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Paróquia está 
nas redes 
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FORMAÇÃO ENTREVISTATESTEMUNHO

Estudo 
bíblico

A perspectiva 
da salvação

Fé e 
batismo

A Paróquia iniciou, em 
fevereiro, estudo bíblico 
voltado à comunidade. A 
formação terá continuida-
de em junho. 
Pág. 03

Monsenhor Manfredo fala 
sobre a ressurreição de Je-
sus e a perspectiva da sal-
vação, através da fé e da 
caridade.
Pág. 11

O que era uma pendência 
para o sacramento do ma-
trimônio transformou-se, 
na verdade, numa experi-
ência de fé. 
Pág. 09

Se ressuscitas-
tes com Cristo, 
esforçai-vos por 
alcançar as coi-
sas do alto, onde 

está Cristo, sentado à direita de 
Deus; aspirai às coisas celestes 
e não às coisas terrestres. Pois 
vós morrestes, e a vossa vida 
está escondida, com Cristo, em 
Deus” (Cl 3,1-3).

Com a ressurreição de Jesus, 
a luz divina veio iluminar para 
sempre as trevas que pairavam 
sobre nossa humanidade. Pois 
Ele é a luz que jamais se apagará 
e devemos deixá-la refletir em 
nosso mundo marcado por tan-
tas formas de trevas.

Com a ressurreição de Cris-
to, doravante passamos a ter 
certeza de nossa ressurreição. 
Pois agora temos a própria Luz 
Celestial, que é sinal de vida ple-
na para nos guiar pelo caminho 
reto que nos conduz ao seu en-
contro face a face.

Para alcançarmos essa dádi-
va faz-se necessário que consi-
gamos enxergar com os olhos da 
alma o nosso Deus-vivo e reco-
nhecê-lo na pessoa do próximo, 

Com a ressurreição 
de Jesus, a luz divina 
veio iluminar para 
sempre as trevas que 
pairavam sobre nossa 
humanidade

PASCOM

PÁSCOA

“

que se faz presença para esse 
grande e definitivo encontro.

A partir do milagre da res-
surreição Deus nos convida a 

aspirarmos as coisas do Alto e a 
vivermos também, já nesse plano 
terrestre, como ressuscitados.

Para tanto, busquemos me-
ditar essa leitura de São Paulo 
aos Colossenses, onde ele nos 
pergunta, questiona e convoca a 
vivermos como pessoas ressus-
citadas com Cristo. Caso contrá-
rio, permaneceremos atrelados à 
morte.

Cabe a cada um de nós deixar 
ressurgir, do nosso íntimo, atitu-
des de amor, perdão, compaixão, 
solidariedade, compreensão, dis-

ponibilidade e doação em prol da 
vida do próximo, que espera ver 
refletida em nós a face do res-
suscitado. Somente dessa forma 
poderemos, como Igreja viva, 
transformar a realidade atual do 
contexto social em que estamos 
inseridos, em uma sociedade de 
ressuscitados. 

Somente assim substituire-
mos os sinais e valores de mor-
te, que estão deixando nossa 
sociedade doente, por sinais e 
valores de vida plena. Somente 
assim venceremos a morte car-

Cristo é 
sinal de 
vida plena”
“

nal, moral, ética e social de nos-
sa sociedade, que não consegue 
mais – na sua vulnerabilidade e 
fragilidade humanas – evitar as 
práticas contrárias à ressurrei-
ção do Cristo.

Entretanto, mesmos sendo 
indignos da misericórdia divina 
ainda somos agraciados com a 
ressurreição para a eternidade. 
Por esse infinito milagre ofere-
cido à nossa humanidade peca-
dora, demos glórias no mais alto 
dos céus!  

Feliz Páscoa!

A partir do milagre da ressurreição, Deus nos convida a aspirarmos as coisas do Alto e a vivermos também como ressuscitados
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AdorAção | A Paróquia da Glória viveu “24 horas para o Senhor”, período de Adoração que 
teve início às 12h do dia 13 até as 12h do dia 14/03 | Foto: Pascom

Galeria

Ao nascer, em 12 de março de 
1878, perto de Luca, na Itália, 
Gema recebeu esse nome, que 
em italiano significa joia, por ser a 
primeira menina dos cinco filhos 
do casal Galgani, abençoado com 
um total de oito filhos. A família, 
muito rica e nobre, era também 
profundamente religiosa. 

Gema Galgani teve uma infân-
cia feliz, cercada de atenção pela 
mãe, que lhe ensinava as orações e 
o catecismo com alegria, incutin-
do-lhe o amor a Jesus. Mas essa 
felicidade caseira terminou aos 
sete anos, quando sua mãe mor-
reu precocemente e sua ausência 
logo causou o falecimento do pai. 
Órfã, caiu doente e só suplantou a 
grave enfermidade graças a uma 
família de Luca, também muito 
católica, que a adotou.

Conta-se que Gema apegou-
-se ainda mais à religião. Recebeu 
a primeira eucaristia antes do 
tempo marcado e levava tão a 
sério os conceitos de caridade que 
dividia a própria merenda com 
os pobres. Demonstrava, sempre, 
vontade de tornar-se freira. Pediu 
a entrada no convento da Ordem 
das Passionistas de Corneto, mas 
a resposta foi negativa. Muito tris-
te com a recusa, fez para si mesma 

os juramentos do serviço religioso, 
e fatos prodigiosos começaram a 
ocorrer.

Quando rezava, Gema era 
vista rodeada de uma luz divina. 
Conversava com anjos e recebia 
a visita de são Gabriel e de Nossa 
Senhora das Dores passionista. 
Logo lhe apareceram no corpo 
os estigmas de Cristo, que lhe 
trouxeram terríveis sofrimentos, 
mas que era tudo o que ela mais 
desejava.

Gema Galgani morreu muito 
doente, aos 25 anos, no Sábado 
Santo, dia 11 de abril de 1903. 
Imediatamente, começou a 
devoção e veneração à “Virgem 
de Luca”, que foi canonizada em 
1940 pelo papa Pio XII. (Fonte: 
www.paulinas.org.br)

Santo do Mês

Jesus retira as vendas dos nossos 
olhos, faz-nos enxergar as mara-
vilhas que antes não víamos, por 
estarmos focados nos nossos so-
frimentos, sofrimentos que mui-
tas vezes alimentamos dentro de 
nós como justificativa para o nos-
so comodismo.

É no encontro com o Cristo 
ressuscitado que nós também 
ressuscitamos. É Jesus Cristo res-
suscitado quem devolve o brilho 
ao nosso olhar, que transforma o 
nosso medo em coragem, que tro-

Editorial
Angústia, sofrimento, morte... 
Era sempre noite na humanida-
de, até que na noite mais clara do 
que o dia, a vida venceu a morte, 
as trevas deram lugar à luz! O 
acontecimento mais belo que já 
se viu na terra tirou das trevas a 
humanidade corrompida pelo pe-
cado, tornando o céu mais próxi-
mo da terra.

Agora não vivemos mais ao 
léu. Encontramos uma direção, 
a nossa vida ganhou um novo 
sentido, temos em quem confiar 
e a quem seguir, as promessas de 
Deus se cumpriram. Jesus res-
suscitou, pagou com o seu san-
gue o preço da nossa liberdade! 
Inseridos no mistério Pascal, que 
é a vida de Jesus em nós e a nos-
sa vida N’Ele, tornamo-nos sinal 
vivo de Deus no mundo!

Na ressurreição de Jesus está 
expresso o amor de Deus por cada 
um de nós, um amor tão grande 
que levou Jesus à morte, para nos 
restituir a vida. A ressurreição de 

ca a nossa esperança por certeza, 
que transforma as nossas noites 
escuras em dias claros.

Viver a Páscoa não significa 
somente crer no Deus que em 
Cristo nos redimiu e nos ressus-
citará. Trata-se em saber quem é 
Cristo para nós, qual o lugar que 
Ele ocupa em nossa vida. Somen-
te assim seremos pascais e vive-
remos verdadeiramente a ressur-
reição de Jesus.

O melhor meio de anunciar a 
ressurreição de Cristo é dar teste-
munho de fé no serviço ao outro, 
como fez Jesus na última ceia, la-
vando os pés dos apóstolos, numa 
atitude de humildade e serviço.

Só experimentamos as ale-
grias da ressurreição de Jesus 
quando deixamos para trás a es-
curidão do passado para viver-
mos as alegrias do novo dia! Feliz 
Páscoa!  

*Pe. Francisco de Assis, 
pároco

O encontro com o ressuscitado
Santa Gema Galgani – 11 de Abril
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Agenda de Abril

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

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.

02 – Ceia do senhor
03 – paixão do senhor
04 – vigília pascal
05 – páscoa
12 – 4ª reunião do Conselho 
pastoral, das 9h às 12h; Festa da 
divina misericórdia, a partir das 15h

14 – 4ª reunião do Conselho 
econômico, das 19h30 às 21h30
19 – páscoa das pastorais – 
celebração às 8h
21 – tiradentes
29 – 2ª reunião de planejamento da 
Festa da padroeira 2015, às 19h30
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Mais de 500 paroquianos 
participam do curso bíblico

FORMAÇÃO

Atendendo ao pedido 
de paroquianos e a 
um dos encaminha-
mentos da Assem-
bleia Pastoral reali-

zada no final de 2014, a Paróquia 
Nossa Senhora da Glória realizou, 
entre os dias 23 e 27 de fevereiro, 
uma Semana de Estudo Bíblico. A 
formação foi ministrada pelo Pa-
dre Emílio César, pároco da Paró-
quia Nossa Senhora da Conceição 
(Messejana), mestre em Teologia 
Bíblica e ex-professor da Facul-
dade Católica de Fortaleza. Com a 
participação de aproximadamente 
500 pessoas, o estudo bíblico teve 
continuidade nos dias 23 e 24 de 

Formações são
Conduzidas pelo
padre emílio César,
a Convite do nosso
pároCo, padre
FranCisCo de assis

PASCOM

Agenda do ECC

No dia 22 de abril, o Encontro 
de Casais com Cristo (ECC) 
realizará mais uma Noite de 
Oração, a partir das 20h, na 
sala 1 do Centro Pastoral. O 
encontro acontece mensal-
mente e reúne os casais parti-
cipantes do ECC. Já no dia 24 
de abril, a partir das 20h, no 
salão paroquial, o ECC realiza-
rá o Encontrão de Abril, com o 
tema “Tempo Pascal - Somos 
felizes porque temos a mi-
sericórdia de Deus, mas isso 
não nos garante a salvação”. 
O palestrante convidado é Pe. 
Rafhael Maciel, coordenador 
da Pastoral Vocacional da 
Arquidiocese de Fortaleza e 
reitor do Seminário Propedêu-
tico Dom Aloísio Lorscheider. 
O Encontrão é aberto à parti-
cipação da comunidade.

Páscoa das Pastorais

A Paróquia Nossa Senhora 
da Glória celebrará a Páscoa 
das Pastorais, Movimentos e 
Serviços no dia 19 de abril, na 
missa das 8h. Todos os agen-
tes pastorais são convidados 
a participar. Reflitamos que, 
com a ressurreição de Cristo, 
celebramos a libertação do 
pecado, a passagem da morte 
para a vida, a presença de 
Jesus no meio de nós. A pala-
vra recordar significa trazer 
de novo ao coração. Por isso 
recordamos a morte e ressur-
reição de Jesus. Não apenas 
como um fato do passado, mas 
como um fato que hoje, aqui e 
agora, acontece novamente na 
vida de cada um de nós. Esse é 
o sentido da liturgia. Lembra-
mos também porque sabemos 
que o Senhor, aqui e agora, 
ressuscita conosco. 

Avisos

março e 14 e 15 de abril, oportu-
nizando o aprendizado, aprofun-
damento e esclarecimento acerca 
da sagrada escritura. O próximo 
estudo está agendado para os dias 
15 e 16 de junho.

Claro e didático, Padre Emílio 
conduziu os participantes ao co-
nhecimento e à prática da Lectio 
Divina, uma leitura aprofundada, 
meditada e orante das passagens 
bíblicas, explicando, tirando dú-
vidas, passando “tarefas de casa” 
que seriam comentadas na noite 
seguinte, e orientando os cami-
nhos pelos quais os fiéis devem 
seguir para conhecer melhor a 
bíblia. Nos últimos dias de curso, 
o facilitador ainda abordou a tra-
jetória da sagrada escritura dos 
primórdios até o livro conhecido 
hoje pela maioria.

“Sempre que tenho oportuni-
dade, tento ajudar na formação 
dos leigos – algo que eu gosto 
muito –, porque os leigos têm 
sede e carência de encontrar luga-
res onde possam ter uma boa for-
mação bíblica. Foi uma boa expe-

riência ver as pessoas com sede, 
querendo aprender e perseveran-
do”, comenta Padre Emílio, que 
ministrava aulas há mais de dez 
anos em seminários e faculdades, 
mas teve que deixar o magistério 
por conta das muitas atividades 
na Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição.

O administrador Paulo Ricar-
do Oliveira, de 22 anos, é membro 
do Encontro de Jovens com Cristo 
(EJC) e esteve presente durante 
o curso bíblico, acompanhado da 
namorada e da mãe. Após o cur-
so, ele parabenizou a iniciativa do 
Padre Francisco e comentou a im-
portância dessa Semana em sua 
caminhada cristã. “Ter um apro-
fundamento como o curso bíblico 
em nossa Paróquia é fundamental 
para o enriquecimento individu-
al de todo cristão. Pe. Emílio, no 
período que permaneceu conosco, 
nos ensinou e deixou uma missão: 
estudar e conhecer mais a Bíblia”.

A funcionária pública Diana 
Moreira costuma participar da 
celebração eucarística nas tardes 

de sábado. Durante os avisos de 
uma das missas, ela soube do cur-
so bíblico, decidiu se inscrever e 
se planejou para participar de to-
dos os dias de formação. “O curso 
bíblico foi surpreendente! Impor-
tantíssimo para o conhecimento, 
fortalecimento e amadurecimen-
to da minha fé cristã. Vejo mui-
tos católicos que são descrentes, 
que nunca pararam para pensar 
o que significa ser um católico de 
verdade, nunca buscaram saber 
mais sobre a nossa Igreja. O cur-
so bíblico consegue resgatar esses 
católicos para a sua verdadeira 
fé. Fiquei realmente encantada”, 
contou Diana.

Ao final da Semana de Estudo 
Bíblico, o pároco Padre Francis-
co, junto aos participantes, deba-
teu a forma de dar continuidade 
ao curso. Assim, Padre Emílio 
retornou à Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória nos dias 23 e 24 
de março e 14 e 15 de abril, no in-
tuito de aprofundar informações, 
especificamente, sobre o Novo 
Testamento.
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além de arrependimento e além 
de serem restabelecidos. Seu pe-
cado os deixou em total infideli-
dade quanto à adoração a Deus. 
Mesmo no porvir, quem for cul-
pado de tal pecado não receberia 
perdão.

O Catecismo ensina: 1031 - A 
Igreja denomina Purgatório esta 
purificação final dos eleitos, que é 
completamente distinta do casti-
go dos condenados. A Igreja for-
mulou a doutrina da fé relativa ao 
Purgatório sobretudo no Concílio 
de Florença e de Trento. Fazendo 
referência a certos textos da Es-
critura, a tradição da Igreja fala 
de um fogo purificador: No que 
concerne a certas faltas leves, 
deve-se crer que existe antes do 
juízo um fogo purificador, segun-
do o que afirma aquele que é a 
Verdade, dizendo, que, se alguém 
tiver pronunciado uma blasfê-
mia contra o Espírito Santo, não 
lhe será perdoada nem presente 
século nem no século futuro (Mt 
12,32). 

É possível que alguém peque 
hoje contra o Espírito Santo e as-

Os líderes religiosos 
judaicos, que foram 
à Galiléia para ver e 
ouvir a Jesus Cristo, 
em certa ocasião já 

haviam deliberado como o po-
deriam destruir (Mat 12,14). Na 
Galiléia, viram Jesus curar um 
homem que não podia falar, era 
cego e possesso de demônios. Em 
vez de admitirem o fato óbvio de 
que Jesus fazia os milagres por 
obra do Espírito Santo de Deus, 
os fariseus acusaram-no mali-
ciosamente de fazê-las por meio 
do poder de Satanás. Depois de 
mostrar quão errados estavam, 
Jesus disse: “Por isso, vos decla-
ro: todo pecado e blasfêmia serão 
perdoados aos homens; mas a 
blasfêmia contra o Espírito não 
será perdoada. Se alguém profe-
rir alguma palavra contra o Filho 
do Homem, ser-lhe-á isso perdo-
ado; mas, se alguém falar contra 
o Espírito Santo, isso não lhe será 
perdoado, nem neste mundo nem 
no porvir” (Mat 12,31 e 32; Mar 
3,28 e 29; Luc 12,10).

No caso destes líderes religio-
sos, não se tratava apenas de não 
se convencerem com os ensinos e 
as obras de Cristo. As pessoas de 
Corazim e Betsaida tinham es-
tado tão preocupadas com o seu 
modo de vida, que não aceitaram 
a Jesus, nem se arrependeram; 
no entanto, terão uma oportuni-
dade futura de aprender o cami-
nho da justiça (Mat 11,20-24). 
Nem era no caso dos fariseus uma 
questão de blasfemarem e de se 
oporem aos verdadeiros adorado-
res por desconhecerem a vontade 
de Deus. Saulo de Tarso fora um 
homem assim, mas recebeu mise-
ricórdia e perdão (1 Tim 1,13-16). 
Antes, estes líderes religiosos es-
tavam corrompidos no coração, 

O que é pecado imperdoável?
PERGUNTA DO MÊS

até o âmago, e Jesus sabia disso. 
Dessemelhantes do povo comum, 
eles tinham muito conhecimen-
to da Palavra de Deus. Haviam 
então visto uma demonstração 
evidente do Espírito de Deus. 
Não obstante, rejeitaram comple-
tamente o que o Espírito Santo 
tinha realizado e atribuíram os 
milagres de Jesus, de modo blas-
femo, ao poder de Satanás. 

Era sério o pecado deles? Je-
sus, “conhecendo os pensamen-
tos deles”, dava-se conta de que 
eles pecavam deliberadamente 
— com os olhos bem abertos aos 
fatos — contra o conhecimento 
da operação do Espírito Santo. 
Ele indicou que eram “culpados 
de pecado eterno” (Mat 12,25; 
Mar 3, 29). Por causa do contexto 
destas palavras, e em vista do fato 
de que Jesus disse mais tarde que 
muitos dos líderes religiosos da-
quele tempo se destinavam à Ge-
ena, parece que haviam cometido 
o pecado imperdoável (Mat 23, 
15-33). Seu pecado era imperdo-
ável, não porque Deus não é Deus 
perdoador, mas porque estavam 

sim esteja além de perdão? Sim, 
é possível. É possível que alguém 
fique tão desesperançosamente 
corrompido na mente e no cora-
ção, que leve o pecado ao ponto 
de pecar contra o Espírito (...).

Como se saberia que se tinha 
cometido o pecado imperdoá-
vel? Este tipo de pecado está re-
lacionado com o que lemos em 
Hebreus 10, 26: “Porque, se vi-
vermos deliberadamente em pe-
cado, depois de termos recebido o 
pleno conhecimento da verdade, 
já não resta sacrifício pelos pe-
cados”. Portanto, é a qualidade 
deliberada ou voluntária que está 
envolvida neste tipo de pecado. 
Alguém peca empedernidamen-
te, plenamente apercebido de que 
age diametralmente contrário à 
operação do Espírito de Deus e de 
Suas leis justas. Além disso, to-
dos nós pecamos e necessitamos 
do sacrifício de resgate de Cris-
to para obter perdão. Mas, “não 
há mais nenhum sacrifício pelos 
pecados” para aquele que sabe 
disso e “que tiver pisado o Filho 
de Deus e que tiver considerado 

devemos esForçar-
nos a evitar Fazer 
do peCado um 
hábito ou a negar 
a operação evidente 
do espírito de deus

EMERSON H. DE OLIVEIRA

de pouco valor o sangue” que ele 
derramou. Este tem “ultrajado o 
Espírito da Graça” (Heb 10,29). 
Ele nunca se arrependerá e pro-
curará humildemente o perdão 
de Deus pelo seu pecado e pela 
rejeição do resgate de Cristo. Está 
além de arrependimento.

Mas, é preciso lembrar-se de 
um ponto importante. No caso de 
Jesus, ele conhecia os pensamen-
tos mais íntimos e a condição do 
coração dos judeus, e assim po-
dia ter a certeza de que tinham 
pecado contra o Espírito Santo. 
Os homens imperfeitos, hoje em 
dia, não podem ler o coração as-
sim como Deus e Jesus podem, 
por isso não podemos determinar 
quando alguém levou o pecado ao 
ponto de ter pecado contra o Es-
pírito. Isto cabe a Deus decidir.

Mesmo quando alguém for 
expulso da Igreja, não significa 
necessariamente que tenha co-
metido o pecado imperdoável. 
Poderá mais tarde arrepender-se. 
Na Igreja primitiva, um cristão 
ungido havia sido desassociado 
por sua imoralidade e falta de 
evidência de arrependimento. 
No entanto, este homem foi re-
admitido mais tarde na Igreja, 
mostrando que não havia pecado 
contra o Espírito Santo (1Cor 5,1-
5; 2Cor 2,6-8).

Todavia, o mero fato de que é 
possível pecar contra o Espírito 
Santo deve manter-nos alertas. 
Visto que somos criaturas imper-
feitas, pecamos inconscientemen-
te a cada dia. Quando alguém se 
sente profundamente atingido no 
coração e se arrepende realmente 
dos seus pecados, então constitui 
isso evidência de que não come-
teu o pecado imperdoável. Quão 
importante é, pois, que mante-
nhamos um espírito humilde, ad-
mitindo nossos erros e buscando 
o perdão de Deus (1 João 1,9; Miq 
7,18). E, ao reconhecermos que a 
condenação é o quinhão dos que 
são “culpados de pecado eterno”, 
o pecado contra o Espírito San-
to, devemos esforçar-nos a evitar 
fazer do pecado um hábito ou a 
negar a operação evidente do Es-
pírito de Deus. (Fonte: Veritatis 
Splendor)

Apesar do conhecimento da Palavra de Deus e de terem visto uma demonstração evidente do 
Espírito de Deus, os fariseus rejeitaram completamente o que o Espírito Santo tinha realizado
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“Se alguém quiser vir após mim, negue-se 
a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”

PALAVRA DE VIDA

Durante a sua viagem 
pelo norte da Gali-
léia, nas aldeias em 
redor da cidade de 
Cesaréia de Filipe, 

Jesus pergunta aos seus discípulos 
o que pensam dele. Em nome de 
todos, Pedro confessa que Ele é o 
Cristo, o Messias esperado há sé-
culos. Para evitar equívocos, Jesus 
explica claramente como pretende 
atuar a sua missão. Sim, Ele irá 
libertar o seu povo, mas de uma 
forma inesperada, dando a pró-
pria vida: deverá sofrer muito, ser 
rejeitado, ser morto e, depois de 
três dias, ressuscitar. Ora, Pedro 
não aceita esta visão do Messias. 
Como a maioria de seus contem-
porâneos, ele imaginava o Messias 
como alguém que agiria com po-
der e força, expulsando os roma-
nos e dando a Israel o lugar que 
lhe competia no mundo. É por isso 
que Pedro censura Jesus. E Jesus 
responde-lhe: “Os teus pensamen-
tos não são os de Deus, mas os dos 
homens” (cf. 8, 31-33). Entretanto, 
Jesus retoma a sua viagem, desta 
vez em direção a Jerusalém, onde 
o seu destino de morte e ressur-
reição se irá cumprir. Agora que 
sabem que Ele vai morrer, será 
que os seus discípulos ainda vão 
querer segui-lo? As condições que 
Jesus pede são claras e exigentes. 
Por isso, reúne à sua volta a multi-
dão e os seus discípulos e diz-lhes: 
“Se alguém quiser vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me”.

Tinham ficado fascinados por 
Ele, o Mestre, quando O conhe-
ceram nas margens do lago, ao 
lançarem as redes para a pesca, ou 
junto da banca dos impostos. Ti-

pe. Fabio Ciardi

nham deixado tudo, sem hesitar: 
barco, redes, banca, pai, casa, fa-
mília... para ir atrás dele. Tinham 
assistido aos milagres que fizera e 
tinham ouvido as suas palavras de 
sabedoria. Cheios de entusiasmo e 
de alegria, tinham-no seguido até 
aquele momento.

Todavia, seguir Jesus revelava-
-se agora muito mais difícil. Tor-
nava-se evidente que isso signifi-
cava participar plenamente na sua 
vida e no seu destino: o insucesso, 
as inimizades, até a própria mor-
te... e que morte! A morte mais 
dolorosa e mais humilhante que 
havia, aquela que era reservada 
aos assassinos e aos piores delin-
quentes. Uma morte que as Sa-
gradas Escrituras definiam como 
“maldita” (cf. Dt 21, 23). A palavra 
“cruz”, em si mesma, causava um 
tal terror que ninguém se atrevia a 
pronunciá-la. É a primeira vez que 
esta palavra aparece no Evange-
lho. Que impressão terá causado 
naqueles que O ouviam. Mas, uma 

vez que Jesus revelou claramente 
a sua identidade, também pode, 
com a mesma clareza, mostrar 
qual é a identidade do seu discípu-
lo. Se o Mestre é aquele que ama o 
seu povo a ponto de dar a vida por 
ele, tomando sobre si a cruz, tam-
bém o discípulo, para ser tal, de-
verá pôr de lado a sua maneira de 
pensar, para participar plenamen-
te na vida do Mestre, começando 
pela cruz: “Se alguém quiser vir 
após mim, negue-se a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-me”.

Ser cristãos significa ser outros 
Cristo: ter “os mesmos sentimen-
tos de Cristo Jesus”, o qual “se 
humilhou a si mesmo, tornando-
-se obediente até a morte e mor-
te de cruz” (Fil 2, 5.8); deixar-se 
crucificar com Cristo, a ponto de 
poder dizer com Paulo: “Já não 
sou eu que vivo, é Cristo que vive 
em mim” (Gl 2, 20); de não saber 
nada mais “a não ser Jesus Cris-
to e Cristo crucificado” (1 Cor 2, 
2). É Jesus que continua a viver, 

a morrer, a ressuscitar em nós. O 
maior desejo e ambição do Cristão 
é aquela que fez os grandes san-
tos: ser como o Mestre. Mas como 
seguir Jesus, para nos tornarmos 
santos?

O primeiro passo é “negar-se a 
si mesmo”, isto é, distanciar-se do 
próprio modo de pensar. Foi este 
o passo que Jesus exigiu a Pedro, 
quando o recriminou por pen-
sar como os homens e não como 
Deus. Também nós, como Pedro, 
queremos por vezes afirmar-nos 
a nós próprios egoisticamente, ou 
pelo menos segundo os nossos cri-
térios. Procuramos o sucesso fácil 
e imediato, livre de qualquer difi-
culdade, olhamos com inveja para 
os que fazem carreira, sonhamos 
em ter uma família unida, cons-
truir ao nosso redor uma socie-
dade fraterna e uma comunidade 
cristã, mas sem termos de pagar 
um preço elevado para isso.

Negar-se a si mesmo significa 
entrar na maneira de pensar de 
Deus, aquela que Jesus mostrou 
com sua ação: a lógica do grão de 
trigo que deve morrer para dar 
fruto; encontrar maior alegria em 
dar do que em receber; oferecer 
a vida por amor. Numa palavra, 
tomar sobre si a sua cruz: “Se al-
guém quiser vir após mim, negue-
-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me”.

A cruz – a de “cada dia”, como 
diz o Evangelho de Lucas (9, 23) – 
pode ter milhares de rostos: uma 
doença, a perda do emprego, a 
incapacidade de gerir os proble-
mas familiares ou profissionais, 
a sensação de fracasso perante 
o insucesso em criar relaciona-
mentos autênticos, a sensação de 
impotência perante os grandes 
conflitos mundiais, a indignação 
perante os repetidos escândalos 
na nossa sociedade... Não é neces-
sário procurar a cruz, pois ela virá 
ao nosso encontro, precisamente 
quando menos a esperamos e da 
maneira que menos imaginamos.

O convite de Jesus é de “tomar 
a cruz”, sem a suportar com resig-
nação, como a um mal inevitável, 

sem deixar que caia em cima de 
nós e nos esmague, e nem sequer a 
suportar estoicamente e com indi-
ferença. Pelo contrário, acolhê-la 
como uma participação na cruz de 
Jesus, como uma possibilidade de 
sermos discípulos também nessa 
situação e de viver em comunhão 
com Ele também nesse sofrimen-
to. Porque Ele, em primeiro lugar, 
partilhou a nossa cruz. Com efeito, 
quando Jesus carregou a sua cruz, 
nesse momento carregou sobre si 
todas as nossas cruzes. Em cada 
sofrimento, seja qual for, pode-
mos, portanto, encontrar Jesus.

A este propósito, Igino Giorda-
ni fala da inversão do papel de Si-
mão de Cirene, que leva a cruz de 
Jesus: a cruz “pesa menos se Jesus 
for o nosso cireneu”. E pesa ainda 
menos – continua – se a levamos 
juntos: “Uma cruz levada só por 
uma pessoa, acaba por esmagá-la; 
mas quando é levada por várias 
pessoas, com Jesus no meio de-
las, isto é, sendo Jesus o Cireneu, 
torna-se leve: um jugo suave. A 
escalada, feita em conjunto com 
muitos, unidos, concordes, torna-
-se uma festa, ao mesmo tempo 
que proporciona uma subida” (La 
divina avventura, Città Nuova, 
Roma, 1966, p. 149 ss).

Portanto, tomar a cruz para a 
levar com Ele – sabendo que não 
a carregamos sozinhos porque Ele 
a carrega conosco – é relação, é 
pertença a Jesus, até a plena comu-
nhão com Ele, até nos tornarmos 
outros Ele. É assim que seguimos 
Jesus e nos tornamos verdadeiros 
discípulos. Então, a cruz será para 
nós, como foi para Jesus, “força de 
Deus” (1 Cor 1, 18) e caminho de 
ressurreição. Em cada fraqueza en-
contraremos a força, em cada escu-
ridão a luz, em cada morte a vida, 
porque vamos encontrar Jesus.

Padre Fabio Ciardi, teólogo, é 
docente no Instituto de Vida Re-
ligiosa Claretianum, em Roma, 
e membro da Congregação dos 
Missionários Oblatos de Maria 
Imaculada. Desde 1991, trabalha 
com o Movimento dos Focolares.

tomar a Cruz para a 
levar Com ele – sabendo 
que não a Carregamos 
sozinhos – é pertença 
a Jesus, até a plena 
Comunhão Com ele 

A cruz de “cada dia”, como diz o Evangelho de Lucas (9,
23), pode ter milhares de rostos, como uma doença





CREMEC 4136   RQE 6646
Membro-Soc. Bras. de Dermatologia - Inscrição SBD 1610

Funcionando também
em novo endereço: 

Rua Vicente Lopes, 229, 
Cidade dos Funcionários



08 MAR-ABR 2015 
Ano XIII |nº 150

www.paroquiagloria.org.br

O mensageiro da

Glória

Dízimo e Partilha Eclesial
REPORTAGEM

A 25 de setembro 
de 2007, nosso 
Arcebispo Dom 
José Aparecido 
Tosi Marques, 

por meio do Decreto nº 
004/2007 recomenda a im-
plantação ou reestruturação 
da Pastoral do Dízimo ou 
“Partilha Eclesial”, como for-
ma principal de manutenção 
e sustentação econômica das 
Paróquias e Áreas Pastorais 
na Arquidiocese de Fortale-
za. No referido decreto, afir-
ma: “Anima-nos a inspiração 
da Palavra de Deus e do mes-
mo testemunho da Igreja em 
buscar a mais plena forma de 
comunhão fraterna e eclesial 
para o sustento e promoção 
do anúncio do Evangelho, 
do digno culto cristão e da 
expressiva manifestação de 
caridade. ‘Perseveravam eles 
na doutrina dos apóstolos, 
na reunião em comum, na 
fração do pão e nas orações. 

Todos os fiéis viviam unidos 
e tinham e tinham tudo em 
comum’” (Atos 2,42.44).

Ao apresentar o Projeto 
de “Partilha Eclesial”, quere-
mos refletir acerca do tema 
com grande espírito de fé e 
compromisso, para que re-
sulte em bons frutos, pois o 
sistema de dízimo e ofertas, 
fundamentado na Palavra de 
Deus, comprovadamente é o 
mais agradável ao Senhor.  

O objetivo geral do projeto 
é Implantar ou reestruturar, 
em todas as Paróquias e Áre-
as Pastorais na Arquidiocese 
de Fortaleza, a “Partilha Ecle-
sial” como forma de sustenta-
ção econômica, estimulando-
-se, assim, a substituição do 
sistema de manutenção da 
igreja através de taxas.

O antigo testamento é rico 
em esclarecimentos quanto 

o mensageiro
da glória iniCia a
publiCação de uma
série de matérias 
sobre a ação pastoral 
do dízimo

PASCOM

ao desejo Divino de que seu 
povo (“Povo de Deus”) pa-
gasse o dízimo. São duas as 
formas que mais aparecem: a 
forma de primícias e a forma 
do Dízimo. 

A Forma das primícias
O Senhor Deus, que sem-
pre destinou ao ser huma-
no o melhor de sua criação, 
também quer que nós seja-
mos disponíveis para Ele, 
ofertando-lhe sempre o que 
de melhor possuímos, e com 
amor. Primícias são os pri-
meiros frutos ou produtos 
que se oferecem a Deus como 
reconhecimento pela colhei-
ta, e nelas entrava a criatu-
ra humana (cf. Ex 13,2). Mas 
Deus olha, sobretudo, o sen-
timento de quem faz a oferta. 
Agrada-lhe a que é feita com 

fé e amor. No exemplo de 
Caim e Abel, o Senhor olhou 
com agrado para Abel e sua 
oblação, mas não olhou para 
Caim, nem para seus dons 
(cf. Gn 4,3-5). 

A Forma de dízimo 
O dízimo, dentro do signi-
ficado exato do termo, quer 
dizer a décima parte do que 
se possui ou se ganha, que 
é oferecida ao Senhor Deus 
para manter o templo e aju-
dar o irmão necessitado. Em 
Gênesis 14, Abraão, após 
uma vitória, entrega ao sa-
cerdote do Deus altíssimo 
Melquisedec a décima parte 
de tudo que ganhou.  “Mel-
quisedeque, rei de Salém e 
sacerdote do Deus Altíssimo, 
mandou trazer pão e vinho, 
e abençoou Abrão, dizendo: 

Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que criou o céu e 
terra. Bendito seja o Deus 
Altíssimo, que entregou os 
teus inimigos em tuas mãos”. 
Melquisedec diz que foi o Al-
tíssimo quem deu a vitória a 
Abraão. A oferta não é fei-
ta diretamente à divindade, 
mas ao seu representante, 
Melquisedec, sacerdote do 
Altíssimo. 

Mais tarde, na legislação 
israelita, já temos o dízimo 
como prescrição de Deus. 
No Levítico, lemos: “Todos 
os dízimos da terra, tomados 
das sementes do solo ou dos 
frutos das árvores, são pro-
priedade do Senhor: é uma 
coisa consagrada ao Senhor. 
Se alguém quiser resgatar al-
guma coisa de seus dízimos, 
ajuntará uma quinta parte. 
Todos os dízimos do gado 
maior e menor, os dízimos 
do que passa sob o cajado 
do pastor, o décimo (animal) 
será consagrado ao Senhor” 
(Lv 27,30-32).

No próximo Mensageiro 
da Glória, continuaremos a 
reflexão sobre a fundamen-
tação Bíblica que norteia a 
Ação Pastoral do Dízimo na 
Arquidiocese de Fortaleza. 
Deus seja louvado e glorifica-
do pelo dom da partilha em 
nossas comunidades! 

Em comunhão com o Santo 
Padre, todas as paróquias da 
Arquidiocese de Fortaleza fo-
ram convidadas a viver “24 ho-
ras para o Senhor”, período de 
Adoração que teve início às 12 
horas do dia 13 até as 12 horas 
do dia 14 de março, sexta-feira e 
sábado, vésperas do IV Domin-
go da Quaresma. A comunidade 

Em comunhão com o Papa Francisco, Paróquia da 
Glória realiza 24 horas para o Senhor

ADORAÇÃO

da Paróquia Nossa Senhora da 
Glória também participou das 
24 horas de Adoração e Oração, 
quando rezou pela paz no mun-
do e no Oriente Médio, pela co-
munhão da nossa Igreja e pelo 
Santo Papa.

Em carta direcionada aos 
sacerdotes das diversas paró-
quias e áreas pastorais, o nos-
so arcebispo, Dom José An-
tônio, ressaltou a Mensagem 
quaresmal do Papa Francisco. 
Nela, o Santo Padre nos con-
vida a vencer a globalização 
da indiferença com atitudes 
que nos renovam no encon-
tro com o Senhor. “Fortalecei 

os vossos corações” (Tg 5,8), 
propôs o Papa.

“Também como indivíduos 
temos a tentação da indiferen-
ça. Estamos saturados de notí-
cias e imagens impressionantes 
que nos relatam o sofrimento 
humano, sentindo ao mesmo 
tempo toda a nossa incapacida-
de de intervir. Que fazer para 
não nos deixarmos absorver 
por esta espiral de terror e im-
potência? Em primeiro lugar, 
podemos rezar na comunhão 
da Igreja terrena e celeste. Não 
subestimemos a força da oração 
de muitos!”, afirmou Dom José 
Antônio.

PASCOM



TESTEMUNHO 

A redescoberta de Cristo 
através do Batismo

Olá, me chamo Wesley 
Figueiredo, tenho 33 
anos de idade, sou ban-
cário, casado (no civil) 
há 15 anos com Iara Fi-

gueiredo, com quem tenho duas lin-
das filhas, uma de 8, Ylana, e outra 
de 15, Yasmin. 

Meus pais não seguiam a mesma 
fé quando vim ao mundo. O fato de 
minha mãe ser oriunda do catolicis-
mo e meu pai adepto às igrejas evan-
gélicas fez com que eles enfrentas-
sem divergências de opinião sobre 
em qual igreja ou religião eu recebe-
ria meu primeiro sacramento, o ba-
tismo. Em meio a essa indecisão, saí 
da infância à fase adulta sem ter ini-
ciado oficialmente minha vida cristã.

Eu tinha apenas dois anos de ida-
de quando meus pais resolveram se 
separar. Da minha infância lembro-
-me do meu pai apenas pelas raras 
visitas que ele me fazia e por meio de 
um trecho de uma música do Paulo 
Sérgio que ele sempre cantava ao 
telefone pra mim: “Meu filho, Deus 
que lhe proteja, e onde quer que es-
teja eu rezo por você”... Desde então, 
fui criado apenas pela minha mãe, 
que se esforçou ao máximo para su-
prir a lacuna deixada pelo meu “he-
rói”. Lembro-me de acompanhá-la 
nas missas em raros domingos.

Logo veio a adolescência e quando 
ainda estava no colégio, aos 12 anos 
de idade, conheci minha atual espo-
sa. Com singelas e contidas trocas de 
olhares, Deus já rascunhava no seu 
caderninho nossa longa e linda his-
tória. Foi minha primeira namorada, 
nos descobrimos juntos. Foi quando, 
em 1999, aos 17 anos, descobrimos 
que íamos ser pais. Yasmin havia 
sido gerada em seu ventre, fruto do 
amor verdadeiro, puro e sincero. 
Passamos a morar juntos, ainda na 
casa da mãe dela (hoje, uma segunda 
mãe que ganhei de presente). Pouco 
tempo depois veio o nosso casamen-
to civil, quando manifestamos, pe-
rante o juiz, a nossa vontade de esta-
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belecer vínculo conjugal. Em 2006, 
nossa segunda filha, Ylana, veio ao 
mundo.

Lembro-me de raríssimas vezes 
que eu tocava no assunto do casa-
mento religioso com minha esposa. 
Assim como a maioria das mulheres, 
esse também era um sonho dela. Foi 
então que chegou 2015 e com ele 
veio o desejo, inicialmente no cora-
ção dela, de recebermos o sacramen-
to do matrimônio perante a Igreja e 
a comunidade. Nossa intenção era 
de vivenciarmos esse momento na 
Paróquia Nossa Senhora da Gló-
ria, Igreja que passamos a conhecer 
melhor quando viemos morar bem 
próximo a ela. Costumeiramente ví-
nhamos às celebrações eucarísticas 
aos domingos e fomos descobrindo 
a Deus e a Paróquia gradativamen-
te. Aqui nos sentimos sempre bem 
acolhidos. Devagarzinho fui conhe-
cendo alguns membros que, de co-
nhecidos, logo viraram amigos, onde 

encontrei ouvidos prontos para escu-
tar, ombros prontos para amparar e 
corações prontos para acolher.

Minha esposa, à frente da organi-
zação do nosso casamento, marcou 
audiência com o Padre Chico e final-
mente foi marcada a data da celebra-
ção, dia 11 de julho de 2015. A partir 
dessa audiência, tomamos ciência 
de várias situações que teríamos que 
providenciar e uma delas era a cer-
tidão de batistério do casal. Cadê 
o meu? Iniciamos a peregrinação 
junto à Pastoral do Batismo e fomos 
informados da existência do Catecu-
menato. Assim, eu resolveria uma 
das pendências para a cerimônia de 
casamento, que era o meu batismo.

O Catecumenato é uma experi-
ência de fé, em grupo, em que o par-
ticipante, inspirado nos moldes da 
Igreja primitiva, propõe-se a buscar 
um conhecimento mais profundo da 
pessoa de Jesus Cristo, da sua men-
sagem e da sua Igreja. Foi uma ex-

Wesley Figueiredo*

periência elaborada durante os 150 
primeiros anos, após a morte dos 
apóstolos e desapareceu depois do 
quinto século. Era uma experiência 
de fé pela qual passavam os primei-
ros cristãos, como um período de 
iniciação. Não oferecia propriamen-
te um curso porque não se destina-
va apenas a transmitir conceitos e 
informações. Tinha uma dimensão 
espiritual. Também se cantava e se 
orava. Era uma experiência normal-
mente feita em grupos. Enquanto as 
pessoas conheciam Cristo, esponta-
neamente punham suas vidas em 
comum, se conheciam também. E 
a fé se tornava o lastro mais firme 
da amizade que nascia entre eles. O 
entusiasmo desta descoberta o leva-
va a falar dela a parentes, amigos, a 
todas as pessoas de sua convivência. 
Foi assim que a fé cristã caminhou 
nos três primeiros séculos. 

Assim é o Catecumenato hoje. 
Durante oito semanas, nos reunimos 

sempre no mesmo dia da semana e 
no mesmo lugar, até completarmos a 
primeira fase. O intervalo semanal é 
o tempo necessário e suficiente para 
atividades previstas, fora da reunião, 
como leituras bíblicas e contatos. Os 
textos não citam teólogos nem auto-
ridades religiosas, mas diretamente 
o pensamento de Cristo, como está 
na Bíblia! O participante é levado, 
durante a semana, a constatar a fide-
lidade do texto, consultando as fon-
tes bíblicas citadas. No Catecumena-
to não se pede, nem se supõe fé de 
ninguém para começar a experiên-
cia. De início, predomina o raciocínio 
lógico, o pensamento crítico e a pala-
vra da ciência, onde cabe sua contri-
buição. Participei dessa experiência, 
como se eu fosse contemporâneo de 
Cristo, ou seja, como se eu tivesse vi-
vido naquela época e como se ainda 
não O conhecesse. O Catecumenato 
não é curso, não possui alunos, pro-
fessores, nem provas; são homens, 
comuns, como eu, que professam 
e pregam a fé bíblica, orientando e 
conduzindo para o bem.

Foi a partir daí, com o conheci-
mento enriquecido na fé cristã, que 
comecei a perceber e cair na real, 
que aquilo que eu havia iniciado 
para resolver uma pendência para 
o meu casamento transformou-se, 
na verdade, numa excelente e enri-
quecida experiência que me trouxe 
muita sabedoria e conhecimento. 
Nas últimas reuniões, a saudade já 
batia à porta em saber que estava 
findando os encontros semanais, 
que a princípio pareciam enfado-
nhos e cansativos, mas na verdade 
eram ótimos e ricos de testemu-
nhos, conhecimento, histórias e 
conquistas. Do meio para o fim eu 
já contava os dias pra chegar e re-
encontrar aquelas pessoas que par-
tilhavam seus sábados comigo, em 
nome de Jesus.

Eis que é chegado o grande dia, 
sábado de aleluia, em plena Semana 
Santa, dia do meu Batismo – e, de 
quebra, ganhei dois bônus especiais, 
pois junto com o Batismo, a celebra-
ção ainda iria conceder aos catecú-
menos mais dois sacramentos, o da 
Confirmação, mais conhecido como 
Crisma, e a Eucaristia. Foi minha 
primeira comunhão, primeira vez 
recebendo o Sangue e o Corpo do 
próprio Cristo, que vive em mim.

Agora é esperar o dia do Casa-
mento e receber mais outro sacra-
mento divino, o do Matrimônio. 
Portanto, 2015 foi reservado a mim 
e à minha família, verdadeiramente, 
como um ano de bênçãos. 
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Padre Josieldo retorna ao 
altar da Glória e celebra sua 
missa de envio

A Pastoral Familiar, 
em conjunto com 
o Encontro de Ca-
sais com Cristo 
(ECC), promoveu 

no domingo, 12 de abril, uma 
manhã de formação aberta à 
comunidade, com o tema “Vale 
a pena ser Igreja”. O público, 
de aproximadamente 80 pes-
soas, foi formado principal-
mente por casais que já fize-
ram o ECC, mas que ainda não 
se engajaram na Paróquia.

“Vale a pena ser Igreja” 
é tema de formação

SERVIÇO

Após a acolhida com café 
da manhã, foi realizada uma 
dinâmica para favorecer a 
interação de todos.“Na for-
mação, ressaltamos que ser 
Igreja não é só ir à missa. É 
se envolver, de fato, nas ati-
vidades da Paróquia, doar 
um pouco do seu tempo para 
ajudar a construir o Reino 
de Deus”, explica Duílio Reis 
da Rocha, da Pastoral Fami-
liar. Na ocasião, membros 
da Pastoral deram o seu tes-
temunho sobre a alegria de 
servir a Deus.

Em seguida, os partici-
pantes foram divididos em 
grupos e convidados a refle-
tir sobre três perguntas. “São 
Lucas nos diz: a quem muito 
foi dado, muito será pedido; 
a quem muito foi confiado, 

muito mais será exigido (Lu-
cas 12, 48). Como você retri-
bui a Deus o muito que ele 
lhe confiou? Algo mais pode-
ria ser feito?”, foi a primei-
ra pergunta. Na segunda, os 
fiéis foram indagados sobre 
sua ação no mundo. “Você 
acha que sua forma de agir 
é suficiente para lhe levar ao 
Reino de Deus?”. E, por fim: 
“Para você, vale a pena ser 
Igreja?”

Ao final, foi aplicado um 
questionário junto aos par-
ticipantes; 80% definiram o 
encontro como ótimo e 20%, 
como bom. “Várias pessoas 
nos deram um retorno posi-
tivo sobre a formação e algu-
mas apontaram algumas pas-
torais que despertam o seu 
interesse”, afirma Duílio.

MISSÃO

Quer ficar bem informado so-
bre a ação pastoral da Paró-
quia Nossa Senhora da Gló-
ria? Além do site da Paróquia 
– www.paroquiagloria.org.br 
– a Pastoral da Comunicação 
repercute as principais infor-
mações nas mídias sociais: Fa-
cebook, Twitter e Youtube. Os 
links de acesso a estas mídias 

Paróquia nas redes sociais
MÍDIA

Quando Padre Josieldo Nasci-
mento foi ordenado, passaram-
-se apenas 30 dias para que 
assumisse a função de vigário 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Glória. Jovem, foi sobre aquele 
altar que celebrou algumas de 
suas primeiras missas, minis-
trou inúmeros e belos sermões 
durante quase quatro anos e 
conquistou os fiéis que fre-
quentam a igreja. Ao final de 
2011, Padre Josieldo foi convi-
dado a assumir uma nova mis-
são: ser pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde, na 
Caponga, em Cascavel.

Próximo à praia, o sacerdo-
te, bem acolhido pelos paro-
quianos, atuou até fevereiro, 
quando recebeu nova missão: 
estudar Direito Canônico no 
programa de Pós-graduação da 
Pontifícia Universidade Católi-

os partiCipantes 
Foram Convidados 
a reFletir 
sobre sua ação 
no mundo e o 
Chamado ao 
serviço

encontram-se na parte supe-
rior direita da página principal 
do site. Ao seguir a Paróquia da 
Glória nas redes sociais, você 
fica por dentro dos avisos da 
semana, reuniões agendadas, 
inscrições para formações, ho-
rários de missas especiais, ca-
lendário para batismo e curso 
de noivos e muito mais. 

ca (PUC). No dia 1º de março, 
Padre Josieldo se mudou para 
São Paulo, a mais de 3.000 
quilômetros de seu estado na-
tal. Mas não sem antes cele-
brar a própria missa de envio 
no familiar altar da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória.

Com a presença de centenas 
de paroquianos, Padre Josiel-
do presidiu, no dia 21 de feve-
reiro, a celebração eucarística 
de 18h30, convidado pelo pá-
roco Padre Francisco. Durante 
o sermão, o sacerdote destacou 
o comportamento do cristão no 
período de quaresma, iniciado 
poucos dias antes daquela ce-
lebração, e pediu a oração de 
todos em intenção a sua voca-
ção e nova missão. Ao final da 
missa, os fiéis se despediram 
com gestos fraternos e fotos 
que registraram o momento.



Entrevista

Quem participa da missa dominical 
das 18h na Paróquia Nossa Senhora 
da Glória conhece bem a profun-
didade da homilia do Monsenhor 
Manfredo Ramos. Filósofo e teólogo, 
o sacerdote teve toda a sua formação 
acadêmica na Pontifícia Universi-
dade Gregoriana, em Roma, onde 
concluiu as graduações, mestrados 
e doutorados em Teologia e em Fi-
losofia, bem como o Pós-Doutorado 
nesta última. Ele também foi pro-
fessor e um dos fundadores do Ins-
tituto de Ciências Religiosas (ICRE) 
e do Instituto Teológico-Pastoral do 
Ceará (ITEP), que se fundiram na 
Faculdade Católica de Fortaleza, por 
decreto do MEC de 24 de dezembro 
de 2009, ainda durante a gestão in-
terina do Monsenhor.

Com 81 anos completos em ja-
neiro – e 33 anos seguidos celebran-
do na nossa Paróquia – o Monse-
nhor Manfredo completou 58 anos 
de ordenação sacerdotal no último 
dia 6 de abril. Pouco antes de viajar 
ao Chile, onde apresentaria a segun-
da edição de sua tese de Filosofia, 
sobre Ética e Política em Agostinho, 
ele recebeu a equipe do Mensageiro 
para falar sobre fé e salvação.

Mensageiro da Glória: Com 
a paixão, morte e ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele 
nos presenteia com a remissão de 
nossos pecados e a perspectiva da 
salvação. Mas o que é preciso fazer 
para sermos salvos?
Monsenhor Manfredo: Deus 
não salva ninguém obrigado. Ele 
nos criou sem pedir licença, mas não 
nos salva sem a nossa vontade. O 
Senhor respeita a criatura dele. Ele 
nos fez à sua imagem e semelhança, 
dotados de inteligência, por isso 
nos dá a liberdade. Toda a natureza 
criada é determinada para Deus. 
As plantas, os astros, os animais 
buscam alcançar inconscientemente 
aquilo para o qual foram feitos, a 

A ressurreição de Cristo e a 
perspectiva da Salvação

sua realização. Deus criador põe, 
em tudo o que faz, a sua marca, que 
é uma marca de bondade. Tudo é 
dirigido para o bem, porque Deus 
é bom. Mas o homem é chamado 
por Deus de uma maneira diferente, 
com liberdade. E se ele não respon-
de com liberdade amorosa, perde o 
sentido. Quem é que quer um amor 
obrigado? Como já dizia um pagão 
chamado Cícero, antes de Cristo, 
filósofo eclético, “a amizade é divina, 
eterna e gratuita”. A amizade é 
expressão primeira do amor. Umas 
das qualidades imprescindíveis do 
amor ou da amizade é a gratuidade. 
No momento em que for interessei-
ro, perdeu o seu valor. Mas o pobre 
do homem, ferido pelo pecado, ele 
quer o bem, quer fazer aquilo que 
está na marca dele, e não consegue. 
Por isso que essa perspectiva de 
salvação deve ser abraçada, deve ser 
querida. Não sem a graça de Deus. 
Aqui é que está o mistério. 

Mensageiro da Glória: Mas o 
que temos que fazer para merecer 
este grande presente que é a salva-
ção?
Monsenhor Manfredo: Merecer 
ninguém merece. Nenhum homem. 
E a única vocação do homem é o 
céu. Deus criou o homem para si e o 
homem volta para ele. Grande frase 
de Santo Agostinho que está nas 
Confissões: “Criaste-nos para vós 
e o nosso coração está inquieto até 
que repouse em vós”. São João e São 
Paulo nos dão um conselho prático: 
em vez de se angustiar se você se 
salva ou não, porque ninguém pode 
afirmar com certeza objetiva de que 
adentrará na casa de Deus, ame o 
seu irmão. Quem ama o próximo de 
maneira continuada, esteja certo de 
que Deus está nele. Porque o amor 
ao próximo é sinal do amor de Deus. 
Eu não amo o próximo em primeiro 
lugar para depois amar a Deus. É o 
contrário, como afirma o segundo 
mandamento. Porque eu amo a 
Deus acima de tudo, com toda a 
minha força, com toda a minha 

inteligência, com toda a minha von-
tade – porque eu sou capaz disso, 
pela graça d’Ele – eu amo o próximo 
e devo ensinar isso aos meus filhos 
e netos. É algo que vem de dentro; 
está inscrito no coração. A fé não 
precisa ser imposta. Mas isso não 
tira o valor da tradição, da educação. 
Uma grande graça que nós temos é 
ter pai, mãe, avô, avó que nos trans-
mitiram a formação cristã primeira. 
Mas quando você chegar aos 18 
anos, pelo menos, faça uma crítica 
esclarecida das suas convicções de 
fé – não uma negação, mas uma crí-
tica esclarecida. Nosso Senhor nos 
deu a razão para isso. A razão não é 
cega; nós não somos fundamenta-
listas. A fé se aprofunda na Sagrada 
Escritura (a Palavra de Deus), e 
também na pregação oral da igreja, 
nos testemunhos. Como diz Santo 
Agostinho, meu argumento maior 
de credibilidade da Igreja Católica 
é ela mesma: esse milagre de uma 
Igreja espalhada pelo mundo inteiro 
– tantas culturas, raças e línguas e, 
no entanto, uma só fé. 

Mensageiro da Glória: E como 
fortalecer a nossa fé?

Monsenhor Manfredo: A 
fé é dom de Deus. Quer dizer 
que a perspectiva de perdão só 
vem pela fé. Qual a diferença do 
nosso remorso para o remorso dos 
ateus? Eles não têm saída. Nós, 
ao contrário, sabemos que se com 
sinceridade, em Cristo, nós nos ar-
rependemos – dizem as escrituras 
– nossos pecados podem até ser 
vermelhos como carmesim, eles 
se tornarão brancos como a neve. 
Deus nos mandou o seu verbo: o 
seu próprio Filho, não um messias 
qualquer. Isso nos diviniza – como 
diz Pedro na primeira Carta – 
porque Cristo é o nosso irmão, 
perfeito, o novo Adão, sem pecado. 
Só ele de fato apaga os pecados, 
porque é Deus.  Na nossa cami-
nhada, nem pode faltar a razão 
nem pode faltar a fé. O que é a fé? 
É o reconhecimento por parte da 
razão, não sozinha, mas já ilumi-
nada pela graça, de que estamos 
diante de um mistério, que é Deus 
que se revela.

Mensageiro da Glória: Então 
a caridade é imprescindível para a 
salvação?

Monsenhor Manfredo: Deus 
diz: “Eu quero misericórdia e não 
sacrifício. Vocês me cultuam com 
essas coisas e se esquecem do prin-
cipal: a viúva, o órfão, o peregrino”. 
Daí vem o sentido do julgamento 
último em Mateus 25: “Vinde, 
benditos de meu Pai, tomai posse 
do Reino que vos está preparado 
desde a criação do mundo, porque 
tive fome e me destes de comer; 
tive sede e me destes de beber; era 
peregrino e me acolhestes; nu e me 
vestistes; enfermo e me visitastes; 
estava na prisão e viestes a mim”. As 
obras de misericórdia que ele refere 
são as mais rasteiras, do ponto de 
vista teológico, são aquelas ditas 
materiais. Nosso Senhor não está 
pedindo as obras de misericórdia 
espirituais, consideradas as mais 
altas. Ou seja, no juízo final, ele não 
vai saber das suas teologias, mas vai 
saber da sua caridade. Se você amou 
o seu próximo, amou a Ele. E terá 
a eternidade como prêmio. O que 
podemos dizer sobre a parusia, a 
eternidade? O que nos diz São Pau-
lo: nem o coração do homem sentiu, 
nem o olho viu, nem o ouvido ouviu 
o que Deus tem preparado para os 
que o amam. É algo inefável. É a 
contemplação de Deus mesmo. É 
uma vitória tão assegurada essa da 
esperança cristã que a gente deve ter 
a alegria correspondente. O último 
argumento que nos convence de 
que somos filhos de Deus está em 
Romanos, 8; é o Espírito Santo 
dentro de nós que clama Abba, Pai 
(o termo que Nosso Senhor usa para 
o Pai dele, e nos manda rezar no Pai 
Nosso). Precisamos ter a consciência 
de que nós, Igreja, somos a segunda 
mediação. Nosso Senhor quis que a 
Sua Igreja desse testemunho dele. 
Se nós não dermos esse testemu-
nho, como disse São Paulo, quem 
vai falar dele? Como o mundo vai 
crer? Mas não podemos ser uma 
Igreja que não tem caridade, que 
discrimina tudo, que despreza o po-
bre, a criança, o aleijado, o drogado, 
qualquer pecador. O amor ao pobre 
é por ele, pelo Cristo. Não é apenas 
dar esmola para ganhar o céu. Mas 
isso é difícil de entrar no coração. 
Quando formos capazes disso, então 
“nas tuas obras da caridade a tua fé 
brilhará como a luz do meio-dia”, 
como diz Isaías. Quando você prati-
ca a caridade, a fé se firma sem pre-
cisar de tanta discussão dos meus 
relativismos e fundamentalismos
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Como Igreja doméstica de um país 
que se diz cristão em quase sua totali-
dade de brasileiras e brasileiros, cabe 
nos perguntar: que país é esse que es-
tamos vivendo e deixando como he-
rança para nossas crianças e jovens de 
amanhã? Como bem disse ao mundo 
o papa Francisco, em suas homilias, 
“a corrupção não condiz com a postu-
ra de um verdadeiro cristão”.

E quanto a nós, que fazemos par-
te de um país tão imenso e rico de 
tantos recursos naturais, habitado 
pela grande maioria que se consi-
dera cristã, como pode haver tanta 
corrupção de valores? Onde ficaram 
aquelas orientações dos pais e dos 
educadores que nos ensinaram a 
ser honestos em todos os sentidos, 
principalmente com relação aos ou-
tros? Como entender certas práticas 
de falta de respeito ao próximo, de 
apropriação de direitos e de numerá-
rios privados e públicos?

Que brasileiras e brasileiros são 
esses que perderam completamente 
o senso de honradez, os critérios de 
justiça e de responsabilidade para 
com nossa Pátria? Que país é esse 
onde muitos enriquecem ilicitamen-
te se aproveitando de cargos de con-
fiança delegados pelo povo, quando 
deveriam principalmente garantir 
sua saúde, segurança e educação, 

Que cristãos somos nós para
merecermos um país como esse?

PARA REFLETIR

mas onde se constatam tantos atos 
de desvios de conduta?

Que país é esse feito por brasi-
leiras e brasileiros que não se preo-
cupam em construir e preparar um 
futuro mais promissor e mais justo 
para as crianças e os jovens que serão 
os homens e as mulheres que consti-
tuirão essa nação amanhã?

Façamos a nossa parte como um 
autêntico cristão e lutemos, fortale-
cidos pela força da ressurreição do 
Senhor, para que possamos mudar 
a realidade atual de nosso país. Co-
mecemos pelos pequenos gestos de 
cidadania respeitando os direitos 
do outro em filas, assentos, vagas 
em estacionamentos e no trânsito. 
Evitemos a cultura do relativismo, 
de sempre querer levar vantagem 
em tudo aplicando o “jeitinho bra-
sileiro”, subornando e deixando-se 
subornar.

Juntos, oremos pela conversão 
de todos nós, brasileiras e brasileiros, 
para que nossa nação seja transfor-
mada em uma Pátria justa e pre-
servada dos ultrajes praticados por 
aqueles que não têm temor a Deus 
e nem sentimento de patriotismo. 
Somente dessa forma poderemos 
ter motivo de orgulho de fazermos 
parte dessa Pátria amada, sermos 
considerados filhos dignos de Deus e 
merecedores desse belo país chama-
do Brasil.

A Páscoa é o evento que traz 
a novidade radical para todo ser 
humano, para a história e para o 
mundo: é o triunfo da vida sobre 
a morte; é a festa do despertar e se 
regenerar. Deixemos que a nossa 
vida seja conquistada e transfor-
mada pela Ressurreição!

Peçamos a Virgem Mãe, silen-
ciosa testemunha da morte e res-
surreição de seu Filho, que faça 
crescer em nós a alegria pascal. 
Façamos agora, com a recitação 
do Regina Caeli, que no período 
pascal substitui a oração do An-
gelus. Nesta oração marcada pelo 
aleluia, voltemo-nos para Maria 
convidando-a a se alegrar, porque 
Aquele que ela carregou em seu 
ventre, ressuscitou como havia 
prometido, e confiemo-nos à sua 
intercessão. Na verdade, a nossa 
alegria é um reflexo da alegria de 
Maria, porque ela custodiou e cus-
todia com fé os acontecimentos de 
Jesus. Recitemos esta oração com 
a emoção dos filhos que estão feli-
zes porque a mãe está feliz”. (Fon-
te: Zenit.Org)

Na manhã do dia 6 de 
abril, segunda-feira, 
como de costume, 
ao meio dia (hora 
de Roma), na Praça 

de São Pedro, repleta de fiéis e pe-
regrinos vindos de diversas partes 
do mundo, o Papa recitou a oração 
Mariana do Regina Coeli. Antes, 
dirigiu as seguintes palavras: 

“Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia e ainda feliz Páscoa! Nes-
ta segunda-feira depois da Pás-
coa, o Evangelho (cf. Mt 28,8-15) 
apresenta-nos a narração sobre as 
mulheres que foram visitar o se-
pulcro de Jesus e o encontraram 
vazio e um anjo que lhes anuncia 
que Jesus ressuscitou. E enquan-
to elas corriam para levar a notí-
cia aos discípulos, encontram o 
próprio Jesus que lhes diz: ‘Ide 
dizer aos meus irmãos que par-
tam para Galiléia, e lá eles me ve-
rão’ (v. 10). Galiléia é a ‘periferia’, 
de onde Jesus tinha iniciado sua 
pregação e de lá compartilhará o 
Evangelho da Ressurreição, para 
que seja anunciado à todos e cada 
um possa se encontrar com Ele, o 
Ressuscitado, presente e operante 
na história. Também hoje Ele está 
conosco, aqui na praça.

Esta é a mensagem que a Igre-
ja repete desde o primeiro dia: 
‘Cristo ressuscitou!’. E, n’Ele, 
através do Batismo, também nós 
ressuscitamos, passamos da mor-
te para a vida, da escravidão do 
pecado para a liberdade do amor. 
Esta é a boa notícia que todos nós 
somos chamados a levar e anun-
ciar aos outros em qualquer am-
biente, animados pelo Espírito 
Santo. A fé na Ressurreição de 
Jesus e a esperança que Ele nos 
trouxe é o dom mais belo que o 
cristão pode e deve oferecer aos 
irmãos. Para todos e cada um, 

Não nos cansemos de repetir: 
Cristo ressuscitou!

A VOZ DO PASTOR

portanto, não nos cansemos de 
repetir: Cristo ressuscitou! Re-
petimos todos juntos, aqui, hoje 
na praça: Cristo ressuscitou! Va-
mos repetir com as palavras, mas 
sobretudo com o testemunho de 
nossas vidas. A boa notícia da 
Ressurreição deve transparecer 
no rosto de cada um, nos senti-
mentos e atitudes, na maneira 
como tratamos os outros.

Nós anunciamos a Ressur-
reição de Cristo quando sua luz 
ilumina os momentos mais obs-
curos de nossas vidas e quando 
somos capazes de partilhar essa 
luz com os outros; quando so-
mos capazes de sorrir com os 
que sorriem e chorar com os que 
choram; quando caminhamos ao 
lado de quem está triste e corre 
o risco de perder a esperança; 
quando contamos a nossa expe-
riência de fé a quem está em bus-
ca de sentido e felicidade. Com a 
nossa atitude, o nosso testemu-
nho, com as nossas vidas, dize-
mos: Jesus ressuscitou! Dizemos 
com toda a nossa alma (...).
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