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Campanha da Fraternidade destaca a importância 
das políticas públicas no Brasil PASCOM

Com o tema “Frater-
nidade e Políticas 
Públicas” e o lema 

“Serás libertado pelo di-
reito e pela Justiça” (Isaías 
1,27) a Campanha da Fra-
ternidade 2019 foi lançada 
em todo o país no dia 6 de 
março. Neste ano, a Con-
federação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
tem por objetivo abordar a 
formulação e aplicação das 
Políticas Públicas à luz da 
doutrina social da Igreja. 

O texto base da Comis-
são Nacional da entidade, 
elaborado por especialistas, 
pesquisadores, movimen-
tos e entidades sociais con-
ceitua poder público, tipos 
de poder, condicionantes 
e atores sociais. “O debate 
prioriza o combate à fome, 
as iniciativas de convivên-
cia com a seca e questões 
inerentes à segurança, saú-
de e meio ambiente”, ressal-
ta o teólogo Duílio Rocha, 
que ministrou formação 
sobre o tema no último dia 
19 de fevereiro, para a co-
munidade e membros de 
pastorais da Paróquia de 
Nossa Senhora da Glória.

“São os políticos que 
fazem as leis, definem os 

orçamentos, estabelecem 
as políticas públicas e di-
recionam as verbas”, lem-
bra Duílio, ao se referir à 
necessidade de fiscalizar o 
trabalho do legislativo bra-
sileiro. Ele ressalta ainda a 
importância dos conselhos 
de bairros para enumerar 
as dificuldades da região, 
definir prioridades e apre-
sentar propostas aos gesto-
res públicos. 

“As câmaras legislativas 
e os poderes executivos 
costumam disponibilizar, 
por meio eletrônico, sites 
com o propósito de inte-
ragir com a população. 
Se muitos pressionarem 
por determinada causa, a 
probabilidade de escuta é 
elevada”, pontua Duílio ao 
ressaltar os meios de parti-
cipação cidadã, através da 
internet. “Ademais, a Cons-
tituição Federal estabele-
ce poder para que o povo 
possa propor leis, desde 
que juntadas às assinaturas 
em número adequado. Esse 
é um meio muito pouco 
utilizado e que poderia ser 
mais bem explorado”, com-
pleta o teólogo. 

Para vivenciar a Cam-
panha da Fraternidade, a 

CNBB propõe círculos bí-
blicos, celebrações ecumê-
nicas, rodas de conversa, 
vigília eucarística e a ce-
lebração da misericórdia. 
Entre os subsídios para o 
debate, elaborados pela 
Comissão para a Juven-
tude da entidade, estão a 
Cartilha Fraternidade Viva 
e o material de apoio desti-
nado a educadores dos en-
sinos Fundamental, Médio 
e Superior. 

Com o objetivo de so-
mar esforços, a Igreja Ca-

Na Paróquia da Glória, o lançamento da CF 2019 aconteceu na quarta-feira de Cinzas 
e contou com apresentação do grupo de teatro Glori’Art (saiba mais na pág. 7)

tólica realiza a coleta da 
solidariedade no dia 14 
de abril, dos quais 60% 
será destinada a ações so-
lidárias na própria Dio-
cese e o restante vai para 
as atividades da CNBB 
em todo o país.

“Participar da Cam-
panha da Fraternidade é 

Material de apoio 
O material de apoio da Campanha da Fraternidade 
2019 pode ser encontrado no site da editora da CNBB:
www.edicoescnbb.com.br/campanha-da-fraternidade-2019

uma obrigação dos cris-
tãos que precisam unir 
forças para fazerem che-
gar aos administradores 
públicos as aflições dos 
mais carentes e contribuir 
com a Igreja, fazendo eco 
para que o movimento al-
cance seus objetivos”, con-
clui Duílio Rocha.

ALEGRIA DE SERVIR
Viúvos, Viúvas e Pessoas sós 
redescobrem a alegria do 
encontro e do serviço, através 
de reuniões promovidas pela 
Pastoral Familiar da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória  
Página 03

JUVENTUDE EM JORNADA
Pedro Teixeira e Bruno Oliveira, 
jovens engajados nos movimentos da 
Paróquia da Glória, compartilham 
conosco a alegria de participar da 
Jornada Mundial da Juventude no 
Panamá
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 (Missa 
das Crianças) e 18h30; aos do-
mingos: missas às 8h, 11h, 18h 
(Missa dos Surdos) e 20h; 2º 
domingo de cada mês: Missa da 
Misericórdia às 16h; Dia 13 de 
cada mês: Missa às 12h, exceto 
no domingo, quando é realiza-
da às 11h. MISSAS NAS CO-
MUNIDADES | Comunidade 

N. Sra. de Fátima (Cambeba): 
aos sábados, às 17h; Comuni-
dade N. Sra. das Graças (Lago 
Jacarey): aos domingos, às 8h; 
Comunidade N. Sra. de Lourdes 
(Parque Del Sol): Aos domingos, 
às 19h. CONFISSÕES | às terças, 
quartas e sextas-feiras, das 15h 
às 18h. HORÁRIO DA SECRE-
TARIA | De terça a sexta-feira: 
das 8h às 11h e das 14h às 19h30; 
aos sábados: das 8h às 11h e das 
15h30 às 19h30; aos domingos: 
das 7h às 11h e das 17h às 20h; 
segunda-feira: fechada.

Quaresma: convite 
à conversão verdadeira

Na quarta-feira de Cinzas, 
que marca o início da Quares-
ma, recebemos as cinzas na 
fronte como sinal de humilda-
de. Elas recordam a cada cris-
tão a sua origem e o seu fim, 
pois somos pó e ao pó da terra 
voltaremos (cf. Gn 3, 19). No 
entanto, mais que a brevidade 
da vida, as cinzas nos lembram 
que viemos de Deus e para Ele 
voltaremos. Essa primeira tomada de consciência nos 
leva ao anseio de encontrar o Senhor, vivenciando algo 
mais profundo: a verdadeira conversão.

A conversão é processo para uma vida inteira. Não 
é uma caminhada fácil, nem curta, mas conta com a 
inefável graça de Deus. E a quaresma é tempo propício 
para isto; é um convite forte que a Igreja nos faz para 
trilharmos de forma mais intensa os caminhos que nos 
unem ao Pai, intensificando os momentos de oração, 
as ações de caridade (esmola) e a prática da penitência. 

O jejum e a penitência nos levam ao fortalecimento 
do espírito e à fuga das tentações, por meio do sacrifí-
cio, da temperança e do equilíbrio do corpo e da men-
te. A Igreja recomenda, inclusive, que o gesto do jejum 
seja acompanhado da partilha do alimento não con-
sumido, com os necessitados. É a esmola quaresmal, 
fruto do nosso jejum, da nossa abstinência quaresmal 
– e não daquilo que nos sobra.

Através da oração, nós nos colocarmos na presença 
de Deus e buscamos a intimidade de pai e filho. Ao vi-
vermos uma vida de oração, teremos uma melhor ati-
tude de escuta da Palavra e compreenderemos a vonta-
de de Deus para nossa vida, aceitando seus desígnios.

Como disse o Papa Francisco, não deixemos que 
passe em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus 
que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira 
conversão. Essa revisão interior nos liberta de nosso 
egoísmo e nos faz caminhar ao encontro dos irmãos 
e irmãs mais necessitados, ao partilharmos um pouco 
de nosso tempo, nossos bens, nossos dons, nossa vida!

• 02 a 06/03: Carnaval;
• 06/06: Cinzas; abertura da 

Campanha da Fraternidade 
2019 na missa das 19h;

• 10/03: 3ª reunião do 
Conselho Pastoral, 

     das 9h às 12h;

• 12/03: 3ª reunião do Conse-
lho Econômico, das 19h30 
às 21h30;

• 19/03: São José;
• 20/03: 1ª reunião das pasto-

rais, movimentos e serviços, 
das 19h30 às 21h.
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Viúvos e pessoas sós 
redescobrem alegria 
de servir

ENFIN : Casais 
buscam relacionamento 
ancorados em Deus 

No domingo, 27 de janeiro, a 
Pastoral Familiar realizou o 
2º Encontro de Viúvos e Vi-

úvas da Paróquia Nossa Senhora da 
Glória. No total, 20 viúvos participa-
ram do Encontro, que aconteceu das 
9h às 11h. No início, eles se apresen-
taram e contaram um pouco de suas 
histórias, testemunhando o desafio 
de viverem sozinhos. Muitos talentos 
foram revelados, cada um buscan-
do, à sua maneira, superar a perda e 
continuar a vida. Um dos exemplos é 
Dona Raimundinha, que encontrou 
na poesia uma forma de superação.

O tema solidão foi muito aborda-
do. Uma das participantes, Dona Fáti-
ma, falou sobre os filhos, e como os vi-
úvos esperam deles. Mas lembrou que 
cada um tem sua vida, suas famílias. 
Dona Geralda contou da caminhada 
na Igreja junto a seu esposo, sr. Fér-
rer, já falecido, e ressaltou como esse 
grupo é importante para o seu enga-
jamento na Igreja nessa fase da vida.

O coordenador da Pastoral Fami-
liar, Eduardo Máximo, pediu aos pre-
sentes que convidassem mais pessoas 
para participar do próximo encontro. 
Padre Francisco reforçou o pedido 
para que cada um dos encontristas 
fosse um agente multiplicador, con-
vidando mais viúvos a participar.

Ao final, os presentes deram o 
abraço da paz e uma das participan-
tes, Dona Edna, cantou a Ave Maria 
de Gounod, momento que emocio-
nou a todos. A experiência foi tão 
marcante que alguns fiéis, não viú-
vos, mas que moram sozinhos, resol-
veram se juntar ao grupo. Agora os 
encontros são destinados aos viúvos, 
viúvas e pessoas sós.

O Encontro de Namorados 
Firmes e Noivos (ENFIN), 
que neste ano se encontra 

na 14ª edição, teve início no dia 27 
de janeiro com 69 casais inscritos. 
Durante os dez encontros do En-
fin, são exploradas temáticas que 
buscam promover o fortalecimen-
to do relacionamento dos casais, 
seguindo a base cristã, através de 
formações, dinâmicas, louvores e 
partilhas. As reuniões acontecem 
quinzenalmente, sempre aos do-
mingos, das 17h às 19h.

Os casais que estão partici-
pando dessa edição estão entu-
siasmados com o encontro e com 
a possibilidade de aprofundar o 
relacionamento. Para o casal Islâ-
nia e Péricles, a busca pela santi-
dade e o chamado de Deus foram 
os atrativos para participarem do 
ENFIN. “Estamos contemplando 
nesse Encontro o desejo da san-
tidade, a adesão ao chamado de 
Deus e a coerência da vida cristã. 
O ENFIN nos impulsiona a amar 
mais e mais, a buscar a Deus, a 

rezar mais e a viver uma vida a 
dois de forma mais intensa”, rela-
ta o casal. 

O casal de noivos Tayná e Alan 
completou um ano de noivado no 
dia da primeira reunião do ENFIN. 
Para eles, essa foi uma oportuni-
dade de refletir sobre esse passo 
tão importante do relacionamento. 
Com grandes expectativas para o 
encontro, eles destacam que as te-
máticas fortalecem a ligação entre 
os namorados e noivos. Já o casal 
Jerusa e Guilherme espera que a 
jornada reforce ainda mais o amor 
entre os dois. “Esperamos que os 
encontros consolidem e mante-
nham o nosso relacionamento, in-
tensificando ainda mais a presença 
de Deus em nós”.

O encontro é promovido pela 
Pastoral Familiar, através do se-
tor pré-matrimônio da equipe 
de preparação remota. As ativi-
dades realizadas pelo movimen-
to podem ser acompanhadas nas 
páginas do Facebook (enfinglo-
ria) e Instagram (@enfin.gloria).

No terceiro encontro, no dia 24 de 
fevereiro, os participantes conversa-
ram sobre o significado da viuvez e 
sobre as coisas boas, que trouxeram 
alegria. “Conversamos, ainda, sobre o 
amor de cada um a Nossa Senhora”, 
conta Eduardo Máximo, um dos co-
ordenadores do Encontro. Devido à 
chuva, o número de participantes foi 
um pouco menor.

A cada encontro, a Pastoral Fa-
miliar busca apresentar o trabalho de 
uma das pastorais, movimentos e ser-
viços existentes na Paróquia. Já houve 
uma breve explanação sobre a Pastoral 
da Acolhida e, na próxima reunião, 
será a vez da Pastoral do Batismo.

O próximo Encontro de Viúvos, 
Viúvas e Pessoas Sós acontecerá no 
dia 24 de março, das 9h às 11h, no sa-
lão paroquial. 
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Nesse salmo, Davi 
expressa a sua 
alegria e o seu 

reconhecimento diante 
da assembleia: experi-
mentou o perigo e a an-
gústia, mas invocou com 
confiança o Deus de Isra-
el e encontrou novamen-
te a paz. O protagonista 
desse hino é Deus com 
a sua misericórdia, a sua 
presença forte e decisiva 
ao lado do pobre e do 
oprimido que o invoca.

Para que outros con-
sigam a mesma salvação, 
Davi sugere algumas ati-
tudes do coração: evitar 
fazer o mal e, em vez 
disso, realizar sempre o 
bem. Ele ainda salienta 
a necessidade de não di-
famar o próximo. Com 
efeito, a palavra pode le-
var à guerra.

“Busca a paz
 sem desistir.”

Na linguagem bíbli-
ca, a paz tem numerosos 
significados como, por 
exemplo, o bem-estar 
físico e espiritual, ou a 
concórdia entre indiví-
duos e entre povos. Mas 
a paz é acima de tudo 
um dom de Deus, me-
diante o qual descobri-
mos o seu rosto de Pai.

Portanto, é indis-
pensável procurar in-
tensamente e apaixona-

“Busca a paz sem desistir” (Sl 34,15)
damente Deus na nossa 
vida, para experimentar 
a paz verdadeira. É uma 
busca envolvente, que nos 
solicita a fazermos a nossa 
parte, seguindo a voz da 
consciência, que sempre 
nos impulsiona a escolher 
o caminho do bem e não 
o caminho do mal. Mui-
tas vezes basta deixar que 
Deus nos encontre, Ele 
que já saiu à procura de 
cada um de nós há muito 
tempo.

Sendo cristãos, já es-
tamos em relação íntima 
com Jesus, por meio do 
batismo: é Ele o Deus pró-
ximo, que nos prometeu 
a paz; é Ele a paz. E rece-
bemos o dom do Espírito 
Santo, o Consolador, que 
nos ajuda também a parti-
lhar com os outros os fru-
tos da paz de Deus que já 
experimentamos. Ele nos 
indicará o caminho para 
amar as pessoas que temos 
ao nosso redor, superando 
dessa forma os conflitos, 
evitando as acusações sem 
fundamento, os julgamen-
tos superficiais e calúnias, 
para abrir o coração ao 
acolhimento do outro.

Talvez não consigamos 
fazer silenciar todas as ar-
mas que estão ensanguen-
tando tantas regiões da 
terra, mas podemos agir 
em primeira pessoa e res-
tabelecer relacionamen-
tos feridos na família, na 

nossa comunidade cristã, 
nos postos de trabalho, no 
contexto da nossa cidade.

A partir da dedicação 
de uma pequena ou gran-
de comunidade, decidida 
a testemunhar a força do 
amor, podem ser recons-
truídas pontes entre gru-
pos sociais, entre Igrejas, 
entre partidos políticos.

“Busca a paz sem 
desistir.”

Se buscarmos a paz com 
convicção, encontraremos 
também as atitudes corre-
tas para proteger a criação, 
que também é uma dádiva 
de Deus para os seus filhos, 
confiada à nossa responsa-

bilidade diante das novas 
gerações.

Em 1990, Chiara Lubich 
escreveu assim a Nikkyo 
Niwano, fundador do mo-
vimento budista japonês 
Risho Kossei-kai:

(…) Quando o homem 
não está em paz com Deus, 
a própria terra não está em 
paz. As pessoas religiosas 
percebem o “sofrimento” da 
terra quando o homem não 
a usou de acordo com o pla-
no de Deus, mas somente 
por egoísmo, por um dese-
jo insaciável de posse. Esse 
egoísmo e esse desejo é que 
contaminam o ambiente, 
ainda mais e antes de qual-
quer outra poluição, sendo 
esta apenas a consequência 

daqueles. (…) Se o ho-
mem descobrir que toda a 
criação é dom de um Pai 
que nos quer bem, para 
ele será muito mais fácil 
encontrar uma relação 
harmoniosa com a na-
tureza. E se ele descobrir 
também que esse dom 
existe para todos os mem-
bros da família humana, 
e não só para alguns, ele 
dedicará mais atenção e 
respeito por algo que per-
tence à humanidade intei-
ra, presente e futura.

Autoria: 
Letizia Magri, 

integrante do Movimento 
dos Focolares 

(www.focolares.org.br)
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Testemunho * Por Pedro Teixeira e Bruno Oliveira

Pedro Teixeira tem 19 
anos e faz parte do 
Encontro de Jovens 

com Cristo (EJC) da Paró-
quia Nossa Senhora da Gló-
ria. Este ano ele teve a opor-
tunidade de, juntamente 
com alguns amigos, partici-
par da Jornada Mundial da 
Juventude no Panamá. “Foi 
a primeira vez que fui a uma 
Jornada e realmente não ti-
nha ideia do que esperar 
dela, mesmo tendo ouvido 
muitas coisas de amigos que 
já participaram de outras”, 
conta Pedro. “A experiência 
foi verdadeiramente única, 
por nos proporcionar um 
encontro com o Papa Fran-
cisco e também com todo 
o povo acolhedor do país!”, 
destaca o jovem.

“A cada dia a alegria em 
participar do evento nos 
preenchia e era possível 
perceber que Deus cuidava 
de cada momento e, como 
em meio a toda a multidão, 
as palavras pareciam ser 
dirigidas individualmente 
a cada um. Participar dos 
atos centrais, poder dividir 
experiências com pessoas 
de realidades tantas vezes 
bastante delicada, cuidar 
e ser cuidado e saber que 
todos que estavam ali têm, 
mesmo que no fundo, o de-
sejo de fazer a vontade de 
Deus e de corresponder a 
Ele são algumas das marcas 
que o evento deixou. Foi 
uma grande graça de Deus 
e que gerou muitos frutos 
no meu coração!”, testemu-
nha Pedro Teixeira.

Para Bruno Oliveira, que 
integra a Obra Bene da Pa-
róquia da Glória, a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) 
Panamá iniciou quando ele 
sentiu, no coração, a neces-
sidade de ter uma grande 
vivência de aprofundamen-

Juventude em jornada para Deus

to na fé católica. “A decisão 
de ir à JMJ foi meio inusitada, 
pois decidi ir pouco tempo an-
tes de seu início, o que não me 
permitiu ter preparação finan-
ceira e comprometeu a minha 
preparação espiritual. Durante 
o pouco tempo que tinha de 
antecedência, fiz a novena de 
São José, onde entreguei toda 
a preparação para a viagem, 
como: providências financei-
ras, providências burocráti-
cas e providências espiritu-
ais”, explica ele.

 “No meio dessa prepa-
ração, recebi o convite da 
comunidade Shalom para 
servir na dança do Halleluya 
Panamá e nos shows Cen-
trais da JMJ. O fato de eu ir 
pra outro país e servir, no 
evento, dançando, foi algo 
que eu nunca imaginei vi-
ver. Dentro de mim existiam 
sentimentos, como a falta de 
preparação e incapacidade 
para servir em algo tão in-
tenso, uma vez que a JMJ é o 
maior evento jovem da Igreja 
Católica. Diante desse sonho, 
só pude me doar e me entre-
gar como se fosse a última 

oportunidade que eu teria de 
servir a Deus. Durante todo 
esse período que antecedeu o 
evento, sempre pude contar 
com o apoio da minha Co-
munidade (Obra Bene), dos 
meus familiares e dos meus 
amigos”, conta Bruno. 

Bruno relata que o Pana-
má é um País caloroso no cli-
ma, na cultura e na recepti-
vidade. Para exemplificar, ele 
cita que, em meio ao trânsito, 
os jovens eram sempre sur-
preendidos por panamenhos 
buzinando ou os cumpri-
mentando. Em toda a cida-
de havia um “Bienvenidos” 
e isso se estendia a povos de 
outras religiões que os sauda-
vam pela sua alegria.

 “No Panamá, presenciei a 
chegada do Papa. Lembro-me 
muito bem de seu sorriso, de 
seu olhar particular a cada jo-
vem peregrino que seus olhos 
alcançavam, das saudações 
que, mesmo de longe, fez-me 
sentir o abraço da Igreja Cató-
lica”, relembra o jovem.

No primeiro dia após a sua 
chegada, iniciou-se o Festi-
val Halleluya. Pelas manhãs, 

havia catequeses, que eram 
divididas por idiomas e eram 
ministradas por bispos. Pela 
tarde e noite acontecia o Hal-
leluya, momento no Bruno 
pode, mais uma vez, vivenciar, 
de forma abundante, a evan-
gelização com as artes. “No 
Halleluya pude experimentar 
o fortalecimento e a confir-
mação da minha Vocação e 
do Carisma Bene. Apesar de 
estar servindo com a Comu-
nidade Shalom, em meu cora-
ção, Deus fortalecia o meu ‘ser 
Bene’, pois, percebi que, inde-
pendente de onde eu esteja e 
com quem eu esteja, eu posso 
viver a nossa forma de amar e 
acolher”, conta Bruno.

O jovem vivenciou tam-
bém a vigília com o Santo 
Padre. “Foi um dia marcante 
para mim, pois tive a graça 
de dançar com Missionários 
Shalom para aquela multi-
dão de 200 mil pessoas e ver 
o nosso Papa Francisco de 
muito perto sentado em sua 
cadeira, refletindo Cristo e 
sendo espelho de santidade 
e entusiasmo por pertencer 
a Deus”, relata. “A adoração 

conduzida pelo Papa me 
fez conhecer de perto a 
força da nossa Igreja e a 
revelação nítida e próxima 
de Cristo em nosso coti-
diano”, completa. 

O encerramento da 
JMJ foi com a missa de en-
vio. Durante a missa, foi 
anunciado que a próxima 
JMJ será em Lisboa, Por-
tugal. “A experiência e a 
oportunidade que eu tive 
com tudo isso me levam a 
perceber que, como seres 
humanos, somos limita-
dos, mas como imagem e 
semelhança de Deus, so-
mos capazes de alcançar a 
santidade, de levar Deus a 
muitos corações que ainda 
não o conhecem e de estar 
diariamente na presença 
dEle, apesar dos nossos 
pecados. Retornei à minha 
casa, à minha comunidade 
com a urgência de Deus em 
nossas vidas, como Papa 
Francisco disse em um dos 
discursos: ‘jovens, vós não 
sois o futuro de Deus, mas 
o agora de Deus’”, conclui 
Bruno Oliveira.

Pedro Teixeira Bruno Oliveira
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NOTAS

Inscrições para a Crisma 
deverão ser confirmadas

Com o término do período das 
inscrições online para a Cris-
ma, terá início o período de 

confirmação. Dessa forma, a inscri-
ção deverá ser confirmada presencial-
mente pelo crismando nos finais de 
semana dos dias 23 e 24 de março e 
30 e 31 de março, no Centro Pastoral 
da Paróquia, no horário entre 16h30 e 
19h30. Para a confirmação presencial 
da inscrição é necessário levar docu-
mento legível com foto e, se for batiza-
do, a declaração de batismo (pode ser 
xerox). No sacramento da Crisma, o 
batizado confirma a sua vontade de 
continuar a ser seguidor de Jesus. 
A preparação - caminhada que perdura por um ano e meio - não visa 
apenas o momento litúrgico ou celebrativo da Crisma, mas também 
a inserção gradativa do crismando e da crismanda no mistério de 
Cristo, na vida da Igreja e no serviço aos irmãos.

Inscrições para a Catequese 
de 1ª Eucaristia

A Catequese de Euca-
ristia informa que 
estará recebendo ins-

crições para as novas turmas 
de Catequese nos sábados 
da Quaresma (09/03, 16/03, 
23/03, 30/03 e 06/04), sempre 
de 14h30 às 17h30, no Salão 
Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória. Para rea-
lizar a inscrição é necessário 
levar xerox da certidão de 
nascimento e, se batizado, da 
declaração de batismo. São 
convidados a participar da Catequese Eucarística, crianças a partir dos 
9 anos completos e pré-adolescentes até os 13 anos. A declaração de ba-
tismo deve ser solicitada com antecedência à paróquia onde a criança foi 
batizada. Também é aceita a lembrança do batismo assinada pelo padre. 
A catequese será iniciada com o Encontrão de Acolhida, no dia 13/04, 
das 14h30 às 16h, no salão paroquial. As turmas serão aos sábados, no 
período da manhã (8h30 às 10h) ou no período da tarde (14h30 às 16h, 
com a participação na santa missa das 16h30).

Terço da Acolhida 
completa três anos 
na Paróquia da Glória

Há três anos, em 16 de fe-
vereiro de 2016, teve iní-
cio o Terço da Pastoral 

Acolhida na Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória, preparado pe-
los jovens da Pastoral. Na época, 
o movimento começou de forma 
tímida, contando com apenas oito 
participantes, mas com o passar 
dos meses o grupo foi crescendo 
e preparando este momento de 
espiritualidade de forma cada vez 
mais amorosa. 

No encontro do dia 21 de fe-
vereiro, em seu aniversário de 
três anos, o Terço da Acolhida 
recebeu mais de 60 pessoas uni-
das em oração, com a presença 
da Pastoral da Liturgia, de nosso 
pároco, Pe. Francisco, e do vi-
gário, Pe. Júlio César. Neste dia, 
o Terço contou com uma breve 
formação sobre o amor e a vida 
de Santa Terezinha do Meni-
no Jesus. No encontro anterior, 

mais de 120 pessoas se uniram 
na oração do Terço.

O Terço da Acolhida propor-
ciona um momento de oração, 
formação e partilha. É aberto aos 
agentes de todas as pastorais, mo-
vimentos e serviços, bem como a 
toda a comunidade. Ele acontece 
sempre na terceira quinta-feira 
de cada mês, às 19h30, no Centro 
Pastoral da Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória. O convite à parti-
cipação é sempre reforçado através 
dos avisos nas missas e das mídias 
sociais da Paróquia. 

“A oração do terço nos permite 
fixar o olhar e o coração em Jesus, 
como sua Mãe, modelo insupe-
rável da contemplação do Filho“, 
disse Bento XVI. “Venha parti-
cipar conosco desse importante 
momento de crescimento e evolu-
ção de nossa fé cristã e caminhada 
pastoral”, convida a coordenação 
da Pastoral da Acolhida.



0707

Para marcar a abertu-
ra da Campanha da 
Fraternidade 2019, o 

grupo de teatro Glori’Art, 
da Pastoral da Comuni-
cação, encenou uma peça 
inspirada no Texto Base da 
CF 2019. No início, quatro 
mulheres que fazem tra-
balhos manuais, de corte 
e costura, estão reunidas 
em uma associação. Todas 
elas sofrem com a falta de 
assistência governamental. 
Uma não consegue ma-

Na Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, 
a celebração das 

Cinzas, na quarta-feira, dia 
6 de março, contou com três 
missas. A última celebração, 
às 19h, foi marcada pelo 
lançamento da Campanha 
da Fraternidade 2019, cujo 
tema é “Fraternidade e Po-
líticas Públicas”, e lema, “Se-
rás libertado pelo direito e 
pela justiça (Is 1,27).

Na homilia, nosso páro-
co, Pe. Francisco de Assis 
Filho, destacou que a Qua-
resma é momento de re-
flexão e revisão de vida. “É 
tempo para que possamos 
mudar, e mudar para fazer a 
vontade de Deus”, reforçou. 
“Para rever a nossa vida é 
muito importante termos, 
em primeiro lugar, humil-
dade; em segundo, abertura 
de coração e, em terceiro, 
sermos capazes de nos co-
locar diante de Deus como 
pecadores”, acrescentou.

Pe. Francisco ressaltou 
o quão é importante per-
cebermos que Deus é amo-
roso, compassivo e miseri-
cordioso. “Devemos pedir 
a Sua misericórdia para 
que possamos viver em Sua 
graça. Não podemos deixar 
passar em branco essa graça 

Glori’Art na abertura da Campanha da Fraternidade

Quaresma: tempo de reflexão e revisão de vida
que Ele nos oferece”, disse o 
pároco, fazendo referência à 
caminhada quaresmal.

Deus é o nosso guia
A 1ª leitura da quarta-fei-

ra de cinzas (Jl 2,12-18) nos 
mostra como devemos fazer 
essa caminhada de 40 dias. 
“Precisamos parar para es-
cutar a voz do nosso coração 
e deixar que ele seja nosso 
guia. Quando Deus fala ‘ras-
gai o coração, e não as vestes’, 
Ele está convidando cada 
um de nós para abrirmos o 
nosso coração para essa mi-
sericórdia divina. Isto requer 
atenção para a manifestação 
de Deus em nossas vidas, ao 
mesmo tempo em que per-
cebemos que Ele opera para 
que possamos viver na Sua 
graça”, declarou Pe. Francis-
co. “Que possamos nos arre-
pender dos nossos pecados, 
para que juntos possamos 
viver com amor a quaresma 
da fé”, almejou.

Já a 2ª leitura (2Cor 
5,20-6,2) nos recordou que 
somos embaixadores de 
Deus, o qual age por meio 
de nós. Somos colaborado-
res na missão de tornar este 
mundo melhor, e para isso é 
necessário estarmos recon-
ciliados com Deus. 

Esmola, oração e jejum
Após a leitura do Evan-

gelho (Mt 6,1-6.16-18), 
Pe. Francisco levantou 
três pontos fundamentais 
que Jesus nos apresenta 
para esta caminhada de 
40 dias. O primeiro foi  a 
esmola, no sentido de es-
timular a caridade. “Não 
é dar o que nos sobra; te-
mos que fazer pelo outro 
como se estivéssemos fa-
zendo para Deus”, refletiu 
o pároco.

O segundo ponto es-
sencial para viver bem a 
Quaresma é a oração. Ora-
ção esta que só tem sentido 
quando eu me comprometo 
para com a pessoa do meu 
próximo. “Não é apenas re-
zar; a oração deve nos levar 
a uma ação com Deus”.

Em terceiro, o jejum. 
Mais do que um sacrifício 
próprio, o jejum quares-
mal nos convida à ação de 
levar até o outro o mínimo 
necessário para sua sobre-

vivência. “Que recompen-
sa queremos ao nos privar 
de alguma coisa? Deus nos 
fala: não quero sacrifícios 
nem holocausto, o que eu 
quero é que sejam miseri-
cordiosos como o meu Pai 
do Céu é misericordioso”, 
acentuou Pe. Francisco. 
“Ele pede para cada um de 
nós que façamos uma expe-
riência em nossa vida; olhar 
para o meu próximo com 
um olhar de quem ama, 
perdoa, acolhe”, finalizou.

tricular seu filho autista 
numa escola, outra recla-
ma que seu esposo está há 
três anos na fila do SUS à 
espera de uma cirurgia, 
outra perdeu sua casa por 
problemas de invasão de 
bandidos... Ou seja, todas 
sofrem com a ausência de 
Políticas Públicas efetivas.

Então entra em cena o 
interventor, chamado na 
peça de “o sabichão”. Ele 
representa um líder comu-
nitário que anda falando 

para a vizinhança sobre 
Políticas Públicas, mas as 
quatro vizinhas não ligam 
para isso, inicialmente, e 
tiram sarro do sabichão. 
Mas no final da esquete 
elas acabam perguntando a 
ele o que são políticas pú-
blicas, como podem atuar, 
como devem se mobilizar. 
O sabichão responde tudo 
e motiva a todos, no final, a 
viver uma vida pela defesa 
dos direitos do povo, crer 
no amor transformador e 

misericordioso de Deus, 
vencer as dores do dia a dia 
e louvar a Jesus Cristo, que 

nos deu vida em abundân-
cia. Afinal, um dia a justiça 
e a paz hão de reinar!



Quarto de Guerra

Lançado no Brasil em 
dezembro de 2015, atu-
almente disponível na 

NETFLIX, o filme “Quarto de 
Guerra” é uma das produções 
cristãs com maior sucesso no 
cinema. No filme, Tony (T.C. 
Stallings) e Elizabeth (Priscilla 
Evans Shirer) vivem um duelo 
conjugal interminável, afetan-
do inclusive a pequena filha do 
casal, que vê os pais à beira do divórcio. Tudo parecia perdido 
até que a senhora Clara, uma nova cliente de Elizabeth, a de-
safia a lutar por sua família. Por meio da oração, ela permite 
que Deus batalhe por seu lar. Enquanto ela inicia seu quarto 
de guerra, Tony vivencia lutas internas, confirmando o que diz 
a senhora Clara, que as vitórias não se conquistam ao acaso.

Quarto de Guerra |Direção: Alex Kendrick | Gêne-
ro: Drama | Nacionalidade: EUA | Disponível na Netflix
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A VOZ DO
PASTOR

PARA VER

PARA LER

A vida de Francisco 
– o Papa do Povo

Todos os caminhos levam a 
Roma? A história de Jorge 
Mario Bergoglio parece con-

firmar o conhecido ditado, embora 
contra sua vontade. Sua estrada foi 
estreita, pela qual transitam as pes-
soas mais humildes – o caminho 
da simplicidade, da austeridade, do 
amor e da denúncia.  Ali só se avan-
ça a pé. Bergoglio decidiu seguir 
com garra e amor incondicionais, 
até que percebeu com surpresa que 
seus sapatos o tinham conduzido 
pelo caminho que desembocava em 
Roma. Nunca tinha sonhado em ser papa. Depois da renúncia 
de Bento XVI, viajou certo de que logo regressaria à rotina na 
sua querida Buenos Aires. A história, contudo, lhe atravessou o 
caminho. “A Vida de Francisco – o Papa do Povo”, da jornalista 
Evangelina Himitian, narra a vida do homem que hoje ocupa 
o trono de Pedro. Um menino que nasceu num bairro porte-
nho de gente trabalhadora e que cresceu sob o mandato familiar 
dos imigrantes: estudar para conquistar a ascensão social. Um 
homem que tomou a decisão de seguir a formação de 14 anos 
entre os jesuítas. Um homem que forjou seu coração de pastor 
ao se apaixonar pelo povo, pelos desamparados, e que começou 
a sonhar com uma Igreja pobre para os pobres, com o Evange-
lho vivo nas ruas. Assim, percorrendo o caminho dos humildes, 
Francisco chegou a Roma.

“A Vida de Francisco - o Papa do Povo” | Evangelina Hi-
mitian, editora Objetiva R$ 27,90 (saraiva.com.br) e R$ 10,00 
(estantevirtual.com.br)

O tema da criação ins-
pirou a mensagem 
do Papa Francisco 

para a Quaresma de 2019. 
O texto foi divulgado no dia 
26 de fevereiro, na Sala de 
Imprensa da Santa Sé, com 
o título “A criação encontra-
-se em expectativa ansiosa, 
aguardando a revelação dos 
filhos de Deus”, extraído de 
Romanos 8,19. Na men-
sagem, o Pontífice oferece 
algumas propostas de refle-
xão para acompanharem o 
caminho de conversão nesta 
Quaresma.

Inicialmente, o papa 
Francisco destaca que a cria-
ção se beneficia da redenção 
do homem quando este vive 
como filho de Deus, isto é, 
como pessoa redimida. Nes-
te mundo, porém, adverte 
Francisco, “a harmonia ge-
rada pela redenção continua 
ainda – e sempre estará – 
ameaçada pela força negati-
va do pecado e da morte”.

Com efeito, prossegue o 
Papa, quando não vivemos 
como filhos de Deus, muitas 
vezes adotamos comporta-
mentos destruidores do pró-
ximo, das outras criaturas, 
mas também de nós mes-
mos. Isso leva a um estilo de 
vida que viola os limites que 
a nossa condição humana e 
a natureza nos pedem para 
respeitar, seguindo desejos 
incontrolados. “Se não es-
tivermos voltados continu-
amente para a Páscoa, para 
o horizonte da Ressurreição, 
é claro que acaba por se im-
por a lógica do tudo e ime-
diatamente, do possuir cada 
vez mais”.

“Converter-nos para fazer da criação 
um jardim, não um deserto”

A aparição do mal no meio 
dos homens interrompeu a 
comunhão com Deus, com os 
outros e com a criação, a pon-
to de o jardim se transformar 
num deserto. Trata-se daque-
le pecado que leva o homem 
a considerar-se como deus da 
criação, explica o Papa, a sen-
tir-se o seu senhor absoluto. 
Quando se abandona a lei de 
Deus, a lei do amor, acaba por 
se afirmar a lei do mais forte 
sobre o mais fraco.

“O pecado, manifestan-
do-se como avidez, ambição 
desmedida de bem-estar, de-
sinteresse pelo bem dos outros 
– leva à exploração da criação 
(pessoas e meio ambiente), 
movidos por aquela ganância 
insaciável que considera todo 
o desejo um direito e que, mais 
cedo ou mais tarde, acabará por 
destruir inclusive quem está 
dominado por ela”.

Por isso, a criação tem 
impelente necessidade que 
se revelem os filhos de Deus. 
E o caminho rumo à Páscoa 
chama-nos precisamente a 
restaurar a nossa fisionomia 
e o nosso coração de cristãos, 
através do arrependimento, a 
conversão e o perdão, para po-
dermos viver toda a riqueza da 
graça do mistério pascal.

A Quaresma chama os 
cristãos a encarnarem, de 
forma mais intensa e concre-
ta, o mistério pascal na sua 
vida pessoal, familiar e social, 
particularmente através do 
jejum, da oração e da esmola.

Jejuar, isto é, aprender 
a modificar a nossa atitude 
para com os outros e as cria-
turas: passar da tentação de 
“devorar” tudo para satisfazer 
a nossa voracidade, à capaci-
dade de sofrer por amor, que 
pode preencher o vazio do 
nosso coração. Orar, para sa-
ber renunciar à idolatria e à 
autossuficiência do nosso eu, 
e nos declararmos necessita-
dos do Senhor e da sua mise-
ricórdia. Dar esmola, para sair 
da insensatez de viver e acu-
mular tudo para nós mesmos.

“Queridos irmãos e irmãs, 
a ‘quaresma’ do Filho de Deus 
consistiu em entrar no de-
serto da criação para fazê-la 
voltar a ser aquele jardim da 
comunhão com Deus. Que a 
nossa Quaresma seja percor-
rer o mesmo caminho, para 
levar a esperança de Cristo 
também à criação”, acrescen-
tou. “Não deixemos que passe 
em vão este tempo favorável!”, 
é o apelo final do Papa.

Fonte: Rádio Vaticano


