
Para celebrar o mês 
da Bíblia, nesse 
Ano Litúrgico C, a 
Comissão Bíblico-
-Catequética da 

Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) es-
colheu, como tema, “O Bra-
sil na missão continental” e 
como lema, “Alegrai-vos co-
migo, encontrei o que estava 
perdido”.

No tocante a este lema, 
inspirado pelo Capítulo 15 
do Evangelho de Jesus Cris-
to segundo São Lucas, estão 
os versículos que incluem as 
três parábolas da misericór-

“Alegrai-vos comigo, encontrei 
o que estava perdido” (Lucas 15)

Neste mês que a 
Igreja celebra a 
bíblIa, todo crIstão 
deve buscar coNhecer 
e aprofuNdar-se Nos 
seus eNsINameNtos

PASCOM

dia: a parábola da ovelha que 
se perde, da dracma perdida 
e do filho pródigo. As narra-
tivas vem mostrar a infinita 
misericórdia e alegria do Pai 
pelo resgate do pecador que 
se arrepende e se converte. 

Trata-se de ensinamentos 
bíblicos que enchem de es-
perança toda a humanidade 
frágil e pecadora, que mes-
mo resvalando poderá contar 
com a chance de adentrar no 
reino do céu – desde que se 
arrependa do pecado cometi-
do e busque um novo modo de 
vida. 

Pois é grande a alegria no 
céu por um só pecador que re-
conhece o seu erro, se arrepen-
de e se volta para Deus com a 
firme decisão de redirecionar 
a sua maneira de proceder. So-
mente a infinita misericórdia 
divina é capaz de amar e de 
perdoar de forma incondicional 
seus filhos pecadores, acolhen-
do-os de volta em seus braços 
de Pai para dentro do seu reino.
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Portanto, nesse mês que a 
Igreja celebra a Bíblia, todo 
cristão deve buscar conhe-
cer e aprofundar-se nos seus 
ensinamentos para adotá-los 
como luzeiros de sabedoria 
que irão nortear os caminhos 
da perfeição humana. Basea-
dos nesses fundamentos divi-
nos, homens e mulheres se-
rão mais felizes, equilibrados 
e de fácil convivência com o 
próximo.

Para tanto, torna-se ne-
cessário que cada pessoa 
possua uma Bíblia e habitue-
-se a lê-la de preferência pela 
manhã e seguindo a liturgia 

É preciso ler
a Bíblia
todos os dias”
“

indicada pela Igreja. A partir 
dessa leitura e reflexão par-
ticular, cada cristão estará 
preparado para praticar seu 
ensinamento ao longo do dia 
que com certeza irá orientar-
-lhe sabiamente na sua vida 
pessoal, familiar, profissio-
nal e comunitária. Muito im-
portante também é partici-
par de estudos bíblicos que 
permitirão um melhor en-
tendimento e discernimento 
das Escrituras Sagradas, com 
vistas a estar sempre prepa-
rados para evangelizar o pró-
ximo. 

Assim sendo, cabe a todo 
aquele que se diz cristão 
apoiar-se nas Escrituras Sa-
gradas que irão servir de su-
porte imprescindível para o 
seguimento de Jesus Cristo, 
que é o Único e Verdadeiro 
Caminho capaz de promover 
dentro de cada ser humano 
os sentimentos de paz, de 
amor e de fraternidade com o 
próximo.

Cabe a todo aquele que se diz cristão apoiar-se nas Escrituras Sagradas| Foto: Divulgação

FeStejoS

entrevIStA

vIvÊnCIA

Festa da 
Padroeira

jovem 
padre

juventude 
em jornada

O Mensageiro traz um re-
sumo dos momentos litúr-
gicos e sociais da Festa da 
Padroeira 2013, que refle-
tiu sobre o papel de Maria 
na vida da Igreja. Págs. 
03 e 04

O nosso vigário paroquial, 
Pe. Júlio César, é o entre-
vistado desta edição d’O 
Mensageiro. Ele fala de in-
fância, vocação e desafios 
de ser um jovem padre. 
Pág. 11

Confira o depoimento de 
jovens que participaram e 
serviram na Jornada Mun-
dial da Juventude, experi-
ência que fortaleceu a fé 
de cada um deles. Págs. 
08 e 09
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Semana da Família | Ocorrida de 02 a 06 de setembro, suscitou o debate de grandes 
temas ligados à família cristã | Foto: Pascom

Galeria

Regina viveu no século III, em 
Alise, antiga Gália, França. Seu 
nascimento foi marcado por 
uma tragédia familiar, pois 
sua mãe morreu durante o 
parto. Por essa razão a criança 
precisou de uma ama de leite, 
no caso uma cristã. Foi ela que 
a inspirou nos caminhos da 
verdadeira fé.

Na adolescência, a própria 
Regina pediu para ser batizada 
no cristianismo, embora o am-
biente em sua casa fosse pagão. 
A cada dia tornava-se mais 
piedosa e tinha a convicção de 
que queria ser esposa de Cristo. 
Nunca aceitava o cortejo dos ra-
pazes que queriam desposá-la, 
tanto por sua beleza física como 
por suas virtudes e atitudes, 
que sempre eram exemplares. 
Preferia passar a maior parte do 
seu tempo em oração e peni-
tência.

Entretanto, o seu pai, um 
servidor do Império Romano, 
passou a insistir para que ela re-
verenciasse os deuses. Até que 
descobriu que Regina era uma 
cristã. Ele denunciou a própria 

filha ao imperador Décio, que 
tentou seduzi-la com promes-
sas vantajosas caso renegasse 
Cristo. Ao perceber que nada 
conseguiria com a bela jovem, 
ele friamente a mandou para o 
suplício. Regina sofreu todos os 
tipos de torturas e foi decapi-
tada.

O culto a santa Regina 
difundiu-se por todo o mun-
do cristão. No local onde foi 
encontrada a sua sepultura, 
foi construída uma capela, que 
atraiu grande número de fiéis 
que pediam por sua interces-
são na cura e proteção. (Fonte: 
www.paulinas.org.br)

Santo do Mês

gicas e festa social marcaram os dez 
dias de festejos.

E neste mês de setembro, em que 
refletimos sobre a importância das 
Sagradas Escrituras em nossas vidas, 
procuremos praticar a leitura orante 
da Bíblia, a fim de nos fortalecermos 
como cristãos. Infelizmente muitos 
ainda pensam que o Evangelho contém 
vários ensinamentos bonitos, porém 
impraticáveis. Somente quem tem a co-
ragem de vivenciar verdadeiramente a 
Palavra de Deus em sua vida é capaz de 
testemunhar a fidelidade de Deus.

editorial
A Igreja no Brasil vive um tempo 
novo, após vivenciar tão fortemente 
a Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), em julho passado. As homi-
lias e declarações do papa Francisco, 
durante a Jornada, causaram admi-
ração até em pessoas que não abra-
çam a fé católica. Tudo porque o San-
to Padre transmite a sua fé em Cristo 
com simplicidade e atos concretos, 
o que deve ser imitado por cada um 
de nós. Cerca de 80 jovens de nossa 
Paróquia participaram da JMJ, den-
tre eles 22 voluntários. Nesta edição, 
o Mensageiro conta um pouco desta 
história.

Já a comunidade da Glória viveu 
um momento especial com a cele-
bração da Festa da Padroeira 2013, 
na qual homenageamos a nossa Mãe 
da Glória. “Eis que faço novas todas a 
coisas” (Ap 21,5), foi o tema da festa, 
recordando-nos que a misericórdia 
do Pai apaga os pecados e renova a 
nossa vida. Com Ele podemos deixar 
o passado para trás e abraçar uma 
nova vida, plena de fé e confiança. 
Momento Mariano, celebrações litúr-

Também neste mês a Paróquia 
oportunizou bons momentos de 
formação para a comunidade, com 
a Semana da Família, de 2 a 6 de se-
tembro, e a evangelização sobre do 
Dízimo, de 13 a 15. Estejamos sem-
pre atentos a estas oportunidades de 
formação, a fim de crescermos cada 
vez mais na nossa caminhada de fé. 
Tivemos ainda a semana das Legio-
nárias de Maria, de 31 de agosto a 7 de 
setembro, celebrando com o mundo 
inteiro seus 92 anos de fundação, e o 
Seminário de Vida no Espírito Santo 
da Obra Bene, de 6 a 8 de setembro.

Por fim, agradeço a todos os que 
se empenharam na preparação dos 
jovens para a JMJ, nos preparativos 
para a Festa da Padroeira, nos deta-
lhes de cada momento de formação 
e nos afazeres de cada dia que com-
põem a nossa ação pastoral, tão fun-
damental para manter viva e acesa 
a chama da evangelização na nossa 
comunidade.

*Pe. Francisco de Assis, 
pároco

Um tempo novo
Santa Regina – 07 de Setembro
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Agenda de Setembro

01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
30       31
02 a 09 – semana da 
família
13 a 15 – formação de 

evangelização do dízimo
20, 21 e 22 – 33º encontro 
de casais com cristo (ecc)

S t Q Q S S D

Informações
miSSaS na maTRiZ | Segundas: Celebração da Palavra às 
6h30 e 18h30; Terça a Sexta: Missas às 6h30 e 18h30; Sábados: 
Missas às 6h30, 16h30 e 18h30; Domingos: Missas às 8h, 11h, 
18h e 20h; 2º domingo do mês: Missa da Misericórdia às 16h; 
Dia 13 de cada mês: Missa às 12h
HORÁRiO daS COnFiSSÕeS | Terça a Sexta, das 15h às 18h
FUnCiOnamenTO da SeCReTaRia | Terça a Sexta: das 
8h às 11h e das 14h às 19h30; Sábados: das 8h às 11h e das 15h30 
às 19h30; Domingos: das 7h às 11h e das 17h às 20h; Segunda: 
fechada. Fone: (85) 3279.4500.



Com o tema “Eis que 
faço novas todas as 
coisas” (Ap 21,5), 
aconteceu de 9 a 18 
de agosto a Festa da 

Padroeira 2013. “Os momentos 
marianos que antecederam as ce-

Comunidade homenageia 
nossa Senhora da Glória

FeStejoS
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lebrações no período mostraram 
que a devoção a Maria vai muito 
além do ritual de se rezar o terço, 
por exemplo. O Momento Maria-
no é propício para entendermos 
mais e melhor o papel de Nossa 
Senhora na vida da Igreja”. A re-
flexão é do padre Júlio César, um 
dos sacerdotes que acompanha-
ram as liturgias e eventos durante 
os festejos dedicados a Nossa Se-
nhora da Glória. O evento, anual, 
teve início solene com hastea-
mento das bandeiras do Vaticano 
e do Ceará e apresentação de mú-

comuNIdade celebra 
festejos em hoNra 
de Nossa padroeIra, 
refletINdo sobre o
papel de marIa Na
vIda da Igreja

sicas, populares e sacras, todas 
com uma temática: Maria.

A cada dia, mais e mais fiéis 
foram tocados a participar do Mo-
mento Mariano e das celebrações 
litúrgicas, fazendo com que o nú-
mero de jovens, homens, mulhe-
res e famílias inteiras aumentasse. 
Esta também foi a percepção do 
Pe. Júlio. Ele aponta a organização 
como um dos principais motivos 
para este sucesso: “As palestras 
foram muito bem elaboradas, os 
pregadores estavam preparados 
e ainda tivemos os cânticos ma-

rianos. Isso tudo contribuiu para 
o crescimento espiritual de quem 
esteve presente, ajudando-os a en-
tender o grande mistério mariano. 
E lembrando da passagem das Bo-
das de Caná, onde Maria diz ‘fazei 
tudo o que Ele vos disser’, vejo que 
o nosso momento mariano é exa-
tamente isso, ou seja, nos preparar 
com palavras, oração e cânticos 
para seguir Jesus”.

As celebrações eucarísticas 
ocorridas durante os festejos re-
ceberam a colaboração de padres 
convidados que nos premiaram 

com belas homilias, completando 
a cada dia o clima de espirituali-
dade iniciado no Momento Ma-
riano. Presidindo as celebrações, 
tivemos Pe. Daniel (Vigário Epis-
copal da Região Metropolitana N. 
Sª. da Conceição), Pe. Josieldo 
(Pároco da Igreja de Nossa Se-
nhora da Saúde, Caponga), Pe. 
Sales (Pároco do Santuário N. Sª. 
da Assunção), Padre Macerlândio 
(Diretor Espiritual do Seminá-
rio Arquidiocesano São José, de 
Filosofia), Padre Glaylson (Vi-
gário Episcopal da Região Me-
tropolitana N. Sª. da Assunção), 
Monsenhor Manfredo Ramos 
(Diretor-Coordenador do ITEP), 
Padre Francileudo (Diretor Adm-
-Financeiro da Faculdade Cató-
lica de Fortaleza), Dom Rosalvo 
(Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Fortaleza) e Dom Vasconcelos 
(Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Fortaleza).

Confira as fotos dos momen-
tos litúrgicos.

Casamento comunitário 

Celebração com Mons. Manfredo Ramos Momento Mariano com Pe. Júlio César Celebração com Pe. Sales

Celebração com D. Vasconcelos Pe. Francisco e Pe. Daniel
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A programação social 
da Festa da Padroeira 
deste ano, ocorrida 
de 09 a 18 de agosto, 
foi pensada para reu-

nir as famílias em um ambiente de 
confraternização, no qual as pes-
soas pudessem conversar, os jo-
vens pudessem dançar e as crian-
ças também tivessem um espaço 

Bandas católicas 
animam os fiéis

FeStA SoCIAL

para elas. A nossa comunidade é 
muito ativa, com muitas equipes 
trabalhando em atividades espe-
cíficas de suas pastorais, e a festa 
é uma oportunidade de integração 
entre estas equipes, somando suas 
famílias.

Para proporcionar esta integra-
ção, a equipe organizadora promo-
veu diversos momentos dentro da 
Festa da Padroeira. No dia 03 de 
agosto, o destaque foi o tradicional 
Jantar dos Pais; no dia seguinte 
(04), a novidade foi a I Caminhada 
da Glória; e nos dias 9, 10, 11, 14, 
16, 17 e 18 de agosto, a comunida-
de teve a animação das bandas nas 
noites após as celebrações.

a festa socIal
é oportuNIdade 
para INtegrar os 
membros das 
equIpes e somar 
suas famílIas 

No dia 09, a festa social foi anima-
da pelo grupo Recado. A Comunida-
de Recado nasceu a partir de um gru-
po musical (Grupo Recado), fundado 
em 10 de maio de 1984. O Grupo teve, 
em sua formação inicial, oito jovens 
de 15 a 19 anos, que tinham o objeti-
vo de educar através da música, com 
foco principal na juventude.

No dia 10 de agosto a participa-
ção foi da banda Asas de Anjo, cujo 
carisma é “dar alegria às músicas de 
oração e dar oração às músicas de lou-
vor”. A banda se formou em junho de 
2012, após o Senhor suscitar o desejo 
de melhor servir nos corações de três 
jovens: Thiago Batista, Artur Gadelha 
e Jerry Jackson. Este ano a banda 

completou um ano de parceria. Nesta 
trajetória, outros foram sendo toca-
dos e juntaram-se ao grupo. 

No dia 11, O Colégio Dáulia Brin-
gel trouxe uma apresentação em que 
os professores e alunos mostraram 
seus talentos artísticos, com perfor-
mances para refletir sobre a impor-
tância da fé na vida. O Dáulia trouxe 
ainda a “Banda Túnel do Tempo” 
para proporcionar, aos presentes, re-
viver bons momentos de suas vidas.

No dia 14 de agosto, foi a vez da 
Banda Totus Tuus, do Shalom, se 
apresentar. A banda nasceu em 2012, 
no “Projeto Juventude” da Comu-
nidade Católica. Teve seu início em 
um grupo de oração e posteriormen-
te foi abraçada pela Comunidade, 
propiciando assim um formato mais 
profissional aos idealizadores. Sem-
pre expressando a alegria de ser um 
jovem de Cristo, a banda foi tocando 
os corações daqueles que a ouviam, 
dando testemunho de Cristo Ressus-
citado por onde passam.

No dia 16 de agosto a comunida-
de louvou e dançou ao som da banda 
“Filhos do Céu”. E não é a primeira 

vez que a banda se apresenta durante 
os festejos em honra de nossa padro-
eira. Ela já esteve conosco em edições 
anteriores da Festa. 

O dia 17 de agosto foi animado 
pelo forró “Somos Nordestinos”. A 
banda, formada por filhos da igreja 
Santa Cecília, do bairro Bom Jardim, 
completa este ano três anos de estra-
da e sucesso, acreditando que somen-
te misturando as gerações, a nossa 
cultura permanecerá viva.

No dia 18 de agosto, foi a vez da 
banda “Corações em Deus” subir ao 
palco. Esta banda teve início no mi-
nistério de música da Paróquia da 
Glória. Jovens com sede de evange-
lizar juntaram-se com o intuído de 
animar as missas na igreja.  Com a 
missão de anunciar Jesus Cristo, o 
Salvador, através dos dons que rece-
beram gratuitamente, esta banda está 
completando dez anos. Já trazem na 
bagagem premiações de participação 
em festivais musicais e possuem em 
seu repertório algumas músicas de 
autoria do próprio grupo.  

Confira as fotos de alguns mo-
mentos da festa social.

I Caminhada da Glória

Colégio Dáulia Bringel Festa das Crianças Banda Corações em Deus

Túnel do Tempo Grupo Recado
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“Filhinhos, não amemos só 
com palavras e de boca, mas 
com ações e de verdade!” (1jo 3,18)

PALAvrA De vIDA

Quem escreve é 
João evange-
lista. Ele põe 
as suas co-
munidades de 

sobreaviso con-
tra algumas pessoas, que com 
suas palavras exaltavam a fé 
em Jesus, mas não confirma-
vam com obras concretas essa 
fé. Pelo contrário: elas consi-
deravam essas obras inúteis 
ou supérfluas, como se Jesus 
já tivesse completado tudo. 
Assim, a fé dessas pessoas era 
vazia e estéril, porque deixava 
faltar na obra de Jesus a con-
tribuição indispensável que 
Ele pede a cada um de nós.

“Filhinhos...”
Amar com as ações! A fé ver-
dadeira – diz o Apóstolo – é 

Chiara Lubich aquela que mostra sua auten-
ticidade amando como Jesus 
amou e nos ensinou. Ora, a 
primeira característica des-
se amor é ser concreto. Jesus 
não nos amou com um pala-
vreado bonito, mas passou no 
nosso meio fazendo o bem, 
curando a todos, oferecendo a 
maior disponibilidade a todos 
que o procuravam, a começar 
pelos mais fracos, pelos mais 
pobres, pelos mais marginali-
zados, e dando a sua vida por 
nós.

 

“Filhinhos...”
Além disso, acrescenta o Após-
tolo, devemos amar não só com 
as ações, mas também de acor-
do com a verdade. O amor cris-
tão, enquanto procura expres-
sar-se em ações concretas, tem 
a preocupação de inspirar-se 
na verdade do amor que se en-

contra em Jesus. Preocupa-se 
em fazer obras que estejam de 
acordo com seus sentimentos 
e seus ensinamentos. Isto é: 
trata-se de amar segundo a li-
nha e na medida que Jesus nos 
mostrou.

 

“Filhinhos...”
Como viveremos, então, a Pa-
lavra de Vida deste mês? A sua 
mensagem é clara, até demais. 
Ela reconduz àquela autentici-
dade cristã sobre a qual Jesus 
tanto insistiu. Mas, não é essa 
também a grande expectati-
va do mundo? Por acaso não é 
verdade que o mundo de hoje 
quer ver pessoas que sejam tes-
temunhas do amor de Jesus?

Então amemos com as 
ações e não com as palavras, a 
começar pelos serviços humil-
des que nos são solicitados dia 
após dia pelos próximos que 

II Mostra de 
Dança Gospel 
do Ceará
27 de setembro, às 17h30
Teatro José de Alencar

III Mostra de Dança 
Infantil do Ceará
10 de outubro, às 17h30
Teatro Via Sul

VENHA NOS CONHECER

Sede I
Rua São Paulo, 1718 - Jacarecanga
Fone: 3238.2631

Sede II
Av. Viena Weyne, 900 - Lago Jacarey
Fone: 3271.4449

A Pastoral do Batismo é com-
posta por agentes que apoiam, 
incentivam e colaboram com a 
missão dos pais como primeiros 
e principais educadores de seus 
filhos na fé, ressaltando a impor-
tância do Sacramento do Batis-
mo. Os pais devem ficar atentos 
e contar com a ajuda de pessoas 
igualmente comprometidas com 
essa missão. 

Quer batizar o seu filho ou fi-
lha? Já escolheu os padrinhos? 
Então confira as dicas para fazer 
uma escolha certa, pois os padri-
nhos irão lhes ajudar na forma-
ção cristã de seu(sua) filho(a):

• Os padrinhos devem ter 16 
anos completos; 

• Precisam ser batizados, ter 
feito a 1ª Eucaristia e recebido a 
confirmação (Crisma);

• É necessário que sejam ca-
tólicos e professem a fé católica;

• Devem ser solteiros desim-
pedidos ou casais com o sacra-
mento do Matrimônio;

• E, por fim, é fundamental 
que tenham vivência de acor-
do com a fé cristã, para serem 
testemunhos na caminhada de 
seu(sua) afilhado(a).

Procure a secretaria e infor-
me-se sobre o calendário do ba-
tismo. E se deseja servir como 
agente da Pastoral do Batismo 
ou  deseja mais esclarecimentos, 
venha conversar conosco.

Pastoral do 
Batismo colabora 
com a missão 
dos pais

AÇÃo PAStorAL

pastoral do batismo

Pastoral do Batismo dá dicas 
sobre a escolha dos padri-
nhos | Foto:  Acervo pessoal

estão ao nosso lado. E ame-
mos na verdade. Jesus sem-
pre agia segundo a vontade do 
Pai; da mesma forma também 
nós devemos agir sempre em 
consonância com a palavra de 
Jesus. Ele quer que reconhe-
çamos a presença Dele mes-
mo, por trás de cada próximo. 
Com efeito, tudo o que faze-
mos por qualquer pessoa Ele 
o considera feito a si. E ain-
da: Ele quer que amemos os 
outros realmente como a nós 
mesmos, e que nos amemos 
entre nós estando prontos a 
dar a vida um pelo outro.

Portanto, amemos dessa 
forma para sermos, também 
nós, instrumentos de Jesus 
para a salvação do mundo.

Esta Palavra de Vida foi 
publicada originalmente em 
maio de 1988

Jesus não nos amou com um palavreado bonito, mas passou no nosso meio fazendo o bem | Foto:  Divulgação







Paulo Robson (de amarelo, mais à frente) e voluntários da JMJ | Fotos: Arquivo pessoal

letícia e alguns colegas voluntários no horário de serviço
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A jornada dentro de cada um 
vIvÊnCIA

Ainda dá tempo de vi-
ver a Jornada Mun-
dial da Juventude. 
Ela está dentro da 
Igreja, próxima de 

cada um de nós”. A frase é de 
Paulo Robson Oliveira Cordeiro, 
28 anos, um dos 80 jovens da 
Paróquia da Glória que estive-
ram na JMJ, em julho, no Rio de 
Janeiro. Organizado pela Igreja 
Católica, o evento reuniu fiéis 
do mundo inteiro. Os números 
oficiais apontam que cerca de 
3,7 milhões de pessoas compa-
receram aos atos realizados, en-
tre as quais 60 mil voluntários. 
Pessoas como a estudante Letí-
cia Santana, 18 anos, que assim 
como Paulo Robson, partici-
pou do grupo de 22 voluntários 
paroquianos na Jornada. “Foi 
uma experiência única, de muito 
amadurecimento”, avalia Letícia.

A preparação dos paroquia-
nos para a Jornada aconteceu 
através dos diversos grupos exis-
tentes na Glória. Paulo Robson 
ressalta que a Arquidiocese de 
Fortaleza organizou encontros 
semanais que tiveram início me-
ses antes da viagem. “Isso para 
preparar tanto voluntários quan-
to peregrinos. E uma semana an-
tes da Jornada, todos os volun-
tários foram orientados a chegar 
no Rio para participar dos trei-
namentos específicos das áreas 
em que iriam atuar”, explica.

Paulo Robson foi designado 
para ficar na equipe de comuni-
cação. Da experiência, ele relata 
passagens curiosas, como quan-
do lia em primeira mão os dis-
cursos do Papa Francisco. “Todo 
dia eu recebia os discursos para 
entregar aos repórteres. Mas é 
lógico que antes eu os lia (risos). 
Nos textos, ele focava não só na 
Igreja, mas nas pessoas. O Papa 
dizia: ‘Você quer que o mundo 
mude? Então mude você primei-

joveNs de Nossa 
paróquIa relatam suas 
experIêNcIas Na jorNada 
muNdIal da juveNtude 
(jmj), ocorrIda em 
julho, No rIo de jaNeIro

ro’. Era como um tapa na cara”, 
diz o voluntário. A conduta do 
Papa Francisco também ficou 
marcada na memória de Letícia. 
“Tudo o que ele disse fortaleceu 
meu sentimento de confirmação. 
Eu estava perto de alguém que se 
tornou um espelho. Vi que pode-
mos ir muito além. Não há limi-
tes”, avalia. 

A prova do que Letícia diz 
está no que tanto ela quanto 
Paulo citam como um dos pontos 
altos da Jornada, a identificação 
com jovens de culturas tão diver-
sas. “É fantástico você encontrar 
pessoas de lugares diferentes e 
ver que elas pensam como você, 
que crêem no que você crê. Pes-
soas com as mesmas propostas 
de vida, com o mesmo objetivo. 
Chegava uma hora que não havia 
mais a barreira da língua”, diz 
Paulo Robson. E complementa: 
“Considero que através da Jor-
nada Mundial da Juventude, o 
Papa Francisco resgatou em to-
dos o orgulho de dizer: ‘eu sou 
católico’. Vi inclusive muitos jo-
vens que diziam ter mudado a 
impressão errada que tinham da 
Igreja Católica e estavam dispos-
tos a participar mais”, pondera. 
“A cara da Igreja é a de quem 
está nela’”, conclui.

momento mais               
emocionante
Questionados sobre qual teria 
sido o momento mais emocionan-
te da JMJ, Paulo Robson e Letícia 
compartilham da mesma opinião. 
Para eles, ficará preservada em 
seus corações a adoração ao San-
tíssimo Sacramento na Vigília na 
Praia de Copacabana, quando os 
jovens ficaram de joelhos, ao lon-
go da praia, em um momento de 
silêncio e contemplação. Ao fun-
do, só o barulho do mar e cânticos 
de louvor. A adoração foi interca-
lada com a oração dos fiéis feita 
por jovens de vários países. 

Em tempo: A próxima JMJ 
ocorrerá em 2015, na cidade de 
Cracóvia, Polônia. A escolha da 
cidade polonesa é uma homena-
gem a João Paulo II, ex-pontífice 
polonês, falecido em 2005.

“

Medicina – Clínica Geral 
Médico do Trabalho

Paulo Robson e amigos na Praia de 
Copacabana (Rio)

Letícia e primos que moram no Rio, 
na acolhida ao Papa



teSteMUnHo I

teSteMUnHo II

jMj: nada dessa experiência terá valido 
se não acolhermos o chamado à missão

o Dízimo nasce no coração e 
cresce entre os irmãos

Expressar em palavras 
tudo que eu vivenciei 
na Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) é uma 
missão quase impossí-

vel, como colocar no papel um mix 
de sentimentos... Mas vamos lá. 

Para começar as batalhas fo-
ram muitas: frio, problemas com o 
transporte, problemas no alojamen-
to, estresses, mais frio e muito frio. 
Posso dizer que tudo que passei nes-
sa jornada foi um aprendizado, in-
clusive os dias de frio que passamos. 
Foi frio mesmo, de rachar a boca e 
de sangrar o nariz, mesmo a gente 
estando agasalhado. E quando acor-
damos no dia seguinte, era impossí-
vel olhar com os mesmos olhos para 
aquelas pessoas debaixo da ponte 
passando frio e fome. 

Conviver com pessoas do mundo 
inteiro que professam a mesma fé 
que você é inexplicável. Pessoas es-
sas não só católicas, mas que amam 
a Cristo e, claro, que simpatizavam 

Mais de 25 anos se passaram, 
quando eu e minha esposa Dja-
nira dissemos SIM ao convite que 
nos foi feito pela Paróquia Nossa 
Senhora da Glória para partici-
parmos do VII Encontro de Casais 
com Cristo (ECC). Nossa decisão, 
iluminada pelo Espírito Santo, 
nos conduziu à Igreja de Cristo, o 
que nos permitiu um aprofunda-
mento maior na fé e um melhor 
conhecimento e aplicação da pa-
lavra de Deus em nossas vidas.

muito com o Papa Francisco, isso 
foi nítido! Papa Francisco é o Papa 
do século, ganhou a simpatia de to-
dos nas ruas, pela sua simplicidade 
e pela verdade que passava em suas 
palavras.

A todo momento passavam pes-
soas por nós, principalmente ido-
sos, nos parabenizando por estar-
mos nas ruas, por sermos jovens 
de Cristo. Houve um dia em que eu 
subi no ônibus e um senhor, talvez 
com seus 80 anos, pegou na minha 
mão e parabenizou como tantos 
outros, mas ele me marcou, porque 
começou a chorar e me disse: “Não 
estou com vocês nas ruas, porque já 
não tenho mais idade, mas meu co-
ração está com vocês”. Isso foi sim-
plesmente lindo, não teve como não 
ficar marcado! 

Hoje tenho noção do que seja 
três milhões de pessoas. As ruas de 
Copacabana estavam tomadas por 
jovens, pais, senhores e senhoras, 
padres, feiras, religiosos e religiosas. 
Na noite da vigília eu dormi na praia 
de Copacabana e quando eu andava 
à noite, eu mal podia acreditar no 

A caminhada na Igreja nos 
mostrou que o engajamento pas-
toral nos permitiria partilhar 
nosso tempo com os irmãos, 
através do nosso trabalho. A par-
tir de convite do casal amigo Iva-
nildo e Aliriana, nos apresenta-
mos ao Pe. Frota, pároco à época, 
para nos colocarmos ao dispor 
da Pastoral do Tributo, que ante-
cedeu a Pastoral do Dízimo, que 
conhecemos nos dias de hoje.

Ser engajado nos trabalhos da 
Igreja requer de nós a consciên-
cia de que precisamos ser dizi-
mistas fiéis, uma vez que é por 
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que meus olhos viam: a praia toma-
da por pessoas dormindo por quilô-
metros, de tal modo que tomaram 
também o calçadão, as ruas e cinco 
quarteirões adentro nas ruas, todos 
à espera do Papa, para a Santa Mis-
sa de envio na manhã seguinte!

Ter visto o Papa Francisco de 
pertinho foi uma grande emoção. A 
ansiedade em ouvir suas palavras e 
sentir o carinho que ele transmitia a 
cada vez que dia “Queridos jovens” 

GERMANA R. MATOS

DJANIRA E MANOEL MARQUES

já me fazia tremer. Um simples ace-
no seu ou conseguir vê-lo de perto 
já acalmava o nosso coração. Posso 
dizer que o Papa Francisco estava 
repleto do Espírito Santo de Deus e 
isso transbordava a todos nós, de tal 
modo que muitos puderam sentir 
até mesmo através da TV.

E a mensagem que deixo aos jo-
vens do Brasil e do mundo inteiro, 
é que nada dessa experiência terá 
valido se não acolhermos o chama-
do à missão. Nesta Jornada nos foi 
dado a graça de experimentar um 
Deus vivo, um Cristo ressuscitado 
que vive e reina em cada um de nós. 
Senti de perto uma Igreja viva, que 
fala, que escuta, que ama, que aco-
lhe e que tem calor em seus braços.

Palavras do nosso Papa Francisco: 
“Se a igreja não carrega a sua cruz, 
ela é meramente uma ONG”. Então, 
jovens, peguem a sua cruz e “ide pelo 
mundo e fazei discípulos entre todas 
as nações” (Mateus 28:19).

Germana R. Matos é agente da 
Pastoral do Dízimo da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória

meio desse compromisso que a 
Igreja pode sustentar com digni-
dade sua missão pastoral, social 
e evangelizadora. Daí buscar-
mos, enquanto agentes da Pas-
toral do Dízimo, transmitir aos 
paroquianos e agentes de outras 
pastorais, movimentos e servi-
ços da Igreja que não basta par-
ticipar das missas, das reuniões 
ou das atividades cotidianas do 
grupo. Ao contrário, a resposta 
concreta que damos a Deus é o 
nosso SIM ao chamamento de 
sermos dizimistas, de modo que 
o resultado obtido com o dízimo 

possa abranger todas as suas di-
mensões: religiosa (opção que 
liberta), social (criador do espí-
rito comunitário) e missionária 
(sinal de salvação universal).

Deus, em sua infinita bonda-
de e misericórdia, nos responde 
sempre, em todas as dificuldades 
que enfrentamos em nossas vi-
das, o quanto Ele nos ampara e 
nos ama. Eu e Djanira podemos 
dar o testemunho, enquanto di-
zimistas, que em momentos di-
fíceis de nossas vidas, quando 
ela enfrentou sérios problemas 
de saúde, nada nos faltou, tanto 
material, como espiritualmente, 
a partir do apoio e orações de 
nosso Pároco Pe. José Alberto 
Castelo e de nossa comunidade, 
para que pudéssemos chegar à 
vitória sobre a doença, apesar de 
os médicos darem a ela poucos 
anos de vida.

São muitos os sinais da pre-
sença de Deus em nossas vidas. 
Roguemos ao Pai que nos dê a 
sensibilidade e a fé de perce-
bermos isso, nas coisas mais 
simples, como poder acordar 
com vida todos os dias, ver o 
sol brilhar no céu e os pássaros 
a cantar e partilharmos com os 
irmãos um pouco de tudo o que 
Ele nos dá. 

O Dízimo nasce no coração e 
cresce entre os irmãos; a par-
tilha realizada com amor é a 
atitude que mais nos aproxima 
das atitudes de Cristo. Faça 
você também essa experiência 
da gratuidade de Deus em sua 
vida.

Djanira e Manoel Marques são 
agentes da Pastoral do Dízimo. 
Confira o testemunho completo 
em www.paroquiagloria.org.br
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Missionários da solidariedade
rePortAGeM

Num mundo em que 
há reservas para com 
o altruísmo, as inicia-
tivas dos integrantes 
do Grupo Missão 

apontam um roteiro eficiente no 
qual ações voluntárias equilibram 
fé e solidariedade. São cerca de 40 
jovens imersos tanto em questões 
espirituais quanto em práticas be-
neficentes que ultrapassam os mu-
ros da Paróquia.

Das primeiras ações há cerca de 
uma década até hoje, muita coisa 
mudou. A princípio, o Missão fazia 
visitas a instituições diversas com o 
intuito de levar a mensagem de Deus 
e proporcionar momentos de confra-
ternização. Após um hiato de tempo, 
o grupo ressurge com nova compo-
sição e a proposta de não ser apenas 
um movimento de oração, e sim de 
tentar fazer a diferença na vida práti-
ca das pessoas. Quem explica é uma 
das coordenadoras, a estudante de 
arquitetura Isabelle Lima, 22 anos. 
“Retomamos o Grupo Missão há cer-
ca de três anos com base na forma-
ção e conversão dos jovens. Foi então 
que no final de 2012 decidimos nos 
lançar também em águas mais pro-
fundas”, filosofa.

Lançar-se em “águas mais pro-
fundas” seria o mesmo que buscar 
novos desafios. E que desafios! No 
script do grupo, a palavra de ordem 
agora é mobilização solidária. “Para 
isso, selecionamos dentro do Missão 
alguns jovens que, juntamente com 
a coordenação, passaram a idealizar 
as ações e fazer o trabalho de mobi-
lização. A esse grupo demos o nome 
de Parresia”,  destaca o também co-
ordenador e estudante de Direito, 
Pedro Ítalo, 18 anos.

Não à toa. Em grego, Parresia re-
mete à coragem. E parece que isso é 
o que não falta a esses jovens. Uma 
das primeiras iniciativas do grupo 

após os novos rumos é a distribuição 
sistemática do popularmente conhe-
cido “sopão”.  A primeira operação 

Na prImeIra reportagem 
de uma sérIe sobre a 
atuação dos joveNs Na 
paróquIa da glórIa, 
coNheça os Novos 
camINhos do grupo mIssão

PASCOM

ocorreu no centro de Fortaleza em 
meados do primeiro semestre. “En-
tre tanta gente, lembro de um defi-
ciente visual que, ao receber a refei-
ção, gritou: ‘Obrigado, Jesus!’. Isso 
me marcou. Percebi que podemos 
contribuir na realização de pequenos 
e grandes milagres na vida das pes-
soas”, ressalta Pedro. Desde então 
já houve outras ações e o grupo pre-
tende expandir o “sopão” para mais 
localidades.

De acordo com o coordenador 
geral do Grupo Missão, o médico 
veterinário Jonas Santos, 25 anos, 
o Parresia estuda agora a possibili-
dade de uma intervenção social em 
um centro penitenciário.  “Quando 
a gente participa de uma experiência 
dessas, não tem como não se modifi-
car como ser humano. A gente cons-
tata que a vida é mais do que aquilo 
que estamos habituados a viver”, 
pondera.

Desafios da missão
Muito além da boa vontade de orga-
nizar uma rede de ação permanente 
para o bem das pessoas, os jovens 
que compõem grupos como o Mis-
são muitas vezes têm dificuldade 
em administrar vida social, familiar 
e profissional, com a atuação mis-
sionária. A tarefa de fato não é fácil, 
mas não intimida o grupo. “Quando 

fazemos escolhas, temos que tomar 
decisões de acordo com as priorida-
des. Tudo é uma questão de organi-
zação”, diz Isabelle Lima.

As palavras da jovem ecoam no 
discurso de Pedro Ítalo. “Fazemos 
um trabalho fundamentado no amor 
de Deus e isso nos dá muita força. 
Sendo assim, tenho que me traba-
lhar sempre. Não posso falar sobre 
o amor de Deus se não trabalho esse 
amor na minha vida”, destaca. No 
calendário fixo das atividades do 
Grupo Missão constam reuniões se-
manais com todos os missionários 
para oração e discussão de direcio-
namentos, além de reuniões mensais 
entre os integrantes do Parresia para 
definir as ações que serão repassadas 
para os demais.

Para os novatos Matheus Sam-
paio, 26 anos, e Lucas Ximenes, 18, 
a participação no Parresia trouxe, 
sobretudo, maturidade. “É um enri-
quecimento pessoal inestimável. Algo 
que repercute diretamente em toda a 
nossa vida, pois fortalece uma visão 
de mundo mais humana”, diz Ma-
theus. Igualmente envolvido com o 
novo projeto, Lucas ratifica o comen-
tário do amigo. “Contribuir com as 
ações do Missão é um exercício de fé. 
É gratificante poder realizar algo além 
da teoria, embora o fundamento seja 
imprescindível”, avalia o estudante.

Campanha despojar-se

Outra campanha que o Grupo 
Missão vem organizando em sua 
retomada é a Despojar-se. Trata-se 
de uma extensa coleta de roupas 
em colaboração com toda a comu-
nidade da paróquia, na qual nesta 
primeira fase o grupo já calculou 
cerca de meia tonelada de roupas, 
que foram separadas e doadas para 
comunidades carentes do bairro 
Cambeba. Paralelamente a isso, o 
Missão destaca ações pontuais por 
ocasião de datas comemorativas. 
Exemplo disso foi o Dia dos Pais, 
com idosos assistidos pelo Movi-
mento de Expansão Social Católica 
(Mesc), e que ocorreu nos mesmos 
moldes da ação do Dia das Mães (ci-
tada no final da matéria). A próxima 
ação é a festa do Dia das Crianças 
na comunidade, em outubro, com 
previsão de participação de mais de 
300 crianças. O Grupo Missão se re-
úne aos sábados, às 16:30h, na Sala 
15 da Igreja N. Sra da Glória.

Saiba mais...

lucas Ximenes, Isabelle Lima, Jonas Santos, Pedro Ítalo e Matheus Sam-
paio | Foto:  Lucílio Lessa

É com voz embargada e olhos 
marejados que a estudante Tainá 
Brilhante, 17 anos, lembra do dia 
em que jovens do Grupo Missão 
foram a sua casa visitar sua avó, 
dona Antonieta Bastos, 67 anos. 
Ex-ministra da eucaristia, Anto-
nieta sofre de uma doença que 
a impossibilita de frequentar as 
celebrações, por isso recebe se-
manalmente a visita de outros 
ministros para a comunhão. 

A iniciativa consistiu em visi-
tar 22 mães da Glória, entre elas 
algumas que por problemas de 
saúde não podem sair de casa. O 
momento foi de muita emoção, 
como relata Tainá. “Estávamos 
sozinhas em casa quando o gru-
po chegou cantando músicas e 
falando palavras de força e de fé. 
Me emocionei muito, pois sei o 
quanto isso significou para ela”. 

Assim como Tainá e dona An-
tonieta, os integrantes do Grupo 
Missão não esquecem a data. 
Quem garante é o Pedro Ítalo. 
“Apesar de terem sido 12 horas 
de visitas, a gente queria fazer 
mais. Existem cansaços na vida 
que esgotam o corpo, mas o que 
sentimos nessas ações é que ali-
mentamos a alma. Estamos não 
só ajudando, mas sendo ajuda-
dos na medida em que cresce-
mos como cristãos”, conclui.   

É dando que 
se recebe

Tainá se emocionou com 
iniciativa do Missão | Foto:  
Acervo pessoal



entrevista

Ele é um padre jovem, que chegou 
há cerca de dois anos na nossa Pa-
róquia para assumir o “posto” de 
vigário paroquial e logo cativou a 
comunidade. Natural de Pacajus 
(distante 50 Km de Fortaleza), Pa-
dre Júlio César Pereira de Pontes 
tem 33 anos (nasceu em 17 de feve-
reiro de 1980), é filho de Luís Arru-
da de Pontes e Maria Edna Pereira 
de Sousa. É o segundo filho de qua-
tro irmãos: Cristiano, Júlio César, 
Luís Filho e a caçula Cecília. Foi or-
denado diácono em 21 de dezembro 
de 2007, e tornou-se sacerdote no 
dia 28 de novembro de 2008. Em 
um dia de domingo, após a celebra-
ção da santa missa, padre Júlio Cé-
sar concedeu a seguinte entrevista 
ao jornal O Mensageiro da Glória:

mensageiro da Glória: Padre, 
como foi a sua infância? O senhor 
foi uma criança mais levada ou 
mais tranquila?
Pe. Júlio: Dos quatro filhos de 
minha mãe e de meu pai, eu era 
considerado o mais calmo. Toda 
criança faz suas danações, e eu 
também fazia, mas sempre fui 
muito tranquilo. A minha persona-
lidade foi muito calma. Era do meu 
temperamento.

mensageiro da Glória: Como 
foi o seu chamado para a vocação 
sacerdotal?
Pe. Júlio: Meu maior contato com 
a Igreja foi a partir dos meus 12 
anos, quando eu fiz a 1ª Eucaristia. 
Após a minha 1ª Comunhão, eu en-
trei para os Coroinhas e permaneci 
Coroinha por sete anos, até meus 
19 anos de idade. Neste período, 
ajudei quatro párocos em Pacajus. 
Também nesse período fiz a minha 
Crisma, o que fortaleceu mais, e 
iniciou o pequeno despertar. Até 
meus 16, 17 anos, eu não tinha essa 
clareza para o sacerdócio. Como 
todo jovem, namorei. Namorei 
sério. Pensei em ser médico. Se eu 

“nosso desafio é fazer com que as pessoas 
retomem essa verdade absoluta que é Deus”

não fosse padre, seria médico. De 
certa forma, Deus me chamou para 
ser um outro tipo de médico (risos). 
Foi só a partir dos 17 anos que eu 
tive a certeza da minha vocação. 
A partir daí, comecei a participar 
dos Encontros Vocacionais da 
Arquidiocese de Fortaleza, em 1997 
e 1998, pois naquele tempo eram 
dois anos de vocacionado.

mensageiro da Glória: E depois 
do vocacionado, como se deram os 
passos seguintes?
Pe. Júlio: Em 30 de janeiro de 
1999, eu entrei oficialmente no 
Seminário Menor, que era concluir 
o ensino médio no seminário (eu 
terminei o “Terceiro Científico”). 
Junto comigo terminaram outros 
cinco companheiros, que hoje 
também são ordenados padres. 
Em seguida, entramos 30 jovens e 
eu no Propedêutico, que consistia 
numa espécie de cursinho para a 
preparação para a faculdade de 
filosofia. A faculdade de filosofia 
durou três anos. Depois, a última 
parte é a faculdade de teologia, 
que dura quatro anos. No úl-

timo ano do curso de teologia, 
em dezembro de 2007, recebi o 
primeiro grau do sacramento da 
Ordem. Daí, fui para Paramoti, no 
sertão do Ceará, onde passei um 
ano como diácono. E fui ordenado 
padre em novembro de 2008. 
Passei mais três anos na Região, 
mas recebi a missão de iniciar uma 
área pastoral, atender os romeiros, 
e tornei-me o primeiro vigário da 
área pastoral Santo Antonio de 
Caiçara, no distrito de Canindé, 
recém-criada pelo senhor arcebis-
po Dom José. Eram mais de 100 
comunidades. Ela foi desmem-
brada, e eu fiquei com metade. 
Começar uma área pastoral do 
zero é um desafio muito grande, 
principalmente para um padre 
novo, sem muita experiência como 
eu. Fui aprendendo com a graça 
de Deus e com a própria vida.

mensageiro da Glória: Como 
foi que o senhor chegou na Paró-
quia Nossa Senhora da Glória?
Pe. Júlio: Após os três anos na re-
gião de Canindé, o senhor arcebis-
po precisou de mim para ser vigário 

aqui na Paróquia Nossa Senhora da 
Glória. E assim eu cheguei aqui.

mensageiro da Glória: Qual foi 
a influência de sua família em sua 
vocação?
Pe. Júlio: Minha família é de 
tradição católica, principalmente a 
família de meu pai. Já a família da 
minha mãe é de protestante. Minha 
mãe é a única católica na família 
dela. Graças a Deus, após minha 
ordenação como padre, meus 
pais se tornaram católicos mais 
praticantes e fervorosos. Eu venho 
de uma linhagem de sacristãos. 
Meu bisavô, por parte de pai, foi 
um dos primeiros sacristãos da 
cidade de Redenção (distante 55 
Km da capital, e fica a 88 metros 
de altitude em relação ao nível do 
mar). Inclusive, meu bisavô fazia 
as hóstias. Depois dele, veio o seu 
filho, meu avô, que seguiu a missão 
por mais de 40 anos. Em seguida, 
meu pai e meus tios. Inclusive 
eu, meus irmãos e primos todos 
fomos sacristãos. Mas o único que 
quebrou a tradição de não casar fui 
eu (risos). Fui eu o único que Deus 
chamou para o sacerdócio. Até hoje 
eu não sei porque ele me chamou, 
só sei que ele me chamou (mais 
risos). Eu sou o primeiro padre 
tanto do lado do meu pai quanto do 
lado da minha mãe. Posso afir-
mar que minha família colaborou 
bastante. Por mais que meus pais 
não fossem de participar de missa, 
ou de estar se confessando, eles se 
preocupavam muito que os filhos 
aprendessem a rezar, que rezassem 
antes de dormir, e embora eles não 
fossem à missa, queriam que os 
filhos fossem à Igreja. Mas quem 
mais me ajudou na minha religio-
sidade foram meus avós paternos, 
principalmente a minha avó. A 
mãe de meu pai, a vó Chiquita, era 
uma mulher muito católica, muito 
praticante. Ela sempre me levava 
à missa. Fui pegando o gosto, mas 
nunca pensava em ser padre. Como 
já disse, só depois dos 17 anos que 
tive clareza sobre a vocação.

mensageiro da Glória: Quais 
são as alegrias e os desafios em ser 
um padre jovem?
Pe. Júlio: Participar do sacer-
dócio de Cristo é uma graça (sem 
nenhum mérito de nossa parte, 
mas só pela misericórdia de Deus). 
Eu só lembro a passagem em que 
Jesus diz aos apóstolos: “Não foram 
vocês que me escolheram, mas fui 
eu que vos escolhi” (João 15,16). A 
minha alegria é exercer este minis-
tério, levar a Palavra de Deus para 
os irmãos, levar Jesus na Eucaristia 
para tantas pessoas, aliviar o sofri-
mento dos enfermos quando eu os 
visito, dar a unção para dar confor-
to espiritual, dar o perdão e a mise-
ricórdia de Deus pelo sacramento 
da confissão... Não tem dinheiro 
no mundo que pague essa alegria. 
Acho que essa deve ser a maior 
alegria de um padre. Já os desafios 
são esses que o mundo e toda a 
Igreja vivenciam. O indiferentismo 
de Deus, os valores éticos e morais 
que a sociedade vai perdendo. Acho 
que o desafio de um padre jovem 
é resgatar esses valores que não 
devem ser perdidos. A sociedade 
hoje é muito complicada. Quando 
eu era criança, minha avó paterna 
me disse: “Vai chegar uma época 
em que o certo se tornará o errado, 
e o errado se tornará o certo. Um 
bom se tornará um mau, e um mau 
se tornará um bom. Eu não estarei 
mais viva, mas você estará”. Três 
meses depois que ela falou isso, ela 
morreu. Eu não entendi nada na 
época. Hoje, aos 33 anos de idade, 
eu vejo a profecia da minha avó se 
cumprir. Hoje há uma inversão de 
valores. O próprio papa emérito 
Bento XVI falava sobre a crise do 
relativismo, onde cada um tem a 
sua verdade, e não há mais uma 
verdade absoluta. Esse é o desafio: 
há uma verdade absoluta para os 
ateus, para os céticos, por mais que 
não aceitem, e essa verdade abso-
luta é Deus e os seus valores. Meu 
desafio e da Igreja é fazer com que 
as pessoas retomem essa verdade 
absoluta que é Deus.
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Quantas vezes, em alguns mo-
mentos e situações de nossa 
vida, nos sentimos abalados 
e derrotados, chegando a per-
der a esperança e até mesmo 
a pequenina fé que acháva-
mos possuir... 

Quantas vezes, por não en-
xergarmos de imediato a so-
lução e a saída para os nossos 
problemas, no nosso deses-
pero chegamos ao ponto de 
questionar o próprio Deus...

Quantas vezes nós, que 
éramos acostumados a con-
solar e aconselhar os irmãos, 
não encontramos em deter-
minadas ocasiões essas mes-
mas atitudes para conosco...

Quantas vezes repetimos 
para nós mesmos aquele lou-
vor que diz: “Nada poderá me 
abalar... Nada poderá me der-
rotar, pois minha força e vi-
tória tem um nome é Jesus...” 
Mas a verdade é que muitas 
vezes diante da nossa dor e do 

Força e vitória 
em jesus

PArA reFLetIr

nosso desespero, principal-
mente em situações de morte 
e de doença, não conseguimos 
internalizar a mensagem con-
tida nesse louvor tão cantado 
por nós para ajudar os outros. 

Realmente é muito mais 
fácil proclamar a palavra de 
Deus para os irmãos quando 
estamos fora das situações e 
dificuldades pelas quais eles 
estão passando. Torna-se 
muito fácil falar que cremos e 
amamos a Deus quando tudo 
está como nós desejamos, 
mas o difícil é aceitar a sua 
vontade quando essa não nos 
convém.

Portanto, oremos e vigie-
mos para estarmos sempre 
preparados espiritualmen-
te para os sustos e surpresas 
dessa vida, pois somente nas 
horas difíceis é que testare-
mos e amadureceremos a nos-
sa fé que nos permitirá perse-
verar na caminhada cristã.

luz que nos faz ser orgulhosos 
e cheios de soberba, essa é a luz 
do inimigo. E para distinguir 
uma luz da outra? Basta saber 
onde está a humildade, a man-
sidão, o amor e a cruz, é aí que 
está Jesus, a verdadeira luz”, 
disse o papa. 

“Jesus não precisa de um 
exército para expulsar os demô-
nios, nem precisa da soberba, 
nem da força, nem do orgulho. 
Que palavra é esta que coman-
da com autoridade e potência 
aos espíritos impuros e esses 
desaparecem? Esta é uma pala-
vra humilde, mansa, com tanto 
amor; é uma palavra que nos 
acompanha nos momentos de 
cruz. Peçamos ao Senhor que 
nos dê hoje a graça da sua luz e 
nos ensine a distinguir quando 
a luz é e vem Dele ou quando é 
uma luz artificial, feita pelo ini-
migo para nos enganar”.

A humildade, a man-
sidão, o amor, a 
experiência da cruz 
são os meios pelos 
quais o Senhor ven-

ce o mal. Estas foram as palavras 
do papa Francisco ao inicio da 
homilia pronunciada na Missa 
na Capela da Casa de Santa Mar-
ta na terça-Feira 3 de Setembro.

Conforme publicado pela Rá-
dio Vaticana, o pontífice refletiu 
sobre a luz que Jesus trouxe ao 
mundo para vencer a cegueira 
do homem e destacou que mui-
tas vezes essa é confundida pela 
luz oferecida pelo mundo. “A 
luz que nos oferece o mundo é 
uma luz artificial, talvez forte, 
até mais forte como aquela de 
Jesus, assim como um fogo de 
artifício, como um flash de uma 

A luz de jesus é uma luz humilde, 
mansa, que não se impõe

A voZ Do PAStor

fotografia. Ao contrário a luz 
de Jesus é uma luz mansa, uma 
luz tranquila, é uma luz de paz, 
é como a luz da noite de Natal: 
sem pretensões.”

A identidade cristã é uma 
identidade da luz e não das tre-
vas – comentou o Papa refe-
rindo-se à primeira leitura do 
dia 3, da carta de São Paulo aos 
Tessalonicenses.“Muitas vezes o 
demônio aparece travestido de 
anjo da luz – destaca a notícia 
publicada pela Rádio Vaticana. 
“Quantos acreditam viver na 
luz e afinal vivem nas trevas, 
porque não querem ver a luz de 
Jesus que é uma luz humilde, 
mansa, que não se impõe, uma 
luz com a força da humildade 
e da mansidão que nos ajuda a 
olhar sem medo a Cruz de Cris-
to” – prosseguiu Francisco.

“No entanto, se nos deixar-
mos enganar e aceitamos uma 

Jesus, que é a nossa verdadeira luz, está na humildade, na mansidão, na cruz. 
Peçamos ao Senhor que nos dê a graça da sua luz | Foto: Divulgação
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