
A missão é parte 
constitutiva da 
identidade da 
Igreja, chama-
da pelo Senhor a 

evangelizar todos os povos. 
Sua razão de ser e agir é como 
fermento e como alma da so-
ciedade, que deve renovar-se 
em Cristo e transformar-se 
em família de Deus. Por isso, 
a missão que se realiza deve, 
antes de tudo, animar a voca-
ção missionária dos cristãos, 
fortalecer as raízes de sua fé 
e despertar sua responsabili-
dade para que todas as comu-
nidades cristãs ponham-se em 
estado de missão permanen-
te. Trata-se de despertar, nos 
cristãos, a alegria e a fecundi-
dade de serem discípulos de 

OutubrO é tempO de 
intensificar as Orações e 
Os trabalhOs de missãO. 
a dimensãO missiOnária 
existe para cOntinuar a 
missãO de cristO

Cardeal Orani João Tempesta

Jesus Cristo, celebrando com 
verdadeiro gozo o “estar-com-
-Ele” e o “amar-com-Ele” para 
serem enviados para a missão.

A missão nos leva a viver 
o encontro com Jesus num 
dinamismo de conversão pes-
soal, pastoral e eclesial, capaz 
de impulsionar os batizados à 
santidade e ao apostolado, e 
de atrair os que abandonaram 
a Igreja, os que estão distantes 
do influxo do Evangelho e os 
que ainda não experimenta-
ram o dom da fé.

Outubro é o Mês das Mis-
sões, um dos meses temáticos 
do ano, como os dois últimos, 
agosto e setembro. Outubro 
é um tempo forte para se in-
tensificar as orações e os tra-
balhos de missão. A dimensão 
missionária é a mais profunda 
identidade da Igreja. Ela exis-
te para continuar a missão de 
Cristo aqui na terra.

No primeiro dia do mês, a 
Igreja celebrou o dia de San-
ta Terezinha do Menino Je-
sus, a padroeira das missões. 
Uma santa doutora da Igreja 
que faleceu aos 24 anos, no 
convento, é conhecida por ser 

OUT-NOV 2014  
Ano XIII |nº 147
www.paroquiagloria.org.br
omensageiro@paroquiagloria.org.br

Outubro, 
mês

missionário

O mensageiro da

Glória
MÊS MISSIONÁRIO

A missão nos leva a viver o encontro com Jesus num dinamismo de conversão pessoal mais profundo | Foto: Divulgação

REPORTAGEM

ENTREVISTA

TESTEMUNHO

60 anos 
de vida

Chamado 
à missão

Tempo de 
perdoar

Comunidade da Glória ce-
lebra a passagem dos 60 
anos de Pe. Francisco com 
missa em ação de graças 
e uma merecida homena-
gem. 
Pág. 03

Irmã Neiva Maria Pavlac 
compartilha conosco um 
pouco de seu chamado à 
vocação e alegria de servir 
à Cristo e aos irmãos. 
Pág. 11

Uma jovem paroquiana 
conta o difícil caminho 
que percorreu até perdo-
ar um irmão que tanto lhe 
magoou, contando com a 
graça de Deus. 
Pág. 09

uma santa com vida simples, 
sem feitos extraordinários. 
Por ser a padroeira das mis-
sões, o exemplo da vida de 
Santa Terezinha faz com que 
todos os cristãos se sintam 
compromissados com a evan-
gelização, em levar a Palavra 
de Deus a todos os lugares e a 
todas as pessoas.

A intenção em outubro é 
promover uma conscientiza-
ção para lembrar os fiéis cris-
tãos da missão de cada um. Os 
religiosos, religiosas, sacer-
dotes, membros de novas co-
munidades são missionários 
e assim denominados, mas 
os leigos também têm o dever 
de evangelizar. Devido a este 
caráter missionário da Igreja, 

no Brasil este ano temos como 
tema do mês missionário: 
“Missão para libertar” e lema: 
“Enviou-me para anunciar a 
libertação” (Lc 4,18). “A Mis-
são do Messias vem do Deus 
da vida e, por isso, traz liber-
tação para quem sofre algum 
tipo de escravidão. Hoje, Je-
sus nos desafia a assumirmos 
essa mesma Missão”.

O objetivo é criar comu-
nhão entre os diversos as-
pectos da Missão e incentivar 
para o compromisso. Todas 
as famílias e comunidades são 
convidadas a viver com maior 
intensidade o Mês das Mis-
sões. Com isso, a nossa Igre-
ja no Brasil se fortalece e se 
abre com maior generosidade 
para a Missão Universal além-
-fronteiras. Conforme o apelo 
do Papa Francisco, “não nos 
deixemos roubar o entusias-
mo missionário!” (EG 80).

Façamos a oração do mês 
missionário: “Pai de bondade, 
nós te agradecemos pelo teu 
Filho Jesus enviado para dar 
vida plena a toda criatura. Dá-
-nos teu Espírito para que, li-
bertos do egoísmo e do medo, 
lutemos com coragem con-
tra toda forma de escravidão. 
Como Igreja missionária, re-
novamos nosso compromisso 
de anunciar o Evangelho em 
toda parte. E, com a interces-
são de Maria, alcançar a liber-
tação prometida. Amém!”

O Cardeal Orani João Tempes-
ta é Arcebispo do Rio de Janei-
ro (RJ)

é preciso 
entusiasmo 
missionário”
“
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CAmpAnhA | padre Camilo pauletti, diretor das pontifícias Obras missionárias 
(pOm), apresenta cartaz da Campanha missionária 2014  | Foto: pOm

Galeria

Marie Françoise Thérèse 
Martin, jovem de trans-
parente beleza, órfã de 
mãe aos 4 anos, criada em 
Lisieux, ao lado de um pai 
afetuoso e bom, aos 15 anos 
pôde ingressar, graças a 
um indulto especial, no 
Carmelo de Lisieux, onde 
já duas irmãs a haviam pre-
cedido e a terceira haveria 
de segui-las. 

Nos nove anos de vida 
claustral Teresa deixou uma 
marca profunda, ofere-
cendo ao mundo cristão 
a surpreendente imagem 
de uma jovem freira que, 
embora relegada à estrita 
clausura do Carmelo, viveu 
imersa na vida eclesial. Isso 
a ponto de, em 1927, dois 
anos depois da canonização, 
ser proclamada padroeira 
das Missões, junto com 
são Francisco Xavier, e, 
em 1944, co-padroeira da 
França ao lado da guerreira 
santa Joana d’Arc.

Pio X não hesitou em 
defini-la “a maior santa dos 

tempos modernos”. Em 19 
de outubro de 1997, João 
Paulo II declarou-a doutora 
da Igreja, a terceira mulher 
a receber esta homenagem, 
depois de Catarina de Sena 
e Teresa de Ávila.

Teresa de Lisieux queria 
ser tudo: guerreira, missio-
nária, apóstolo. Depois teve 
a intuição: o amor! “No co-
ração da Igreja, minha mãe, 
eu serei o amor”. (Fonte: 
www.paulinas.org.br)

Santo do Mês

como tema, “Missão para Libertar” 
e lema “Enviou-me para anunciar 
a libertação”. Desde 1926, a Cam-
panha Missionária é realizada em 
outubro com objetivo de chamar 
a atenção dos cristãos para o seu 
compromisso com a missão da 
Igreja em âmbito mundial. Em 
2014, a Campanha quer chamar 
a atenção para a escravidão do 
tráfico humano em suas diversas 
expressões, como a exploração do 
trabalho, exploração sexual, extra-
ção de órgãos e tráfico de crianças 
e adolescentes para adoção.

Editorial
Outubro, Mês das Missões, leva-
-nos a refletir de modo mais pro-
fundo sobre a nossa missão neste 
mundo enquanto discípulos e mis-
sionários. Missão que tem suas 
raízes no Evangelho e que ganha 
força no serviço aos irmãos, cons-
truindo a cada dia o Reino de Deus 
aqui na terra.

Para ser missionário, é preci-
so abrir mão de si pelos outros. É 
necessário compartilhar tempo, 
testemunho, fé, esperança. O mis-
sionário é aquele que oferece seus 
dons e sua vida ao serviço dos mais 
necessitados, pregando o amor de 
Deus nos mais diferentes lugares, 
nas mais diversas culturas. Tam-
bém as pessoas que atuam nas pa-
róquias como catequistas, agentes 
vocacionais, e em tudo o mais que 
a comunidade precisa, também 
estão imersas no espírito missio-
nário. 

Neste ano, a Campanha Mis-
sionária lançada pelas Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) traz, 

Além de convidar todos os fi-
éis a abraçarem sua missão com 
alegria e compromisso, aproveito 
a oportunidade para agradecer a 
todos que participaram comigo 
da missa em ação de graças pelos 
meus 60 anos, ocorrida no dia 27 
de setembro. Sinto-me muito gra-
to por tamanho carinho de nossa 
comunidade. Muito obrigado por 
me ajudarem a ser padre. O me-
lhor presente? Continuem orando 
por mim.

O missionário alegra a muitos 
com seu serviço generoso e faz o 
Reino de amor acontecer. Que cada 
um de nós possa ser um verdadei-
ro discípulo-missionário de Jesus 
diante de um mundo tão carente 
de amor e misericórdia. Diante do 
pessimismo e da descrença, seja-
mos “sal da terra e luz do mundo”, 
contagiando todos ao nosso redor 
com a alegria de servir a Deus. 

*Pe. Francisco de Assis, 
pároco

A missão de cada um
Santa Teresinha do menino Jesus 
(de Lisieux) – 1º de outubro
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Agenda de Outubro

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

05 – 10ª reunião do 
conselho pastoral, das 9h 
às 12h 
12 – feriadao de nossa 

senhora aparecida
14 – 10ª reunião do 
conselho econômico, das 
19h30 às 21h30

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.
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Comunidade da Glória 
celebra os 60 anos de 
vida do Padre Francisco

REPORTAGEM

No último dia 27 de 
setembro, na mis-
sa das 18h30, a co-
munidade da Gló-
ria celebrou, com 

grande alegria, o dom da vida 
de nosso pároco, Pe. Francisco 
de Assis Filho, pela passagem 
de seus 60 anos. Após a cele-
bração, todos foram convidados 
a cantar os parabéns no salão 
paroquial, momento em que os 
agentes pastorais lhe renderam 
uma bela homenagem.

“O dia 28 de setembro de 1954 
foi um dia qualquer, mas não um 
dia comum para os seus pais, ir-
mãos e família. Foi o dia de seu 
nascimento. Hoje, 60 anos de-
pois, não é um dia comum para 
nós, que fazemos a Paróquia da 
Glória. É o dia de seu aniversá-
rio. O maior privilégio é o fato de 
estarmos juntos hoje, louvando a 
Deus pelo dom de sua vida!”, di-
zia a homenagem.

Os agentes pastorais recor-
daram que, ao nascer na cida-
de de Jaguaruana, no Estado 
do Ceará, o pequeno Francisco 
passou a viver cercado do acon-
chego de seus pais e irmãos. E a 
escolha de seu nome não foi por 
acaso: “Tudo foi providência: 
FRANCISCO, sinônimo de sim-
plicidade, doação, amor...”, con-
tinuaram. “É padre Francisco, 
hoje o senhor faz aniversário, 

além da missa em 
açãO de graças, 
agentes pastOrais 
fizeram uma 
hOmenagem aO 
nOssO párOcO

PASCOM

chega aos sessenta anos! Não se 
assuste ao tornar-se sexagená-
rio. Acreditamos que muitas ve-
zes o senhor percebe fortemente 
o peso da idade, talvez pelas do-
res musculares, pelos seus cabe-
los brancos, pelas marcas na sua 
face... Mas o fato é que o senhor 
chegou aos 60 anos com a mes-
ma garra nos trabalhos, com 
mais inteligência de quando era 
jovem, com muito amor no co-
ração por seu sacerdócio, pela 
sua família de sangue e de co-
ração, amigos e pela vida. Con-
tinua cheio de vontade de fazer, 
construir, contribuir. Chegar 
aos 60 anos  assim é uma dádiva 
de Deus!”, acrescentaram.

Em nome de toda a comuni-
dade, os agentes pastorais agra-
deceram a Deus pela vida de Pe. 
Chico e pediram que o Senhor o 
presenteie com uma vida longa 
e frutífera. “Parabéns! Que o se-
nhor receba a cada dia o presente 
maior de nossa vida que é o de 
perceber a mão de Deus se fazen-
do presente a todo instante. Nós 
o amamos muito!”, finalizaram.

Pe. Francisco afirmou que 
sentia uma profunda gratidão 
a Deus, em primeiro lugar, que 
lhe deu o privilégio de com-
pletar 60 anos “na ativa”. Ele 
também disse ser muito grato 
a toda a comunidade da Glória, 
pelo carinho, dedicação e paci-
ência, “porque nós não temos 
apenas virtudes, mas também 
limitações”, ressaltou. “E tam-
bém por essa grande escola, 
que é a Paróquia, ao me ensinar 
todos os dias a ser padre atra-
vés dos atos, ações e gestos de 
todos, das crianças até os ido-
sos”, finalizou.

Em nome de toda a comunidade, os agentes pastorais agradeceram a Deus pela vida 
de Pe. Chico e pediram que o Senhor o presenteie com uma vida longa e frutífera

Pe. Francisco foi vigário da Ca-
tedral de Goiânia, chanceler da 
Arquidiocese de Goiânia, de 
1996 a 2001, e pároco da Paró-
quia de São Pio X na cidade de 
Goiânia. Atendendo a um pedi-
do de sua mãe, pediu transfe-
rência para a Arquidiocese de 
Fortaleza em abril de 2001. Foi 
pároco da Paróquia de São João 
Batista no município de Acarape 
(CE), 23 de junho de 2001 até 
janeiro de 2007. Em 27 de fe-
vereiro de 2007 assumiu como 
pároco da nossa Paróquia, que o 
recebeu com muito carinho.

Saiba mais...
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Sobre o Dízimo, muitos perguntam: 
Quanto devo “pagar”? Como devo 
contribuir? É bom esclarecermos, 
de início, que dízimo não se paga. 
Com o dízimo se devolve, se consa-
gra. Quando pensamos desta forma, 
até a linguagem muda de aspecto. É 
bom utilizarmos a linguagem da Bí-
blia para falar sobre o dízimo. 

Dízimo é comunhão e partilha, 
mas para chegar a isso, é necessário 
educar a fé. “Todos tinham tudo em 
comum e repartiam seus bens entre 
os necessitados” (At 2,44-45). Só po-
demos compreender um dízimo que 
tenha embasamento na Palavra de 
Deus. Assim entendido, desfazem-se 
todas as dúvidas sobre essa forma de 
contribuição.

A Bíblia está cheia de referên-
cias sobre o dízimo, ofertas, coletas, 
esmolas, etc. Muitos se confundem 
quanto à diferença entre dízimo e 
oferta. O dizimista – e o cristão em 
geral – deve estar atento à diferença 
que existe entre essas expressões. 

Dízimo: É a décima parte que 
ofereço a Deus e, em nosso caso, à 
nossa Igreja. O dízimo é uma forma 
estipulada e educativa para levar o 
povo a lembrar-se concretamente 
de Deus na época das colheitas e das 
crias dos rebanhos. Em nosso caso, 
como vivemos na cidade e somos 
assalariados, nosso dízimo é mensal. 
“Cada um dê conforme o impulso de 
seu coração, não dê de má vontade 
ou constrangido, pois Deus ama a 
quem dá com alegria” ( II Cor 9,7).

Oferta: Ato de oferecer(-se); ofe-
recimento, oferenda. A oferta tam-
bém deve ser feita a partir de um tra-
balho de conscientização. Oferta não 
é qualquer coisa que ofereço a Deus, 
à Igreja. Devemos fazer a oferta de 
acordo com o impulso do coração. 

Coletas: As coletas são aquelas 
campanhas que fazemos por ocasião 
de uma determinada situação na 
Igreja, na comunidade. Aqui pode-
mos lembrar a coleta da Campanha 
da Fraternidade, a coleta da Evange-
lização no Advento; ou ainda de situ-
ações que a igreja ou a sociedade este-
jam vivenciando, como por exemplo: 
enchentes, secas terremotos.

É preciso lembrar ainda que 
O Amor caracteriza fundalmente 
a contribuição do dízimo. O dízi-
mo é uma questão de amor e um 
desafio à fé. (Fonte: Pe. Francisco 
Sehnem, scj.)

Dízimo ou 
oferta?

COLUNA

oculto; pois eu estava convosco. E 
por que éreis agradáveis a Deus, 
foi necessário que fosseis prova-
dos. Agora, porém, Deus enviou-
-me para curar-vos, a vós e a Sara, 
esposa de vosso Filho. Sou Rafael, 
um dos sete anjos que apresen-
tam as orações dos santos, e que 
podem defrontar a majestade do 
Santíssimo!”

Deus, Ser absoluto e eterno, 
não precisava de nenhuma criatu-
ra que Lhe rendesse homenagens 
e reconhecesse sua grandeza sem 
limites. Entretanto, em sua mise-
ricórdia, quis criar, não para au-
mentar a própria glória, mas para 
manifestar seu amor todo-pode-
roso e “comunicar sua glória” aos 
seres por Ele criados, fazendo-os 
participar de sua verdade, sua 
bondade e sua beleza.

Uma imensa multidão de cria-
turas diversas e desiguais – seres 
visíveis e invisíveis, inteligentes 
ou desprovidos de razão, dispos-
tos numa maravilhosa hierar-
quia – constituiu então a Ordem 
do universo, reflexo da perfeição 
adorável do Ser infinito, que só se 
manifestaria totalmente, na ple-
nitude dos tempos, por seu Filho 
Unigênito, Jesus Cristo, o Verbo 
eterno encarnado.

Porém, no alto desta grandiosa 
hierarquia, “superando em per-
feição todas as criaturas visíveis”, 
colocou Deus a natureza angéli-
ca: espíritos puros, inteligentes e 

Os anjos foram do-
tados por Deus de 
inteligência perfei-
tíssima e, no entan-
to, alguns pecaram, 

revoltando-se contra seu Criador. 
Divididos em nove coros subordi-
nados um ao outro, os anjos que 
se conservaram fiéis formam um 
exército invencível. Seu número é 
incalculável. Só há três anjos cujos 
nomes próprios as Escrituras Sa-
gradas nos dão a conhecer: Mi-
guel, Gabriel e Rafael, cuja festa a 
Igreja celebra em 29 de setembro.

São Miguel é o grande capi-
tão do exército celeste. Seu nome 
significa, “quem é igual a Deus?” 
Quando Lúcifer, cego pelo orgu-
lho, quis igualar-se ao Altíssimo, 
Miguel exclamou com voz trove-
jante: “Quem é igual a Deus?” E 
acompanhado pelos anjos fiéis, 
precipitou do alto dos céus a tro-
pa rebelde dos apóstatas. Assim se 
tornou o generalíssimo do incon-
tável exército dos santos anjos. Foi 
São Miguel o anjo tutelar do povo 

O que sabemos sobre os Arcanjos?
PERGUNTA DO MÊS

de Israel. Hoje é protetor e defen-
sor da Igreja.

São Gabriel, cujo nome signifi-
ca “Força de Deus”, é o anjo da en-
carnação. É o mesmo anjo Gabriel 
que prediz ao sacerdote Zacarias, 
no templo, no santuário, junto ao 
altar dos perfumes, o nascimento 
de um homem que será chamado 
João, ou cheio de graça, e que não 
mais anunciará a vinda do Salva-
dor, mas que o apontará: “Eis o 
Cordeiro de Deus! Eis quem tira 
os pecados do mundo!” É o mes-
mo arcanjo, sempre enviado para 
anunciar grandes coisas, que irá à 
humilde casa de Nazaré anunciar 
à Virgem Maria a maior de todas 
as coisas; comunicar que, sem dei-
xar de ser virgem, ela daria à luz ao 
Filho do Altíssimo, que seria cha-
mado Jesus, o Salvador do mun-
do. É esse glorioso arcanjo que nos 
ensina a dizer tal como ele: “Ave-
-Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco, bendita sois vós entre as 
mulheres!”

São Rafael, cujo nome signifi-
ca Médico ou “cura de Deus”, dá-
-se a conhecer a Tobias: “Quando 
oráveis, vós e Sara vossa nora, ou 
apresentava o memorial de vossas 
orações diante do santo; e quando 
sepultáveis os mortos, estava pre-
sente junto de vós. Quando não 
vos recusáveis a levantar-vos da 
mesa e deixar vosso jantar para 
amortalhardes um morto, o bem 
que praticáveis não permanecia 

“sãO gabriel cOm 
maria, sãO rafael 
cOm tObias, sãO 
miguel cOm tOdas as 
hierarquias, abri 
para nós esta via”

PASCOM

capazes de amar, cheios da graça 
divina desde o início de sua exis-
tência, na aurora da primeira 
manhã da criação. Distribuídos e 
ordenados por Deus em nove co-
ros – Serafins, Querubins, Tronos, 
Dominações, Virtudes, Potesta-
des, Principados, Arcanjos e Anjos 
– constituem o exército da celeste 
Jerusalém e receberam a tríplice 
missão de perpétuos adoradores 
da Santíssima Trindade, executo-
res dos divinos desígnios e prote-
tores do gênero humano.

Auxílio e proteção – Após a 
grande batalha no céu e a precipi-
tação de Lúcifer, a luta árdua con-
tra o poder das trevas continua na 
história da humanidade. Iniciada 
na origem do mundo, vai durar até 
o último dia, segundo as palavras 
do Senhor. Inserido nesta batalha, 
o homem deve lutar sempre para 
aderir ao bem. Além das armas de-
cisivas da graça de Deus, que rece-
bemos superabundantemente por 
meio dos sacramentos, contam os 
homens com o auxílio e a proteção 
dos anjos. E ao príncipe da Jeru-
salém celeste corresponde a capi-
tania de todas as legiões angélicas 
na luta contra as forças do inferno, 
pela salvação das almas. Assim, 
São Miguel continua na terra a 
luta triunfal que iniciou no Céu.

Com informações do site 
Canção Nova e Arautos do 
Evangelho
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“Acolhei-vos uns aos outros, na 
medida em que também Cristo vos 
acolheu, para glória de Deus” ” (Rm 15, 7)

PALAVRA DE VIDA

Estas palavras consti-
tuem uma das últi-
mas recomendações 
que São Paulo diri-
giu, na sua carta aos 

cristãos de Roma. Esta comuni-
dade, aliás, como muitas outras 
espalhadas pelo mundo greco-
-romano, era formada por fiéis 
provenientes em parte do paga-
nismo e em parte do judaísmo. 
Portanto, com mentalidades, 
formação cultural e sensibili-
dade espiritual muito diferen-
tes. Esta diversidade era causa 
de juízos, preconceitos, discri-
minações e intolerâncias entre 
eles, que não eram de maneira 
nenhuma segundo a aceitação 
recíproca que Deus gostaria 
que tivessem.

Para os ajudar a vencer es-
sas dificuldades, o Apóstolo 
não encontrou um meio mais 
eficaz do que fazê-los refletir 
sobre a graça das suas conver-
sões. O fato de que Jesus os 
chamara à fé, comunicando-
-lhes o dom do Seu Espírito, 
era a prova palpável do amor 
com que Jesus acolhera cada 
um deles. Apesar do passado 
pessoal e da diversidade de 
proveniências, Jesus acolhera-
-os a todos para formarem um 
só corpo.

Acolhei-vos...
Estas palavras de São Paulo 
lembram-nos um dos aspetos 
mais comovedores do amor 
de Jesus. Foi o amor com que 
Jesus, durante a sua vida ter-
rena, sempre acolheu todos, 
especialmente os mais margi-
nalizados, os mais necessita-
dos, os mais afastados. Foi o 
amor com que Jesus ofereceu 
a todos a Sua confiança, a Sua 
confidência, a Sua amizade, 

Chiara Lubich

abatendo uma por uma as bar-
reiras que o orgulho e o egoís-
mo humano tinham erguido na 
sociedade do Seu tempo. Jesus 
foi a manifestação do amor, 
plenamente acolhedor, do Pai 
do Céu por cada um de nós e do 
amor que, consequentemente, 
nós deveríamos ter uns pelos 

outros. É esta a primeira von-
tade do Pai para nós. Por isso, 
não Lhe poderíamos dar uma 
glória maior do que a que Lhe 
damos quando procuramos 
acolher-nos uns aos outros, 
como Jesus nos acolheu.

Acolhei-vos...
Como viveremos, então, a Pa-
lavra de Vida deste mês? Ela 
chama a nossa atenção para um 
dos aspetos mais frequentes do 
nosso egoísmo e, admitamos, 
dos mais difíceis de vencer: a 
tendência para nos isolarmos, 
para fazer discriminações, 
para marginalizar, para excluir 
o outro, porque é diferente de 

nós e pode vir a perturbar a 
nossa tranquilidade.

Procuremos viver esta Pa-
lavra de Vida, antes de mais, 
no âmbito das nossas famílias, 
associações, comunidades, gru-
pos de trabalho, eliminando 
em nós os juízos, as discrimi-
nações, os preconceitos, os res-
sentimentos, as intolerâncias 
com este ou aquele próximo, 
tão fáceis e tão frequentes, que 
tanto arrefecem e comprome-
tem os relacionamentos huma-
nos e impedem – bloqueando 
como a ferrugem – o amor re-
cíproco.

E depois, na vida social em 
geral, fazendo o propósito de 
testemunhar o amor acolhedor 

de Jesus a todo e qualquer pró-
ximo que o Senhor nos faça en-
contrar, sobretudo àqueles que 
o egoísmo social tende mais 
facilmente a excluir ou a mar-
ginalizar.

A aceitação do outro, daque-
le que é diferente de nós, é a 
base do amor cristão. É o ponto 
de partida, o primeiro degrau 
para a construção da civiliza-
ção do amor, daquela cultura 
de comunhão a que Jesus nos 
chama, sobretudo agora.

Chiara Lubich (1920-2008) é a 
fundadora do movimento dos Fo-
colares. Esta Palavra de Vida foi 
originalmente publicada na revista 
Cidade Nova, 1992/22, pp. 32-33

acolhamos 
os mais 
necessitados”
“
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Música para evangelizar 
e tocar os corações

FESTIVAL

No último dia 13 
de setembro, o 
Ministério Co-
rações em Deus 
– ministério de 

música da Paróquia da Glória 
que serve na Celebração Eu-
carística das 20h do domingo 
–, participou do Festival de 
Música da Comunidade Re-
cado pela segunda vez. Ten-
do ganhado o terceiro lugar 
na primeira participação, em 
2009, com a música litúrgica 
“Confesso a Deus” (Ato peni-
tencial), teve uma nova opor-
tunidade de participar este 
ano, desta vez com as músicas 
“Vou de boa” e “Exultemos de 
alegria”, nas categorias auto-
ral e litúrgica, respectivamen-
te. Nesta edição do Festival, o 
Ministério venceu novamente 
o terceiro lugar na categoria 
música litúrgica. Seus com-
ponentes ficam muito felizes 
com o que Deus vem fazendo 
e permitindo que aconteça, 
sempre pensando na obra de 
evangelização.

Segundo o vocalista, An-
tonio Guilherme, participar 
do festival mais uma vez foi 
uma experiência muito gra-
tificante e engrandecedora. 
“Isso me faz perceber o quan-
to a música é uma ferramenta 
tão importante para que Deus 
possa chegar a corações neces-
sitados”. A opinião é compar-
tilhada pela vocalista Isabelle 
Goes: “Participar do Festival 
da Recado, sem dúvidas, foi 
uma experiência engrandece-
dora para nós, espiritualmen-

te e tecnicamente. Tivemos 
contato com diversos minis-
térios, conhecendo o chamado 
que Deus faz a cada um atra-
vés da música. As vivências 
nesse festival certamente nos 
motivaram a buscar, cada vez 
mais, o aperfeiçoamento do 
nosso serviço e, também, a 
ousadia em nossos projetos 
de evangelização. Temos mui-
to a agradecer a Deus por nos 
proporcionar eventos como 
esse, que fortalecem a nossa 
fé e nos ajudam a expandir o 

ministériO cOrações 
em deus participa 
pela segunda vez dO 
festival de música da 
cOmunidade recadO e 
ganha O 3º lugar

Glaydson Reis

alcance da nossa música, che-
gando àqueles que necessitam 
ouvir e aproximar seu coração 
de Deus”.

O grupo já havia partici-
pado desse Festival no ano de 
2009 e, nesse ano, participou 
mais experiente, mais maduro 
na fé, o que ajudou bastante. 
“Sempre existe aquela ansie-
dade, pois trabalhamos a cada 
ensaio para preparar os arran-
jos das músicas, procurando 
deixá-la da melhor maneira 
possível para apresentá-las ao 
público e aos jurados que vão 
avaliar...”, explica Antonio 
Guilherme. “A participação no 
festival é algo que tem uma di-
mensão que não imaginamos, 
pois percebemos a variedade 
de bandas, ministérios, gru-
pos que existem e pudemos 
conhecer e estar perto desses 
grupos que também têm essa 
missão de evangelizar através 
da música e da dança. Essa 
convivência e troca de experi-
ência ajuda bastante. Tivemos 
contato com artistas já conhe-
cidos do público, como Bru-
no Camurati e Gil Monteiro, 
e vimos que muitas vezes são 
pessoas normais, leigos fiéis 
da Igreja que desejam assumir 

esse compromisso de levar 
Deus às pessoas e isso exige 
de todos um esforço”, afirma.

Nesse ano de 2014, o Mi-
nistério Corações em Deus 
tem vivido um tempo de mu-
dança e reafirmação da sua 
missão, e junto com esse dese-
jo vieram novidades e projetos 
novos para o fortalecimento 
ministerial, divulgação das 
músicas e para evangelizar de 
maneiras diferentes. A mu-
dança do título para “Ministé-
rio” foi umas dessas primeiras 
mudanças, pois antes o grupo 
se denominava como “banda”. 
A logomarca também foi alte-
rada, dando novo sentido ao 
chamado e, com isso, o Minis-
tério lançou as novas camisas 
as colocou à disposição ao pú-
blico.

Em junho, o Ministério fez 
um pequeno show, chama-
do “Lugar pra ser feliz”, onde 
apresentou algumas de suas 
músicas. O lançamento tam-
bém ocorreu no site oficial 
(www.cordeus.com.br), onde 
as pessoas podem conhecer 
mais sobre o Ministério, além 
de ter acesso às cifras das 
músicas, vídeos, adquirir ca-
misas, mandar mensagens 
ao ministério, dentre outras 
opções. O grupo também lan-
çou sua página no Facebook 
(facebook.com/ministeriocor-
deus), onde divulga suas mú-
sicas, eventos, shows, men-
sagens de evangelização etc. 
Além disso, juntamente com 
os outros ministérios da pa-
róquia, o grupo concluiu a se-
gunda parte de montagem do 
estúdio da Paróquia da Glória. 
E no dia 20 de setembro, o Mi-
nistério fez um ensaio aberto 
no pátio externo da Paróquia, 
chamado #VemDeBoa. O gru-
po prepara ainda dois projetos 
novos para o ano de 2015 que 
ainda não podem ser divulga-
dos, mas que serão uma boa 
surpresa para todos.

nesse ano de 2014, o Ministério Corações em Deus tem vivido um tempo de 
mudança e reafirmação de sua missão

foi uma 
experiência 
enriquecedora”
“



TESTEMUNHO 

“Eu sei que é difícil esperar, mas Deus 
tem um tempo para agir e para curar. Só 
é preciso confiar” (Pe. Fábio de Melo)

Há certo tempo (mais 
do que eu gostaria 
que fosse) carregava 
comigo uma grande 
mágoa em relação a 

um amigo. Logo eu, que me orgu-
lhava tanto de não ser uma pessoa 
rancorosa, e por minha raiva por 
alguém não durar mais que algu-
mas horas... Eu que não entendia 
como as pessoas podiam sentir 
raiva, até ódio, umas das outras 
por tanto tempo. Brigas que du-
ram anos sem nenhum dos lados 
cederem… É. Acho que eu nunca 
tinha sido realmente magoada. 

A princípio, me afastei de ami-
gos, da Igreja e de Deus. Eu já não 
queria mais estar onde eu estive 
com quem me magoara tanto. Mas, 
uma vez que você tem seu encontro 
com Deus, não pode voltar atrás. Ele 
sempre te chama a voltar. Sendo as-
sim, Ele me chamou para um retiro. 
Um retiro ao qual quem me mago-
ara também iria. Lembro-me desse 
retiro com muito carinho porque 
foi através dele que me uni nova-
mente ao meu Senhor e, então, me 
sentindo novamente muito amada, 
comecei a sentir também, pela pri-
meira vez, a necessidade de perdoar 
àquele que tanto me magoou.

Deus me falara claramente ali 
naquele retiro (mais alto até que a 
dor que me causava estar na pre-
sença de quem me magoara): “Você 
precisa perdoar e esquecer!”. E as-
sim eu orei. Vi-me diante de Jesus 
no Santíssimo Sacramento e pedi 
com todo o meu coração que Ele me 
desse a graça de perdoar e voltar a 
ter um coração amoroso e em paz 
como antes.

Ao fim daquela adoração, pensei 
que finalmente havia conseguido 
perdoá-lo. Mas bastou abrir meus 
olhos e vê-lo que meu coração fez-se 
pedra. E continuou assim. O tempo 
passava e eu nunca pensei que seria 
tão difícil vencer aquela mágoa.
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Por diversas vezes eu pedi, em 
minhas orações, para que Deus me 
fizesse conseguir perdoá-lo sem pe-
dir nada em troca, nem mesmo um 
pedido de desculpas. E finalmente 
eu percebia que aquele rancor me 
consumia e por mais que eu soubes-
se que aquilo me fazia mal, o perdão 
era ainda mais difícil. 

Quantas e quantas vezes, depois 
daquela primeira vez, eu, diante do 
Senhor, cheguei a sentir que eu con-
seguiria finalmente perdoar tudo 
aquilo e, logo depois, ao ver aquela 
pessoa, me fechava completamen-
te... Meu coração endurecia. Já não 
era eu ao lado dela, não era eu que a 
destratava, não era isso que eu que-
ria, mas continuava a fazê-lo. Era 
mais forte do que eu.

Deus nunca deixou de colocar no 
meu coração a necessidade desse 
perdão, mas quando parecia que 
tudo estava se encaminhando para 

que a vontade de Deus se cumprisse 
em mim, algo me puxava de volta. 
Parecia que quem me magoou sabia 
que estava a ponto de perdoá-lo e 
dava dois passos para trás. E eu me 
magoava de novo. E tudo isso virava 
tortura para mim de novo.

Deus, então, passou a colocar 
essa necessidade do perdão ainda 
mais forte no meu coração, relem-
brando-me principalmente de duas 
coisas: “Portanto, se trouxeres a tua 
oferta ao altar, e aí te lembrares de 
que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti,

Deixa ali diante do altar a tua 
oferta, e vai reconciliar-te primei-
ro com teu irmão e, depois, vem e 
apresenta a tua oferta.” (Mateus 
5, 23 - 24); “(…) Perdoai as nossas 
ofensas, assim como nós perdoa-
mos a quem nos tem ofendido (…)”

Percebi ali o quanto estava sendo 
hipócrita ao participar durante tan-

Sílvia Oliveira

to tempo da missa e comungar com 
toda aquela mágoa, além de toda 
noite rezar o Pai Nosso pedindo algo 
que eu não dava. Mas já não sabia o 
que fazer. Sozinha em minhas ora-
ções eu não consegui êxito. O que 
faltava?

Nessa mesma época, estava fa-
zendo a novena de Santa Terezinha 
e a graça que pedia era justamente 
para que conseguisse perdoar de 
todo o meu coração àquele que tan-
to me magoou. Desde o término da 
novena, tive a oportunidade de ver 
este alguém algumas vezes e posso 
dizer, hoje, com toda gratidão: sim, 
eu consegui dar o meu perdão, gra-
ças a Deus e à intercessão de Santa 
Terezinha. O peso em meu coração 
foi embora. Já consigo enxergar que 
são minhas palavras que saem de 
minha boca ao conversarmos.

Bem, tudo o que contei até ago-
ra foi apenas para introduzir o que 

Deus gritou em meu peito, em ora-
ção, logo após eu alcançar essa gra-
ça. Para que não guardemos rancor 
de ninguém a resposta é bem sim-
ples: “Eu, porém, vos digo: Amai a 
vossos inimigos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam, e orai pelos que vos maltra-
tam e vos perseguem; para que se-
jais filhos do vosso Pai que está nos 
céus.” (Mateus 5, 44)

Amai, bendizei e ORAI por aque-
les que te causam algum sentimento 
ruim. Sim, é bem simples. Comece 
por orar. Ore por eles. Pela famí-
lia deles. Pela vida e caminhada de 
cada um deles. Se mesmo colocar 
em suas orações é algo difícil, peça 
a intercessão de Maria. Coloque nas 
suas intenções do seu terço diário.

E assim me foi dito, que ao orar 
por cada um daqueles que me afas-
tam de Deus pelos sentimentos que 
fazem brotar em mim, ao colocá-los 
como intenções do meu terço, eu 
tirarei de mim toda e qualquer pos-
sibilidade de deixar esse mau senti-
mento crescer. E assim o faço.

Sei que agora não terei mais des-
culpas para deixar crescer de novo 
algo tão triste em mim, mas sei tam-
bém que o Senhor está comigo e em 
mim e é a Sua face que quero revelar 
sempre. Ah, meu Senhor! Como as 
coisas no Teu tempo são perfeitas! 
Juntamente com a graça que me 
concedeste, Tu vens a mim e ainda 
me diz como devo fazer para que 
rancor nenhum nunca mais pene-
tre em meu coração e assim eu seja 
mais digna de ser Tua filha e serva!

“A Cruz Sagrada seja a minha 
luz. Não seja o dragão meu guia. Re-
tira-te satanás. Não me aconselhes 
coisas vãs. É mau o que me ofere-
ces. Bebe tu mesmo o teu veneno.” 
Amém. 

Sílvia Oliveira é pseudônimo da 
paroquiana que nos enviou este 
belo testemunho, mas preferiu não 
se identificar. Envie também o seu 
testemunho para omensageiro@
paroquiagloria.org.br.
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O Coral Canarinhos da Glória 
participou, em setembro, das 
gravações do programa Ceará 
Católico, da TV Ceará, que será 
exibido no dia 12 de outubro, 
domingo, às 9h, quando se co-
memora o Dia das Crianças e o 
Dia de Nossa Senhora Apare-
cida. Além de trazer o testemu-
nho de uma mãe sobre a cura de 
uma criança, o programa aborda 
o mês missionário através da 
participação de jovens falando 
de sua missão. O Ceará Católico 
traz, ainda, Pe. Antonio Furta-
do falando sobre Nossa Senhora 
Aparecida. O Coral Canarinhos 

Canarinhos no Ceará Católico
CORAL

da Glória finaliza o programa 
com sua apresentação.

O Coral Canarinhos da Gló-
ria já abriu inscrições para 
2015. As fichas estão disponí-
veis na sala 15 de nosso Centro 
Pastoral, nas sextas-feiras, às 
20h. Podem participar do Co-
ral crianças com idade de 09 
a 12 anos. Para a faixa etária 
de 13 a 18 anos, há o Grupo 
Guiados por Cristo. As fichas 
para inscrição estão disponí-
veis no mesmo dia, horário e 
local. Mais Informações com 
Jaqueline, através do telefone 
8885.9787.

A campanha em prol da troca 
dos aparelhos de ar-condicio-
nado da nossa Paróquia con-
tinua. Iniciada em abril deste 
ano, a campanha já obteve a 
adesão de paroquianos, que 
fizeram doações espontâneas, 
e também o reforço com os re-
cursos arrecadados com a Fes-
ta da Padroeira, em agosto. 

Trocar o sistema de ar é 
uma das preocupações de 
nosso pároco, Pe. Francisco. 
“O atual sistema não corres-
ponde mais às nossas neces-
sidades. Foi instalado para 

Matriz precisa trocar ar-condicionados
CAMPANHA

atender cerca de 800 pessoas. 
Nossa Paróquia recebe mais 
de 1.500 em algumas missas”, 
afirma o padre. Ele destaca 
ainda que os atuais aparelhos 
estão velhos, alguns já apre-
sentando defeitos que não 
compensam o conserto. É im-
portante ressaltar ainda que 
os aparelhos novos gastarão 
menos energia. “Agradeço a 
todos os que têm contribuído 
com a campanha, seja com o 
dízimo, as ofertas ou as doa-
ções espontâneas”, ressalta 
Pe. Francisco.

No último dia 22 de 
setembro, o Lar 
Sacerdotal Jesus, 
Maria, José ini-
ciou sua missão 

acolhendo o Padre Maurício 
Barbosa Rêgo, de 85 anos. A 
inauguração foi marcada por 
um acolhedor café da manhã, 
prestigiado e abençoado pelo 
nosso Arcebispo, Dom José An-
tônio, pelos Bispos Auxiliares 
Dom Rosalvo e Dom Vasconce-
los, por vários sacerdotes, diá-
conos, seminaristas, religiosas, 
religiosos, comunidades irmãs 
e pessoas de boa vontade.

Lar Sacerdotal Jesus, Maria, 
José é inaugurado

ACOLHIDA

criadO para acOlher 
presbíterOs e bispOs 
idOsOs Ou dOentes, 
O lar sacerdOtal 
iniciOu sua missãO em 
setembrO

Pascom

O Lar Sacerdotal foi cria-
do para acolher presbíteros 
e bispos idosos ou doentes. 
Foi um sonho de Dom Guido 
Maria Casullo, realizado pela 
Providência Divina através do 
Condomínio Espiritual Uira-
puru (CEU) e amigos do Dom 
Guido.

Sabemos que o estado do 
Ceará ainda sofre com a po-
breza, um grave problema que 
atinge uma considerável par-
cela da população. São muitas 
as paróquias pobres servindo 
a populações muito carentes. 
Muitos dos sacerdotes dio-
cesanos acabam comparti-
lhando estas dificuldades que 
muitas vezes se agravam na 
aposentadoria ou doença.

O sonho de Dom Guido foi 
construir não só um lar de 
acolhimento aos padres, mas 
oferecer um ambiente para 
continuação, na aposenta-
doria, da missão sacerdotal, 
inserida também na Pastoral 

Vocacional.  Atende, assim, 
recomendação do Papa João 
Paulo II aos bispos do Rio de 
Janeiro em visita “ad limina”, 
no mês de setembro de 2002, 
onde ele ressaltou esta pasto-
ral como primário dever epis-
copal.

Fazendo parte da Comu-
nidade Espiritual Uirapuru 
(CEU), além do conforto de 
uma localização aprazível, o 
Lar Sacerdotal goza da pro-
ximidade do Seminário Re-
gional Nordeste I e é cercado 
pelas comunidades compo-
nentes do CEU. O Lar ofere-
ce aos nossos presbíteros o 
conforto e privacidade para o 
descanso e oração. Além dis-
so, eles têm a oportunidade 
de contribuir para a formação 
e crescimento das comunida-
des irmãs, na medida de suas 
capacidades individuais.

Mais detalhes poderão ser 
obtidos no portal: http://
www.larsacerdotal.org.br



Entrevista

Natural do Rio Grande do Sul, 
Irmã Neiva Maria Pavlac pertence 
ao Instituto Secular das Irmãs de 
Maria Schoenstatt, mais conheci-
das como irmãs da Mãe Rainha. 
Está aqui no Ceará há quatro anos 
a serviço da Campanha da Mãe Pe-
regrina e do Movimento Apostólico 
de Schoenstatt, no Estado do Ceará 
e do Piauí. Filha de João Pavlak, 
descendente de poloneses, e de Ira-
cema Vasconcelos, irmã Neiva é de 
uma família numerosa: teve oito ir-
mãos (sete mulheres e um homem, 
que faleceu aos 20 anos de idade 
em um acidente). O Mensageiro 
da Glória convidou irmã Neiva a 
falar sobre a sua vocação e missão, 
tendo em vista o Mês Missionário. 
Confira a entrevista:

mensageiro da Glória: Esta-
mos no Mês Missionário. Gostaria 
que a senhora compartilhasse 
com nossa comunidade como foi o 
chamado à vocação.
Irmã neiva : O que me des-
pertou para a vida religiosa foi 
justamente a missão junto dos 
pobres. Eu me lembro que na 
minha casa meu pai assinava 
uma revista chamada Missões 
Consolata, dos missionários da 
Consolata. Eles tinham e ainda 
têm até hoje um trabalho muito 
importante no Norte do Brasil, 
em Roraima, Rondônia, Ama-
zonas. Eu via aquelas religiosas 
no meio dos índios, trabalhando 
como enfermeiras e isso me 

“O chamado para a missão foi 
sempre muito forte para mim”

tocava muito. Eu pensava: um 
dia eu também quero estar aí. E 
fui cultivando a vocação. Eu fui 
vocacionada dessas irmãs até 
conhecer as irmãs de Maria de 
Schoenstatt. E aí nós tivemos um 
conhecimento mais próximo e as 
irmãs de Maria também tinham 
esse espírito apostólico e missio-
nário muito forte.

mensageiro da Glória: A 
senhora era muito jovem quando 
abraçou a missão?
Irmã neiva :Eu era muito 
jovem. Eu costumo dizer que já 
nasci com a minha vocação. Não 
foi uma pessoa que veio me falar; 
eu comecei a olhar, a perceber... e 
era um sonho meu. Nunca pensei 
em outro caminho pra mim. 
Sempre foi a da vida religiosa, da 
vida consagrada. E aí aos 14 anos 
eu já saí de casa definitivamente. 
A minha mãe e o meu pai arru-
maram minhas coisas e eu parti 
para Santa Maria, onde é a Casa 
Provincial das irmãs, junto à Casa 
de Formação. Eu fui candidata – 
como se chamava – por três anos. 
Aos 17 anos eu terminei o segundo 
grau. Eu podia fazer o vestibular, 
mas não era o que eu mais queria. 
Eu queria ingressar mesmo na 
vida religiosa. Então eu solicitei a 
entrada no apostolantado; tinha 
que ter 18 anos e eu ainda não ti-
nha. Mas arrisquei. Pedi e fui acei-
ta. Ingressei no apostolantado aos 
17 anos. Aos 18 anos já fiz a minha 
vestição (a tomada de hábito), com 
o meu grupo de irmãs. E aos 18 
anos eu já era irmã. No nosso caso 
não é obrigação usar o hábito. Nós 
somos um Instituto secular.

mensageiro da Glória: Nessa 
sua caminhada, a senhora traba-
lhou de diversas formas na missão. 
O que foi mais gratificante?
Irmã neiva : Esse chamado para 
a missão foi sempre muito forte 

para mim. No início da minha 
vida religiosa eu tive mais traba-
lhos pequenos, internos, dentro 
da comunidade. Depois eu fiz 
enfermagem (eu sou enfermeira). 
E ali eu pude me realizar na ma-
ternidade espiritual e no serviço 
ao próximo. Esses anos para mim 
foram muito importantes, muito 
bons e gratificantes. E depois 
disso, agora, há quatro anos, eu 
deixei a enfermagem e vim para 
cá, para o Ceará, para trabalhar 
especificamente no Apostolado. E 
agora eu estou na evangelização 
direta, no Apostolado, anunciando 
a missão. Isso também me realiza 
muito. Como irmãs de Maria de 
Schoenstatt, a nossa missão é emi-
nentemente apostólica, estar a ser-
viço da missão. Os leigos têm um 
grande potencial evangelizador e 
também são chamados à missão 
pelo próprio batismo e por serem 
cristãos católicos. O meu traba-
lho é dar formação e orientação 
para as lideranças do movimento 

distribuídas nas várias Dioceses. 
Eles trabalham para que se realize 
a evangelização das famílias, que 
é o objetivo da campanha da Mãe 
Peregrina.

mensageiro da Glória: E como 
a senhora vê a missionaridade de 
Maria?
Irmã neiva : A Maria é a pri-
meira missionária. É a discípula 
perfeita de Jesus, como a Confe-
rência de Aparecida nos aponta. 
Ela nos convida a sermos discí-
pulos e missionários de Jesus. 
Discípulo é aquele que aprende e 
missionário é aquele que vai en-
sinar o que aprendeu. E Maria foi 
a primeira missionária, levando 
Jesus à casa de Isabel, no episódio 
da visitação. Ela também é aquela 
que diz lá nas Bodas de Caná: 
“fazei tudo o que Ele vos disser”. 
Nós não estamos anunciando 
Maria; estamos com Maria, do 
jeito de Maria, anunciando Jesus. 
Os documentos da Igreja – se não 

me engano, de Puebla – dizem 
que Maria é a Estrela da Evangeli-
zação. Ela é que aponta o cami-
nho pra Jesus. Ela é nossa grande 
estrela.

mensageiro da Glória: Para 
finalizar, que mensagem a senho-
ra gostaria de deixar aos nossos 
jovens?
Fernando Cavalcante: A gente 
deve dar os parabéns aos jovens 
de hoje. Os jovens são muito mais 
despertados para o bem, para 
distinguir o bem do mal, e têm um 
anseio muito grande no coração. 
Da parte da Igreja, de nós, missio-
nários adultos, religiosos, consa-
grados, falta justamente ajudar 
esses jovens a cultivar essa chama. 
O jovem tem um potencial imenso. 
Nosso movimento iniciou com 
jovens de 16, 17, 18 anos – estamos 
celebrando agora 100 anos de 
fundação. É um movimento que 
cresceu e se expandiu pelo mundo 
porque esses jovens se deixaram 
incendiar pelo amor missionário. 
Eles saíram pelo mundo durante a 
1ª Guerra Mundial como mis-
sionários. Então os jovens são o 
maior potencial de evangelização 
nas igrejas, mais até que os adul-
tos. E eu me emociono quando 
vejo um grupo de jovens ardendo 
por um ideal, na missão, na Igreja, 
e talvez da nossa parte, dos adul-
tos, falta um pouco de estímulo e 
de apoio para os jovens. Os jovens 
nos dão esperança, são esperança 
e precisam do nosso apoio. E da 
parte do jovem também é preciso 
aquela abertura para aprender. 
O papa Francisco acentua muito 
isso – dos jovens aprenderem com 
os mais velhos. Porque os mais 
velhos são a memória da Igreja, da 
cultura. E da parte dos mais velhos 
é preciso aceitar o jovem pós-mo-
derno. Eu tenho muita esperança 
nos jovens para a Igreja e para o 
mundo.

irmã neiva 
maria pavlac 
cOmpartilha 
cOnOscO um pOucO 
de seu chamadO à 
vOcaçãO e alegria 
de servir
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As últimas décadas viram renas-
cer na Igreja a realização perió-
dica de sínodos – assembleias de 
bispos de todo o mundo, presidi-
das pelo papa. Os bispos se reú-
nem para tratar de assuntos ou 
problemas concernentes à Igreja 
universal. Das propostas de um 
sínodo nasce uma “exortação 
apostólica”, que passa a ilumi-
nar a ação pastoral de dioceses 
e fieis.

Em outubro do ano passado, 
o Papa Francisco convocou uma 
Assembleia Geral Extraordiná-
ria do Sínodo dos Bispos, com o 
tema: “Os desafios pastorais da 
família, no contexto da evange-
lização”. Ela será realizada em 
duas etapas: a primeira, que co-
meça hoje, no Vaticano, avalia-
rá e aprofundará os dados e as 
sugestões recebidas do mundo 
todo, em relação ao tema pro-
posto. A segunda, em 2015, com 
um maior número de participan-
tes, refletirá sobre as temáticas 
então abordadas, para elaborar 
uma lista de proposições (...).

O questionário em prepara-
ção ao Sínodo procurou colher 
elementos para a revitalização 
da família. Das sugestões que 
constam no “instrumento de tra-
balho”, que servirá de base para 

Um Sínodo sobre a Família

PARA REFLETIR

os debates, destaco as seguintes: 
buscar novas formas de trans-
mitir os ensinamentos da Igreja 
sobre o matrimônio e a família; 
renovar nossa linguagem sobre 
a família, particularmente sobre 
o conceito de “lei natural”, para 
tornar os valores do Evangelho 
compreensíveis aos nossos con-
temporâneos; promover uma 
pastoral capaz de estimular a 
participação da família na socie-
dade; insistir no envolvimento 
do pai e da mãe, tanto na edu-
cação dos filhos como nos traba-
lhos domésticos; ressaltar a im-
portância da oração em família, 
a leitura comum da Escritura, a 
bênção da mesa, a recitação do 
Rosário, a participação familiar 
na vida sacramental, na Eucaris-
tia dominical e nos sacramentos 
da iniciação cristã, a vivência do 
sacramento da reconciliação e a 
devoção mariana etc. (...)

Como podem perceber, esse 
Sínodo sobre a Família tem gran-
des desafios pela frente. Maior, 
portanto, é nossa obrigação de 
acompanhá-lo com orações, 
pois, como lembra o Salmista: 
“Se o Senhor não construir a 
casa, é inútil o cansaço dos pe-
dreiros” (Sl 127/126,1).

Dom Murilo S.R. Krieger é Ar-
cebispo de São Salvador da 
Bahia (BA) e Primaz do Brasil

humano, sem acanhamento”. 
Mas, ao mesmo tempo – acres-
centa o Papa – “ouvir com hu-
mildade e acolher com o coração 
aberto o que dizem os irmãos.”

Com estas duas atitudes 
exercita-se o espírito de colegia-
lidade e sinodalidade necessário 
“para o bem da Igreja e da fa-
mília”. Um espírito que o Santo 
Padre quis que estivesse presen-
te também na eleição do relator, 
o cardeal Peter Erdo, do Secre-
tário-Geral, mons. Bruno Forte, 
e dos presidentes delegados.

Portanto, “falar com parresia 
e ouvir com humildade” são as 
duas chaves para enfrentar este 
tão discutido Sínodo Extraor-
dinário. “E fazei-o com muita 
tranquilidade e paz” – disse o 
Santo Padre – porque “o Síno-
do decorre sempre cum Petro et 
sub Petro e a presença do Pai é 
garantia para todos e custódia 
da fé.” (Fonte: Zenit.Org)

Parresia e humildade. 
Abrindo a primeira 
congregação geral do 
Sínodo Extraordiná-
rio, no último dia 6, 

o Papa Francisco falou aos Pa-
dres sinodais sobre as atitudes 
justas para o exercício da “si-
nodalidade” para percorrer um 
caminho comum. Em um breve 
discurso, o Papa agradeceu a 
todos aqueles que trabalharam 
“com dedicação, paciência e 
competência”, por muitos me-
ses, nos temas e textos para a 
realização desta grande assem-
bleia no Vaticano.

A todos os presentes – car-
deais, patriarcas, bispos, pa-
dres, monges e freiras, leigos 
e leigas – recorda: “Vocês são 
portadores da voz das Igrejas 
particulares, reunidas a nível 
de Igreja local em Conferências 
Episcopais”. Um voz que deve 
ser “sinodalidade”, disse o Papa, 

Papa Francisco abre o Sínodo: “Falar 
com clareza, ouvir com humildade”

A VOZ DO PASTOR

destacando que “é uma grande 
responsabilidade” trazer “as re-
alidades e as problemáticas das 
Igrejas, para as ajudar a cami-
nhar na via que é o Evangelho 
da família.”

Uma condição geral para 
isto é “falar claro”. “Ninguém – 
adverte Francisco – diga: ‘Isto 
não se pode dizer; alguém pen-
sará de mim isto ou aquilo...’ É 
preciso dizer tudo o que sente 
com parresia”. Isto para evitar 
que se repitam casos como no 
último consistório, de feverei-
ro de 2014, quando – revela o 
bispo de Roma – “um cardeal 
escreveu-me dizendo: pena que 
alguns cardeais não ter tenham 
tido a coragem de dizer algumas 
coisas, com receio que o Papa 
pensasse algo diferente. Isto não 
é bom, isto não é ‘sinodalidade’, 
porque temos que dizer tudo 
aquilo que no Senhor, se sente 
no dever de dizer: sem respeito 
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