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“Maria, Mãe da Divina Luz” 
é o tema da Festa da Padroeira 2019

De 2 a 11 de agosto 
a comunidade da 
Paróquia Nossa Se-

nhora da Glória celebrará 
a Festa da Padroeira 2019, 
com o tema “Maria, Mãe 
da Divina Luz”. Antes dos 
festejos, no dia 21 de julho, 
ocorre a nossa Ação Social, 
das 8h às 12h, quando serão 
ofertados diversos serviços 
à comunidade. 

“Durante esse período, 
todas as pastorais, movi-
mentos, serviços e comuni-
dades dirigirão seus esfor-
ços, em comum unidade, 
no serviço a essa belíssima 
festa”, explica o pároco, 
Pe. Francisco de Assis Fi-
lho. Do mesmo modo, Pe. 
Francisco espera a partici-
pação expressiva dos fiéis 
nos festejos, demonstrando 
o seu amor a Nossa Senho-
ra. “Que nossos corações 
estejam voltados à alegria 
de celebrar a Mãe de Deus, 
cuja maternidade divina 
nos presenteou com a pers-
pectiva da Salvação”, reflete 
o pároco.

“A festa é o coração da 
espiritualidade de nossa 
Paróquia”, destaca o vigário 
paroquial, Pe. Júlio César 
Pontes. Por essa razão, ele 

convida toda a comunidade 
a participar com grande de-
voção dos festejos, iniciando 
pela parte litúrgica. “Todos 
os dias teremos o novená-
rio, com início às 18h30, 
seguido da Santa Missa às 
19h”, ressalta Pe. Júlio. E no 
encerramento, no dia 11 de 
agosto, a comunidade sairá 
em procissão da comunida-
de Nossa Senhora de Lour-
des, no Parque Del Sol, a 
partir das 17h, em direção à 
missa campal, que terá iní-
cio às 18h no centro pasto-
ral Pe. Alberto Castelo.

Nos finais de semana 
teremos também a parte 
social da festa, com diver-
sas atrações convidadas. Na 
abertura, dia 2 de agosto, a 
grande atração será o can-
tor e sanfoneiro Caninana, 
que animará a tradicional 
Festa dos Pais, que terá, 
como tema, “São José, Santo 
Exemplo de Pai”. Este será 
o único dia com cobrança 
de ingresso, no valor de R$ 
20,00. No dia 3, teremos o 
melhor da balada român-
tica pop brega da cidade, 
com a banda The Teachers. 
Já no dia 4, a atração será 
o Ministério de Música do 
Encontro de Casais com 

Cristo (ECC), embalando a 
noite com o melhor do pop 
rock. A alegria também está 
garantida no dia 10, ao som 
do pagode da banda QDS 
(Qualidade do Samba). E 
no encerramento, dia 11 de 
agosto, o DJ Marciano Djow 
volta ao palco da Festa da 
Padroeira, prometendo 
muita dança e diversão. 

Acompanhe a programa-
ção e a cobertura completa 
da Ação Social e da Festa 
da Padroeira 2019 no site 
(www.paroquiagloria.org.
br) e nas mídias sociais da 
Paróquia. O Instagram é @
paroquiagloriafor e a fanpa-
ge, Paróquia Nossa Senhora 
da Glória (Pascom).

A maternidade divina 
de Maria

Este ano, o tema da Fes-
ta da Padroeira foi inspira-
do na maternidade divina 
de Maria. A Comunidade 
Shalom, na seção “Forma-
ção” de seu site, destaca que 
todos os títulos e grandezas 
de Maria dependem do fato 
colossal de sua maternidade 
divina. “Maria é imaculada, 
cheia de graça, Co-redento-
ra da humanidade, Rainha 

dos Céus e da Terra e Me-
dianeira universal de todas 
as graças porque é a Mãe de 
Deus. A maternidade divi-
na a coloca a tal altura, tão 
acima de todas as criaturas, 
que São Tomás de Aquino 
não hesita em qualificar sua 
dignidade como sendo de 
certo modo infinita. Assim, 
no dizer de outro eminente 
mariólogo, ‘o dogma mais 
importante da Virgem Ma-

ria é sua maternidade divi-
na’. Que uma humilde mu-
lher, descendente de Adão 
como nós, se torne Mãe de 
Deus, é um mistério tão 
sublime de elevação do ho-
mem e de condescendência 
divina, que deixa atônita 
qualquer inteligência, angé-
lica ou humana, nos séculos 
e na eternidade”. (Leia mais 
em http://bit.ly/2JyV95Q)

PASCOM

TRÍDUO DO DÍZIMO
A cada ano, a Pastoral 
do Dízimo realiza um 
Tríduo com o objetivo de 
sensibilizar os fiéis para a 
importância do Dízimo na 
vida da comunidade
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TESTEMUNHO
Agente da Pastoral da Acolhida, 
Thatyana Mascarenhas 
compartilha conosco o seu 
belíssimo testemunho de fé 
diante de um cisto que colocou 
em risco a vida de seu filho
Página 05
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Editorial
Pe. Francisco de Assis Filho, pároco

MISSAS NA MATRIZ | Às se-
gundas-feiras: Celebração da 
Palavra às 06h30 e 18h30; de 
terça a sexta-feira: Missas às 
06h30 e 18h30; aos sábados: 
missas às 6h30, 16h30 (Mis-
sa das Crianças) e 18h30; aos 
domingos: missas às 8h, 11h, 
18h (Missa dos Surdos) e 20h; 
2º domingo de cada mês: Mis-
sa da Misericórdia às 16h; Dia 
13 de cada mês: Missa às 12h, 
exceto no domingo, quando 
é realizada às 11h. MISSAS 
NAS COMUNIDADES | Co-
munidade N. Sra. de Fátima 

(Cambeba): aos sábados, às 
17h; Comunidade N. Sra. das 
Graças (Lago Jacarey): aos 
domingos, às 8h; Comunida-
de N. Sra. de Lourdes (Parque 
Del Sol): Aos domingos, às 
19h. CONFISSÕES | às ter-
ças, quartas e sextas-feiras, 
das 15h às 18h. HORÁRIO 
DA SECRETARIA | De terça 
a sexta-feira: das 8h às 11h e 
das 14h às 19h30; aos sába-
dos: das 8h às 11h e das 15h30 
às 19h30; aos domingos: das 
7h às 11h e das 17h às 20h; se-
gunda-feira: fechada.

E Deus escolheu Maria para 
trazer a Luz ao mundo...

No último dia 20 de junho cele-
bramos Corpus Christi. Celebrar a 
Eucaristia é fundamental para cada 
um de nós, pois significa que Cris-
to – verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem – continua vivo e presente 
entre nós. Ele veio ao mundo com a 
missão de nos ensinar a fazer a von-
tade do Pai, para que tenhamos vida plena, e para dar-se 
em sacrifício em favor da salvação da humanidade. 

Para que Cristo viesse ao mundo, Deus escolheu o 
ventre de uma mulher. Uma dentre todas. A maternida-
de divina de Maria é o mais antigo dogma mariano, se-
gundo o qual a Igreja atesta que Nossa Senhora é verda-
deira Mãe de Deus, por haver concebido a Jesus Cristo 
por obra do Espírito Santo e por ter dado a luz ao Filho 
de Deus.

“Maria, Mãe da divina Luz” é o tema da festa de nossa 
Padroeira, Nossa Senhora da Glória, que acontecerá de 
2 a 11 de agosto. É um tempo forte, de grande espiritu-
alidade, mas também de confraternização entre irmãos 
que se amam. Como filhos de Deus, somos chamados a 
viver em comunidade, ofertando nossos dons a serviço 
do Reino.

A Festa da Padroeira é tempo de mostrar nossa afei-
ção e devoção à Mãe de Deus. Uma mulher admirável, 
cuja maternidade foi plenamente consciente, livre e 
decidida. Jesus mesmo nos ensinou que mãe, para ele, 
era quem ouvia sua palavra e a punha em prática (Lc 
8,21;11,27). Ora, Maria foi mãe e discípula, sobretudo 
por sua fé.  

É fundamental termos a consciência de que o dogma 
da maternidade divina de Maria nos coloca numa atitu-
de de serviço. Maria serve na media em que se coloca à 
disposição do plano de Deus (Lc 1,38). A Igreja, que tem 
Maria como modelo, é chamada a fazer o mesmo: ser 
aberta ao plano de Deus. Do mesmo modo, a exemplo 
de Nossa Senhora, nós devemos ser servidores de Deus 
e da Igreja.

Que a Mãe da Divina Luz nos fortaleça e nos ensine 
a sermos fiéis discípulos e missionários de Cristo, luz do 
mundo!

• 02 a 11/08: Festa da Padroeira 2019;
• 04/08: 8ª reunião do Conselho Pastoral, das 9h às 12h;
• 11/08: Dia dos Pais;
• 13/08: 8ª reunião do Conselho Econômico, das 19h30 às 21h30;
• 15/08: Caminhada com Maria (Assunção de N. Senhora).
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Tríduo do Dízimo busca sensibilizar 
os fiéis com bom humor

A cada ano, no mês 
de junho, a Pastoral 
do Dízimo realiza 

um Tríduo com o objetivo 
de sensibilizar os fiéis para 
a importância do dízimo 
na vida da comunidade, 
viabilizando toda a ação 
pastoral de nossa Igreja. 
Nos dias 8 e 9 de junho, o 
Tríduo aconteceu nas co-
munidades Nossa Senho-
ra da Fátima (Cambeba), 
Nossa Senhora das Graças 
(Lago Jacarey) e Nossa Se-
nhora de Lourdes (Parque 
Del Sol); e nos dias 15 e 16 
de junho, em todas as mis-
sas da Igreja matriz. 

O Tríduo foi marcado 
pela apresentação de uma 
peça teatral, que refletiu 
sobre as dimensões do dí-
zimo com boas doses de 
humor. O diálogo inicia-
do entre Filó e seu ma-
rido Chiquinho chamou 
a atenção de todos que 
participaram das celebra-
ções. Quando Filó sai de 

cena dizendo que vai rezar 
para o marido se conver-
ter, Chiquinho acaba co-
chilando. Neste momento, 
um anjo lhe aparece em 
sonho e busca conscienti-
zá-lo sobre a importância 
e necessidade da partilha 
através do Dízimo. 

:: Confira a apresen-
tação da peça no canal 
do YouTube da Paróquia: 
www.youtube.com/men-
sageirodagloria

Gratidão e amor à missão

Refletir sobre o Dízi-
mo é importante. Em mo-
mentos de crise, como o 
que passamos atualmen-
te, muitos fiéis deixam de 
devolver o Dízimo por 
não poderem arcar com 
o valor que costumavam. 
“Dê cada um conforme as 
suas possibilidades e seu 
coração. Deus ama o que 
dá com alegria”, destaca o 
nosso pároco, Pe. Francis-

co de Assis Filho, citando 
2 Coríntios 9,7. “Devolver 
o dízimo é uma forma de 
agradecer a Deus por to-
das as bênçãos que Ele 
derrama sobre nós. Não é 
dar aquilo que nos sobra, e 
sim, de forma consciente, 
abraçar a missão da nossa 
Igreja”, completa.

Na nossa Paróquia, uma 
novidade: já estão disponí-
veis máquinas de cartão 
de débito para facilitar a 
devolução do dízimo por 
parte dos fiéis.

As dimensões do Dízimo

Existem quatro dimen-
sões do Dízimo. Vamos 
conhecer um pouquinho 
de cada uma delas?

1. Dimensão religiosa: 
“Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá 
a sua vida pelos seus ami-
gos” (Jo 15,13)

A primeira dimensão 

do dízimo é a RELIGIO-
SA: tem a ver com a rela-
ção do cristão com Deus. 
Contribuindo com parte 
de seus bens, o fiel cultiva 
e aprofunda sua relação 
com aquele de quem pro-
vém tudo o que ele é e tudo 
o que ele tem, e expressa, 
na gratidão, sua fé e sua 
conversão. Essa dimensão, 
tratando da relação com 
Deus, insere o dízimo no 
âmbito da espiritualidade 
cristã. A partir da relação 
com Deus, a relação com 
os bens materiais e com 
seu correto uso, à luz da fé 
ganha novo significado (Lc 
12,15-21; 1Tm 6,17-19).

2. Dimensão Caritativa: 
“Tive fome e me deste de 
comer” (Mt 25,35)

O dízimo tem ainda 
uma dimensão CARITA-
TIVA, que se manifesta no 
cuidado com os pobres, 
por parte da comunidade. 
A atenção com os pobres 
e suas necessidades é uma 
característica da Igreja 
Apostólica. 

3. Dimensão missionária: 
“Pregai o evangelho a to-
dos” (Mc 16,15)

O dízimo tem uma di-
mensão MISSIONÁRIA. 
O fiel, corresponsável por 
sua comunidade, toma 
consciência de que há 
muitas comunidades que 
não conseguem prover 
suas necessidades com os 
próprios recursos. Dessa 
forma, o dízimo permite a 
partilha de recursos dentre 
elas, manifestando a co-
munhão que há no seio da 
Igreja.

4. Dimensão Eclesial: “O 
Zelo por tua casa me con-
some” (Jo 2,17)

O dízimo também tem 
uma dimensão ECLE-
SIAL. Com o dízimo o fiel 
vivencia sua consciência 
de ser membro da Igreja, 
pela qual é corresponsável, 
contribuindo para que a 
comunidade disponha do 
necessário para realizar o 
culto divino e para desen-
volver sua missão.
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Esse é um convite for-
te, que Jesus dirige aos 
seus, àqueles que ele 

“enviou”, como diz o Evange-
lho de Mateus.

Jesus teve um contato pes-
soal com uma humanidade 
desnorteada e sofredora, e 
teve compaixão dela. Por isso 
quis ampliar a sua obra de 
salvação, de cura, de liberta-
ção, por meio dos apóstolos. 
Eles se reuniram ao redor de 
Jesus, ouviram suas palavras 
e receberam uma missão, um 
objetivo para suas próprias 
vidas; foi para isso que se co-
locaram a caminho: a fim de 
testemunhar o amor de Deus 
por todas as pessoas.

“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!”

 
Mas, o que foi que eles re-

ceberam “de graça”, a ser dado 
“de graça” a todos?

Por meio das palavras, dos 
gestos, das escolhas de Jesus e 
de toda a Sua vida, os após-
tolos fizeram a experiência da 
misericórdia de Deus. Apesar 
de suas fraquezas e de suas 
limitações, eles receberam a 
nova Lei do amor, da aceita-
ção recíproca.

Receberam, sobretudo, o 
dom que Deus quer fazer a 
todos os homens: seu próprio 
ser, sua companhia pelas es-
tradas da vida, sua luz para 
iluminar as escolhas deles. 
São dons sem preço, que su-
peram toda a nossa capacida-
de de retribuição: são, justa-
mente, “gratuitos”.

Foram dados aos após-
tolos e a todos os cristãos, 
para que eles, por sua vez, se 
tornassem canais desses bens 
para todos aqueles que have-

riam de encontrar, dia após 
dia.

“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!”

Em outubro de 2006 
Chiara Lubich escrevia: “Per-
correndo o Evangelho, vemos 
que Jesus sempre convida a 
dar: dar aos pobres, a quem 
pede, a quem deseja um em-
préstimo. Dar de comer a 
quem tem fome, dar o man-
to a quem pede a túnica. Dar 
gratuitamente… Ele mesmo 
foi o primeiro que agiu as-
sim: deu a saúde aos doentes, 
o perdão aos pecadores, a 
vida a todos nós. Ao instin-
to egoísta de acumular, Ele 
opõe a generosidade; ao invés 
da preocupação com as pró-
prias necessidades, propõe 
a atenção ao outro; em lugar 
da cultura do ter, a cultura do 
dar […]. A Palavra de Vida 
deste mês poderá ajudar-nos 
a redescobrir o valor de cada 
ação nossa: desde as tarefas 
de casa, da roça, da oficina, 
até à execução das atividades 
burocráticas, das tarefas esco-
lares, bem como as responsa-
bilidades no campo civil, po-
lítico e religioso. Tudo pode 
transformar-se em serviço 
atento e solícito. O amor nos 

dará uma visão nova das coi-
sas, capaz de intuir aquilo de 
que os outros precisam, para 
ajudá-los com criatividade 
e generosidade. O resultado 
disso? Os bens circularão, 
porque amor chama amor. A 
alegria se multiplicará, pois 
‘há mais felicidade em dar do 
que em receber’” (At 20,35).1

Exatamente como nos 
conta Vergence, uma garota 
do Congo: “Estava indo para 
a escola e sentia muita fome. 
Pelo caminho encontrei meu 
tio, que me deu dinheiro 
para comprar um sanduíche. 
Mas, um pouco mais adiante 
vi um homem muito pobre. 
Pensei logo em dar a ele esse 
dinheiro. Minha amiga, que 
estava comigo, disse que eu 
não devia fazer isso, que de-
via cuidar de mim primeiro. 
Mas eu disse comigo mesma: 
amanhã eu vou encontrar 
algo para comer; mas ele, será 
que encontra? Então dei a ele 
o dinheiro do meu sanduíche 
e senti uma grande alegria no 
coração”.

“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!”

A lógica de Jesus e do 
Evangelho é sempre essa: 
receber para compartilhar, 

nunca acumular para si mes-
mo. É um convite também 
para todos nós: reconhecer-
mos aquilo que recebemos 
– energias, talentos, capaci-
dades, bens materiais – e co-
locá-los a serviço dos outros.

De acordo com o econo-
mista Luigino Bruni, a gra-
tuidade é […] uma dimen-
são que pode acompanhar 
qualquer ação. Por isso ela 
não corresponde ao “grátis”; 
pelo contrário, é o seu opos-
to, uma vez que a gratuidade 
não é um preço equivalente a 
zero, mas um preço infinito, 
ao qual se pode responder so-
mente com um outro ato de 
gratuidade.2

Portanto, a gratuidade su-
pera as lógicas do mercado, 
do consumismo e do indivi-
dualismo e dá espaço à parti-
lha, à socialidade, à fraterni-
dade, à nova cultura do dar.

A experiência confirma 
que o amor desinteressado é 
uma verdadeira provocação, 
com consequências positivas, 
inesperadas, que vai se alas-
trando irresistivelmente tam-
bém na sociedade.

Foi o que aconteceu nas 
Filipinas, com uma iniciativa 
que começou em 1983. Na-
quele momento, a situação 
política e social do País era 
bastante difícil e muitas pes-
soas se engajavam para en-
contrar uma solução positiva. 
Também um grupo de jovens 
decidiu dar a própria con-
tribuição de modo original: 
abriram os próprios armários 
e separaram as coisas de que 
não precisavam mais. Vende-
ram tudo no brechó, juntan-
do assim um pequeno capital, 
e criaram a partir do zero um 
centro social, chamado Bukas 

Palad, que na língua local sig-
nifica: “de mãos abertas”. A 
frase do Evangelho que os ti-
nha inspirado dizia: “De gra-
ça recebestes, de graça deveis 
dar! (Mt 10,8)”. Este se tor-
nou, a partir de então, o lema 
da iniciativa.

A essa atividade se asso-
ciaram alguns médicos, com 
a própria contribuição pro-
fissional oferecida gratuita-
mente, e muitos outros que 
abriram o coração, os braços, 
as portas de casa.

Assim nasceu e se desen-
volveu uma ampla ação social 
em favor dos mais pobres, 
que ainda hoje oferece seus 
préstimos em várias cidades 
das Filipinas. Mas o objetivo 
mais importante, atingido e 
consolidado nesses anos, foi 
o fato de fazer com que os 
beneficiados pelo projeto se 
tornassem protagonistas de 
seu próprio resgate social.

De fato, eles reencontram 
a sua dignidade como pessoas 
e constroem relações de valo-
rização mútua e de solidarie-
dade. Com o próprio exemplo 
e dedicação ajudam muitos 
outros a sair da pobreza e a 
assumir a responsabilida-
de de uma nova convivência 
para si mesmos e suas famí-
lias, para seus bairros e suas 
comunidades, enfim, para o 
mundo3.

Autoria: Letizia Magri (disponível 
em www.focolares.org.br, na seção 
“Palavra de Vida”)

Referências: 
1) Chiara Lubich, Uma cultura nova, 
revista Cidade Nova, outubro de 
2006.
2) Cf. http://www.edc-online.org/
it/pubblicazioni/articoli-di/luigino-
-bruni.
3) http://bukaspaladfoundation.org/.

“De graça recebestes, de graça deveis dar!” (Mt 10,8)
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Testemunho * Por Thatyana Mascarenhas

Aos três anos de ida-
de, em 19 de no-
vembro de 2015, 

Gustavo, meu filho mais 
velho hoje, apresentou um 
comportamento estranho 
enquanto dormia. Nota-
mos que ele estava com os 
olhos arregalados e se tre-
mendo; era um comporta-
mento estranho que nun-
ca havíamos presenciado. 
Não entendemos direito 
do que se tratava e preferi-
mos achar que havia sido 
um pesadelo. 

Eis que na mesma se-
mana, no sábado seguin-
te, dia 21 de novembro, 
ele teve novamente aquele 
comportamento, também 
enquanto dormia. Foi en-
tão que resolvemos levá-lo 
à emergência. Após uma 
bateria de exames, foi de-
tectado um cisto na cabe-

ça, que a partir de então 
precisava ser acompanha-
do por um neurologista 
pediátrico. Foi uma saga 
de sofrimento entre os di-
versos exames até termos 
o diagnóstico preciso do 
que realmente era aquele 
cisto.

No exame de resso-
nância magnética, veio a 
confirmação: tratava-se de 
um tumor na parte central 
do cérebro. Ele era o mo-
tivo das crises epilépticas 
do Gustavo. Foram 45 dias 
até a primeira cirurgia. 
Começava, ali, a nossa 
história de fé e devoção a 
Nossa Senhora.

Durante esses 45 dias, 
não teve um só dia em que 
eu não rezasse o Ofício de 
Nossa Senhora. Todas as 
noites, segurando na mão 
dele, rezei incansavelmen-

te. Um sentimento de con-
forto e alegria tomava de 
conta do meu coração. O 
mais incrível era que eu 
não conseguia me abalar 
diante das dificuldades e 
novidades de como tudo 
aconteceria dali pra frente. 

O que sabíamos era 
que ele ficaria com algum 
tipo de sequela, seja na 
fala ou nos movimentos 
dos membros esquerdos. 
Essa confirmação só se da-
ria após a cirurgia e quan-
do ele saísse da anestesia 
geral. Prostrada aos pés de 
Jesus, eu sempre me man-
tive forte e dizia: “Oh, meu 
Senhor, se tu me deste esse 
fardo, é porque tu sabes 
que posso carregá-lo”. E 
com Maria não foi dife-
rente; aos pés dela, eu ape-
nas pedia pra mim mesma 
a força que ela teve ao ver 

seu filho sendo crucifica-
do na cruz.

 A única certeza que eu 
tinha era a de que meus 
pedidos estavam sendo 
atendidos, pois eu não 
conseguia chorar um só 
minuto. Nenhuma angús-
tia afligia meu coração. É 
claro que eu me preocupa-
va, mas não era nada que 
me fizesse perder as for-
ças e a fé de que tudo iria 
passar logo. Hoje sei que o 
que me manteve em pé foi 
a minha fé. 

A cirurgia transcorreu 
muito bem; o tumor era 
benigno. Ela só demorou 
mais do que o previsto... 
Foram as 7 horas e 35 mi-
nutos mais demoradas da 
minha vida. Era uma es-
pera sem fim. As notícias 
não chegavam, mas per-
maneci ajoelhada e espe-
rançosa na fé. 

Um detalhe importan-
te que merece ser citado: 
quando eu o entregava 
na porta do centro cirúr-
gico, pedi ao neurocirur-
gião – um anjo chamado 
Eduardo Jucá – que se ele 
tivesse que tomar alguma 
decisão durante a cirurgia 
e não tivesse tempo de me 
perguntar o que eu acha-
va, que ele soubesse que 
eu queria meu filho vivo. 
Independente da seque-
la, dos sintomas futuros, 
eu só queria cuidar e es-
tar com meu filho vivo de 
qualquer forma.

 Mas como não há 
tempo ruim que dure e 
tempo bom que não pas-
se, a cirurgia terminou e 
começou a nova expecta-
tiva em saber qual seria a 
sequela que Gustavo teria. 
E para nossa surpresa, ele 
não ficou com nenhuma. 
Saiu de uma cirurgia tão 

delicada como aquela to-
talmente ileso. 

Foi impossível não pu-
lar, chorar e agradecer. 
Mesmo com ele na UTI, 
nós estávamos felizes em 
saber que ele estava bem e 
que ficaria melhor ainda... 
Era só questão de tempo. 

Após 30 dias da pri-
meira cirurgia, Gustavo 
precisou fazer uma nova 
intervenção cirúrgica. 
Em casa, brincando como 
qualquer criança, ele deu 
uma cambalhota no sofá 
e começou a convulsionar 
novamente. Partimos para 
a segunda cirurgia, dessa 
vez mais simples, apenas 
para remoção de um coá-
gulo. Tudo ocorreu muito 
bem. 

Hoje, três anos depois, 
com alta da medicação 
controlada após 1.176 dias 
interruptos, ele está total-
mente curado. 

O que dizer de todo 
esse período de aflições e 
desconforto na família? 
O que aprendemos com 
tudo isso? Aprendemos 
que apenas a fé nos move 
para lugares jamais vistos. 
Gustavo colocou toda a 
sua família diante de Deus, 
renovando a fé de muitos. 
Aos que deixavam a vida 
espiritual em segundo pla-
no, ele tirou todos da zona 
de conforto e mostrou o 
outro lado da vida, alicer-
çada na fé.

À Nossa Senhora guar-
do uma devoção sem igual 
e gratidão no coração pe-
las suas resposta às mi-
nhas orações. A Deus en-
trego minha vida e a dos 
meus!

* Thatyanna Mascarenhas é agente da 
Pastoral da Acolhida

“Permaneci ajoelhada e esperançosa na fé”
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Os ministros extraordiná-
rios da Sagrada Comu-
nhão (MESC) da Paró-

quia Nossa Senhora da Glória se 
reuniram em retiro no último dia 
15 de junho. No total, 81 minis-
tros participaram deste momen-
to de espiritualidade, que teve, 
como tema, “Oração, nosso diá-
logo com Deus”. O retiro teve iní-
cio com a Santa Missa das 6h30 
da manhã, seguido de um café 
compartilhado. Coube ao teólogo 
Duílio Rocha dar a palestra sobre 
o tema Oração, e depois dividir 
os presentes em grupos para uma 
reflexão, que foi apresentada por 
cada grupo em plenária. Após 
breve pausa, o grupo retornou 
para finalização, que se deu por 
volta das 12h. 

Para os ministros, a Eucaristia 
é o alimento diário, fortalecendo-
-os a ficar de pé diante da vida. 
“Quando passei por um ‘deserto’ 
em minha vida, recebia a Eu-
caristia diária”, explica Adriana 

Bringel. “Todos os dias, quando 
abria a porta para receber o Se-
nhor, me levantava para a bata-
lha na certeza de que, ao receber 
Cristo, estaria pronta para a ba-
talha do dia! Como um soldado 
em linha de frente para vencer a 
guerra... é assim que a Eucaristia 
é para minha vida!”, completa. 
“Quando distribuo a Eucaristia 
ou A levo para os meus assistidos 
(doentinhos), me sinto pequena 
diante dessa Graça de ser pernas, 
braços, olhos e boca do Senhor... 
Mas me sinto uma gigante dian-
te da Misericórdia do Pai e uma 
sedenta de procurar ser cada dia 
melhor!”, conclui.

No dia 16 de junho acon-
teceu a última aula do 
Curso Básico de Libras, 

promovido pela Pastoral do Sur-
do da Paróquia Nossa Senhora 
da Glória. O curso, ministrado 
pela professora surda Alyne Sil-
va, aconteceu nos meses de abril, 
maio e junho, com encontros aos 
domingos, de 16h30 às 17h30. O 
objetivo do curso, realizado anu-
almente, é ensinar sinais básicos 
de Libras e possibilitar a inclu-
são dos surdos nos ambientes e 
eventos pastorais. Agora, o pró-
ximo passo dos alunos, todos 

ouvintes membros da comuni-
dade, é a participação na Oficina 
de Interpretação da Santa Missa, 
que acontece neste mês de julho. 

“A comunicação em Libras é 
importante e o aprendizado dos 
sinais católicos possibilita aos 
alunos ouvintes, no futuro, se-
rem intérpretes de Libras. Para 
os ouvintes, a Libras é uma se-
gunda língua, por isso é necessá-
rio aprendê-la e habituar-se com 
o seu uso para facilitar a comu-
nicação”, destacou a professora 
Surda de Libras, Alyne Maria da 
Silva.

Encontro de Namorados Firmes e Noivos (Enfin) 
é finalizado com retiro

“Oração, nosso diálogo 
com Deus” foi o tema do 
retiro do MESC

Pastoral do Surdo 
conclui Curso Básico 
de Libras

A edição 2019 do Encontro 
de Namorados Firmes e 
Noivos (Enfin) foi finali-

zada com o retiro realizado nos 
dias 8 e 9 de junho, onde con-
tamos com a participação de 27 
casais de namorados e noivos. 
No retiro, os temas abordados 
trataram de decisões e escolhas, 
do sentido da vida a dois, sexu-
alidade e fidelidade. Os casais 
também vivenciaram momentos 
de oração e de adoração ao San-
tíssimo. Tudo para que refletis-
sem sobre o passo a ser dado se 

tudo der certo: o casamento.
Nos momentos finais do reti-

ro, pudemos perceber nos olhi-

nhos marejados e emocionados 
dos jovens e de toda a equipe que 
ali serviu, como o amor de Deus 

é grande e age no momento cer-
to! Eles estavam gratos por seus 
relacionamentos, conscientes do 
que é constituir uma família e 
principalmente, da importância 
de sua união com Deus.

Em sua décima quarta edição, 
ou seja, após 14 anos, contabi-
lizamos a participação de quase 
400 casais que experimentaram 
os encontros através de pales-
tras e formações voltadas para 
um namoro cristão, tendo Deus 
como personagem principal na 
união do casal.
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Quando a educação 
para os valores hu-
manos e cristãos 

chega cedo às crianças, são 
grandes as possibilidades 
delas permanecerem nestes 
caminhos. Por isso, a Igreja 
Católica, em sua sabedoria 
de Mãe pedagoga, apresenta 
caminhos para que crianças 
e adolescentes – e seus pais 
– possam trilhar estradas 
elevadas, já nas primeiras 
fases da vida. A catequese, 
em casa e na igreja, é o iní-
cio, mas também outros ca-
minhos podem ser seguidos 
em paralelo, como a Infân-
cia e Adolescência Missio-
nária (IAM), uma Pontifícia 
Obra Missionária, organis-
mo ofi cial da Igreja Católica.

A IAM tem inspiração 
nas santidades de São Fran-
cisco Xavier e Santa Tereza 
de Lisieux, nossa popular 
Terezinha do Menino Jesus. 
São eles os padroeiros das 
missões, proclamação feita 
em 1925 pelo Papa Pio IX. 
A fundação da pastoral, no 
entanto, ocorreu em 1843, 
no dia 19 de maio, por Dom 
Carlos Forbin-Janson, que 
era bispo de Nancy, cidade 
francesa, país de Santa Tere-
zinha. Tais santos são belís-
simos inspiradores para as 
crianças e adolescentes, de 
5 a 14 anos, perfi l dos que 
fazem parte desta pastoral, 
que se apresenta com força 
aqui mesmo, na Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, 
sob a coordenação de Suely 
Alves.

Segundo Suely, a forma-
ção das crianças ultrapassa 
– e muito – as paredes das 
salas de reuniões do centro 
pastoral: “Nossas missões 
acontecem do lado de fora, 
na área de nossa Paróquia, 
em âmbito diocesano e até 
em acampamentos missio-

nários e missões extras. São 
nestas ações que levamos a 
Palavra de Deus, com visita-
ção nas casas dos moradores 
do local onde estamos. As 
crianças e adolescentes são 
divididas em grupos e, sob 
nossa orientação e cuidado, 
saem para conversar com 
essas pessoas. Na verdade, o 
que mais a pastoral faz é ou-
vir, ouvir quem muitas vezes 
não tem quem as ouça”, ex-
plica.

Rosemary Viana, mãe 
da pequena Emanuele, de 
9 anos, se orgulha da fi lha 
que executa tal tarefa: “Uma 
enorme satisfação é ver mi-
nha fi lha visitar pessoas ne-
cessitadas e levar a elas uma 
palavra amiga, um consolo. 
Elas (crianças e adolescen-
tes) têm a capacidade de 
evangelizar e resgatar almas 
para Deus”, se emociona. E 
emenda: “A Pastoral IAM 
tem, inclusive, favorecido 
um laço maior de confi an-
ça entre pais e fi lhos e de 
amizade entre as famílias. É 
disso que o mundo está pre-
cisando”.

Sim, existem exigências 
para fazer parte da pastoral. 
Os dois principais pré-re-
quisitos são: ter compro-
misso e não ter “frescura” 
(sic). “Somos muito ativos 
e comunicativos. Estamos 
sempre andando nas ruas, 
falando com pessoas, muitas 
vezes em bairros carentes, 
enfi m, nós nos movimenta-
mos pra valer e isso requer 
uma boa dose de compro-
misso e despojamento. É 
assim que preparamos os 
missionários do futuro”, en-
tusiasma-se Suely, que conta 
com ajuda de Manuela Pires 
(assessora da Adolescência 
Missionaria) na formação 
das cerca de sessenta crian-
ças e adolescentes que com-

põe a pastoral. Todas aten-
dendo aos pré-requisitos 
acima e indo muito além: 
“Os meninos e meninas da 
pastoral têm o compromisso 
de rezar, todos os dias, uma 
Ave Maria pelas crianças e 
adolescentes do mundo. Há 
também um despertar pe-
las necessidades materiais 
do próximo. Nós temos, por 
exemplo, um cofrinho onde 
as crianças depositam moe-
dinhas, oriundas dos peque-
nos sacrifícios que cada uma 
faz para ter uma moeda e 
depositá-la nesse cofre. Essa 
poupança, ao fi nal de um 
ano, se une com a de todas 
as pastorais da Arquidioce-
se, num fundo único, que 
ajuda a sustentar as missões 
em todos os continentes”, 
explica Manuela, cuja fi lha 
Ana Beatriz, 13 anos, tam-
bém participa ativamente 
das missões, inclusive como 
coordenadora missionária 
de adolescentes iguais a ela.

Nas comemorações dos 
176 anos de fundação, ce-
lebradas em maio último, a 
meninada da Paróquia da 
Glória esteve na Vila Mano-
el Sátiro, para a 7ª Jornada 
Nacional da IAM, junta-
mente com as pastorais de 
toda Arquidiocese de For-

taleza. Suley lembra que, 
no evento, onde todos os 
movimentos apresentaram 
um número artístico, fi cou 
a cargo da IAM, da Glória, 
entoar a música “Todo Bati-
zado é Missionário”. A fi na-
lização dos festejos foi com a 
Santa Missa.

“Os ensinamentos que as 
crianças recebem em casa, 
da família, têm um gran-
de reforço dentro da IAM, 
onde compartilham os ensi-
namentos cristãos, entre eles 
e com outras pessoas. Esta 
realidade as vai aperfeiçoan-
do, dia a dia, como cristãs”, 
explica Cleilson Nery, pai de 
Maria Eduarda, de 13 anos. 
Este aperfeiçoamento acaba 
por se estender a ele tam-
bém: “Desde quando minha 
fi lha começou nos ensina-
mentos, sempre participo de 
tudo, tentando encaixar as 
ações dela no meu dia a dia”.

E o que dizem as crianças 
e adolescentes? Bem, ei-los: 
Emanuele Viana (9 anos): 
“Nós fazemos missões, e 
acompanhamos as pesso-
as. Ah, a gente também faz 
doações para crianças ne-
cessitadas”. Marília Pascal 
(11 anos): “Na IAM, a gente 
caminha com Deus e, nessa 
caminhada, Ele permite que 
possamos ajudar aqueles que 
passam por difi culdades”. 
Maria Eduarda Nery (13 
anos): “Na IAM eu aprendo a 
divulgar a Palavra de Deus ao 
povo”. Ana Beatriz Pires (13 
anos): “Estou na IAM desde 
os 6 anos. Lá, além de apren-
dermos muito sobre a Bíblia 
e os ensinamentos de Jesus, 
falamos de temas que são 
comuns hoje em dia, como 
bullying e redes sociais. Eu 
gosto muito de participar de 
tudo. Foi aqui que aprendi a 
ser missionária”.

O grande exemplo dos pequenos 
missionários da IAM

Agenda:
- A IAM, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, tem reu-

niões aos sábados, das 14h30 às 16h00. Os novos mem-
bros devem ter entre 5 e 14 anos;

- No mês de julho haverá um retiro para coordenadores 
da IAM, em âmbito da Arquidiocese;

- Em setembro, a IAM fará uma missão no Conjunto Je-
reissati e um acampamento na Vila 

- O acampamento missionário acontecerá no dia 6 de ou-
tubro.



Paulo, apóstolo de Cristo

Poucos fi lmes foram fei-
tos sobre o homem que 
levou o cristianismo 

ao mundo conhecido. Além 
de Jesus, o apóstolo Paulo é a 
pessoa mais notável do Novo 
Testamento e na história sub-
sequente do cristianismo. 
O fi lme “Paulo, Apóstolo de 
Cristo” (2018) se concentra 
no fi m da vida de Paulo, mos-
trando as suas limitações e o 
sofrimento cheio de esperança 
dos primeiros cristãos. Mostra 
Paulo e outros cristãos se re-
cusando a se vingarem em face da perseguição. Eles escolhem 
amar os seus inimigos e orar por seus perseguidores (Mt 5.44). 
De muitas formas, essa é a mensagem mais poderosa do fi lme.
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A VOZ DO
PASTOR

PARA VER

PARA LER

Ave Maria

No mais recente livro do 
papa Francisco, “Ave 
Maria”, o Santo Padre 

comenta o mistério de Maria 
com as palavras da oração mais 
amada. “Maria é a Mãe univer-
sal: dedicação total, cuidado, 
proximidade de cada fi lho, de 
cada fi lha. Nela vemos de fato 
um coração de mulher batendo 
como o de Deus, um coração 
que bate por todos, sem distin-
ção. Ela é verdadeiramente o 
rosto humano da infi nita bon-
dade de Deus”, afi rma o Papa .
R$ 32,90, editora Paullus 

“Ave Maria” | Papa Franciso, editora Planeta/Paullus, R$ 
32,90 (www.paulus.com.br)

Tuitando com Deus
Tuitando com Deus” tem como objetivo ajudar a crescer na 

fé e no relacionamento com Jesus, apresentando as noções bási-
cas sobre a fé em Deus, com base na Bíblia e nos ensinamentos 
da Igreja Católica. As perguntas deste livro são perguntas ver-
dadeiras, feitas por jovens que, durante vários anos, reuniam-se 
na paróquia do autor, na Holanda, para debater a sua fé. Todos 
os tópicos foram falados abertamente, e nada foi tabu. Portan-
to, não é de se esperar uma catequese completa neste livro: as 
respostas estão formuladas como seriam numa conversa com 
jovens. 

Tuitando com Deus | Pe. Michel Remery | R$ 55,80 | Editora Paulus

O  Papa Francisco dedi-
cou a alocução que 
antecede a oração do 

Angelus à parábola do Bom 
Samaritano, proposta pela li-
turgia deste XV Domingo do 
Tempo Comum.

Para Francisco, esta pará-
bola se tornou paradigmática 
da vida cristã: “Tornou-se o 
modelo de como um cristão 
deve agir”, convidando os fi éis 
a lerem o “tesouro” contido 
no Evangelho de Lucas.

Neste episódio, Jesus é in-
terrogado por um doutor da 
lei sobre o que é necessário 
para herdar a vida eterna.

Jesus o convida a encon-
trar a resposta nas Escritu-
ras: “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e 
com toda a tua alma, e ao teu 
próximo como a ti mesmo!”. 
Havia, porém, diferentes in-
terpretações sobre quem seria 
o “próximo”. Então Jesus res-
ponde com esta parábola.

O protagonista é um sa-
maritano, grupo na época 
desprezado pelos judeus. Por-
tanto, não é casual a escolha 
de um deles como persona-
gem positivo da parábola. 
Ao longo de uma estrada, o 
samaritano encontra um ho-
mem roubado e agredido por 
assaltantes. Antes dele, por 
aquela estrada, haviam passa-
do um sacerdote e um levita, 
isto é, pessoas que se dedica-
vam ao culto de Deus. Mas 
não pararam. O único que lhe 
presta socorro é justamente 
o samaritano, “justamente 
quem não tinha fé!”.

“Também nós pensamos 
em tantas pessoas que co-
nhecemos, talvez agnósticas, 

que fazem o bem. Jesus es-
colhe como modelo alguém 
que não era homem de fé. E 
este homem, amando o irmão 
como a si mesmo, demonstra 
que ama a Deus com todo o 
coração e com todas as forças 
- o Deus que não conhecia! 
- e expressa ao mesmo tem-
po verdadeira religiosidade e 
plena humanidade”, afi rma o 
Papa.

Depois de contar a pará-
bola, Jesus se dirige novamen-
te ao doutor da lei e lhe diz: 
“Na tua opinião, qual dos três 
foi o próximo do homem que 
caiu nas mãos dos assaltan-
tes?”. Deste modo, explicou 
Francisco, Jesus inverte a per-
gunta do seu interlocutor e 
também a lógica de todos nós.

“Ele nos faz entender que 
não somos nós, com base 
nos nossos critérios, que de-
fi nimos quem é o próximo e 
quem não é, mas é a pessoa 
em situação de necessidade 
que deve poder reconhecer 
quem é o seu próximo, isto 
é, quem usou de misericór-
dia para com ele”, prosseguiu 
o Papa, que acrescentou: “Ser 
capazes de sentir compaixão: 

esta é a chave. Esta é a nossa 
chave. Se diante de uma pes-
soa necessitada você não sente 
compaixão, o seu coração não 
se comove, signifi ca que algo 
não funciona. Fique atento, 
estejamos atentos. Não nos 
deixemos levar pela insensibi-
lidade egoística. A capacidade 
de compaixão se tornou a me-
dida do cristão, ou melhor, do 
ensinamento de Jesus”. 

O Pontífi ce fez o exem-
plo dos moradores de rua e 
de como nos comportamos 
diante de alguém caído no 
chão. “Pergunte-se se o seu 
coração não endureceu, se 
não se tornou gelo. (...) A mi-
sericórdia diante de uma vida 
humana na situação de neces-
sidade é a verdadeira face do 
amor.” 

“ Que a Virgem Maria nos 
ajude a compreender e, sobre-
tudo, a viver sempre mais o 
elo indissolúvel que existe en-
tre o amor a Deus, nosso Pai, 
e o amor concreto e generoso 
pelos nossos irmãos e nos dê a 
graça de ter e crescer na com-
paixão.”

Fonte: Vatican News

“A compaixão é a chave da vida 
cristã”, afirma Papa Francisco


