavam a Cáte-
dra de São Pedro: o Cardeal Pedro de Luna 
(Bento XII), Baltasar Cossa (João XXIII) e 
o Papa verdadeiro, Cardeal Ângelo Corai, 
que tomou o nome de Gregório XII. Era o 
cisma instalado uma vez mais na Igreja!

Para dirimir a questão, reuniu-se um 
Concílio na cidade suíça de Constança, de 
1414 a 1418. Cardeais, Arcebispos, Bispos, 
Teólogos, doutores, chefes de Estado e o 
próprio Imperador, entretanto, foram aco-
metidos pela peste negra. Foi proposto que 
se fizesse uma procissão penitencial, invo-
cando a proteção de São Roque. Assim foi 
feito, e antes de terminado aquele ato pú-
blico de penitência, obtivesse a erradicação 
da peste pela gloriosa intercessão do Santo.

Fonte: franciscanos.org.br

CULTURA

Edições CNBB oferece coletânea que reflete 
a Teologia do Papa Francisco

“O que anima o papa Francisco é uma preocupa-
ção de caráter essencialmente teológico e cristoló-
gico”, este conceito está no livro Rostos, gestos e 
lugares: A cristologia do Papa Francisco, do autor 
Lucio Casula e lançado no Brasil pela editora ‘Edi-
ções CNBB’.

Este trabalho é o volume 2 da coleção “A Teologia 
do Papa Francisco” que apresenta o poder inspira-
dor das palavras e gestos de Francisco. Ao todo, a 
‘Edições CNBB’ vai lançar 11 volumes discorrendo 
sobre a visão do papa acerca dos principais temas 
da teologia como por exemplo: antropologia, cris-
tologia, eclesiologia, mariologia, ecumenismo, entre 
outros.

A obra traz a seguinte reflexão: “O que é, na ver-
dade, a evangelização, senão o anúncio de Cristo? 
E qual é o motivo que o impulsiona a se empenhar 
para a reforma da Igreja, senão o desejo de ter uma 
Igreja mais adepta à mensagem e ao estilo de Jesus, 

para que possa cumprir a sua missão de modo mais 
crível e eficaz? Enriqueça-se com a reflexão do Papa 
Francisco acerca da Igreja que foi chamada a guar-
dar o Evangelho de Cristo, em todo lugar, todo tem-
po”.

Já o volume 1 que tem como título: A teologia do 
papa Francisco– A fraqueza de deus pelo homem, 
também está disponível em português e traz um es-
tudo mais pontual do ensinamento do papa e pode 
ser útil também para mostrar que é preciso se man-
ter sempre crítico em relação a uma teologia que as-
suma com “fidelidade criativa” a tarefa de pensar 
criticamente aquela mesma fé, a fim de que conti-
nue a ser anunciada.

O livro lembra ainda que: “Quando, no nosso co-
ração, encontra lugar o menor dos nossos irmãos, é 
o próprio Deus que aí encontra lugar; e, quando se 
deixa fora aquele irmão, é o próprio Deus que não é 
acolhido”, diz o papa.
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PASTORAL / MOVIMENTO

CRIANçAS

Pastoral do Menor
No início da década de 70, a preo-

cupação pela situação das crianças e 
adolescentes em situação de risco fez 
nascer instituições proféticas espa-

lhadas pelo Brasil. Foi nesse contexto 
q u e surgiu a Pastoral do Menor, como força 
que busca a organização das respostas às necessi-
dades das crianças e adolescentes empobrecidos, 
de forma efetiva.

Em plena ditadura militar, um grupo de agentes 
das comunidades eclesiais de base de São Paulo, 
impulsionados pela Irmã Maria do Rosário e Ruth 
Pistore e, com apoio incondicional de Dom Lucia-
no Mendes de Almeida, iniciou as primeiras ativi-
dades de acompanhamento à adolescentes vítimas 
das diversas formas de violências da sociedade da-
quela época. Esse grito de serviço em favor da vida 
de crianças e adolescentes espalhou-se, ultrapas-
sando as fronteiras de São Paulo, seguindo pelos 
corações de leigos e leigas, irmãs, padres e bispos 
pelo Brasil à fora.

Em 1987, a Campanha da Fraternidade tem como 
tema “Quem acolhe um menor a mim acolhe” 
(Mc)  afirma para a Igreja Católica, a necessidade 
evangélica e pastoral para o serviço em favor da 
vida de meninos e meninas. Esse anúncio continua 
até hoje. Nas últimas décadas, a Pamen veio cres-
cendo pelos regionais, dioceses, paróquias e comu-
nidades onde foi encontrando o rosto de Jesus nas 
crianças e adolescentes violados em seus direitos 
humanos fundamentais. 

Identidade - A Pastoral do Menor não entende 
por “menor” a caracterização estigmatizante ado-
tada pelas políticas contemporâneas ao Código de 
Menores, instituído pela Lei Federal 6.697, de 10 
de outubro de 1979. Pastoral do Menor quer tra-
zer sempre viva a proposta da mística evangélica 
de acolhida aos pequenos, lema da Campanha da 
Fraternidade de 1987: “Quem acolhe o menor, a 
mim acolhe” (Mc 9,37), compreendendo “menor” 
como aquela criança e adolescente esquecido, re-
jeitado e excluído dentre todos. O termo “menor” 
consagrado na nossa história pastoral é teológico e 
não jurídico.

Missão - “Promover e defender a vida de crian-
ças e adolescentes empobrecidos e em situação de 
risco pessoal e/ou social desrespeitados em seus 

direitos fundamentais”.
Objetivo Geral - A Pastoral do Menor se propõe, 

à luz do Evangelho, buscar uma resposta transfor-
madora, global, unitária e integrada à situação da 
criança e do adolescente empobrecidos e em situa-
ção de risco pessoal e/ou social, promovendo a par-
ticipação dos mesmos como protagonistas.

 Objetivos específicos - Sensibilizar, motivar e 
mobilizar os vários segmentos da Igreja, da socie-
dade e do poder público para posturas e ações efe-
tivas em favor da defesa dos direitos das crianças 
e dos adolescentes empobrecidos e em situação 
de risco pessoal e/ ou social, conforme preconiza a 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente; Estimu-
lar o trabalho de base, dentro da linha comunitária, 
com vistas a uma democracia participativa; Incen-
tivar uma cultura de paz, de relações de amor, afe-
to, empatia, respeito, tolerância, de participação e 
de integração entre crianças, adolescentes, famílias, 
educadores e comunidade em geral; Desenvolver 
ações capazes de apontar caminhos a serem assu-
midos pela família, sociedade e poder público e 
privado; Denunciar toda forma de negligência e 
violência contra crianças e adolescentes; Estimular 
um processo que vise a conscientização crítica, a 
organização e a mobilização da sociedade na busca 
da efetivação dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes.

princípios - A Pastoral do Menor, alicerçada na 
ação evangelizadora da Igreja no Brasil e orienta-
da pelas Diretrizes Gerais da CNBB, com mística e 
identidade próprias, fundamenta-se nos seguintes 
princípios:  I. Comprometimento com os mais po-
bres e oprimidos, sempre na ótica da inclusão e dos 
direitos humanos; II.  Motivação cristã de sua ação 
pastoral, alicerçada na Palavra de Deus e alimen-
tada na oração, nos sacramentos e no serviço aos 
pequenos; III. Desenvolvimento integral da crian-
ça e do adolescente, envolvendo a família, a esco-
la, a comunidade e a sociedade; IV. Integração na 
Pastoral de Conjunto, buscando incorporar-se às 
diversas Pastorais em uma dimensão libertadora; 
V. Testemunho dos agentes empenhados na incul-
turação, na conversão pessoal e na transformação 
da sociedade;  VI. Empenho pelo resgate das dívi-
das sociais com as crianças, adolescentes conforme 

determinações dos marcos legais nacionais e inter-
nacionais; VII. Promoção e afirmação do direito à 
participação de crianças e adolescentes nos espaços 
de convivência e de decisão político- social.

Eixos – Mística: É a força do Espírito da Vida 
agindo, que dá entusiasmo e ânimo para o traba-
lho. A mística é o modo de ser, de pensar e de agir 
que faz com que o agente se sinta envolvido cons-
tantemente com uma causa que é essencial. É um 
motivo que impulsiona a ação e a vida, um com-
promisso permanente com justiça e paz. A místi-
ca da Pastoral do Menor é esse motivo escondido 
que responde à pergunta: “Por que faço aquilo que 
faço?”

Solidariedade: É a expressão de uma atitude de 
presença amiga e de serviço de quem possui um 
coração que se compadece com o sofrimento das 
crianças e dos adolescentes porque os sente como 
seus. A solidariedade é a expressão da mística que 
se faz ação em favor dos excluídos; é a resposta 
ativa da Igreja em uma sociedade de exclusão.Na 
linha da solidariedade, enquadram-se as Áreas de 
Ação da Pastoral do Menor: Crianças e Adolescen-
tes empobrecidos e em situação de risco; Adoles-
cente Autor de Ato Infracional; Famílias de Crian-
ças e Adolescentes; Políticas Públicas de Garantia, 
Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes.

Justiça: A justiça é a virtude que regula as rela-
ções pessoais permitindo que cada pessoa seja tra-
tada com total dignidade e valor transcendental. 
Ela exige o justo ordenamento dos bens comuns 
na sociedade e proíbe as desigualdades humanas, 
especialmente em se tratando daqueles e daquelas 
que não têm condições de se defender. A justiça 
busca igualdade, equidade e justiça social para to-
dos.

Organização: A organização expressa-se no con-
junto das Áreas de Ação e dos Serviços, com seus 
programas e projetos, com as estruturas necessá-
rias para seu funcionamento, sua articulação, sua 
sustentação e a divulgação da Pastoral do Menor. 
A organização visa superar medidas puramente 
técnicas, assistencialistas e paternalistas, estimu-
lando as potencialidades das crianças e dos adoles-
centes, em um processo formador para o exercício 
pleno da cidadania.

Sagrado Coração de Jesus
Amiguinho e amiguinha, a devoção ao Sa-

grado Coração de Jesus é muito popular que 
ganhou dimensões globais a partir do século 
XVII, pelos esforços de São João Eudes, San-
ta Margarida Alacoque e da beata Maria do 
Divino Coração. A festa acontece em junho, 

mas falo dela agora para vocês por causa do 
Apostolado da Oração, que tem como missão, 
divulgar esta devoção. Desde a idade média 
o Coração de Jesus passou a ser amplamente 
considerado como modelo para o amor que 

somos chamados a ter e a viver no dia a 
dia. Mas foi o Papa Leão XIII que consa-
grou o mundo ao Sagrado Coração de 
Jesus. Nós também devemos consagrar 
nossa vida ao Coração de Jesus.
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