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Vivenciamos, em 
maio, um mês intei-
ro dedicado a Nos-
sa Senhora, Mãe de 
Deus, Mãe da Igreja 

e nossa Mãe. Como católicos, te-
mos a grande graça de, diante das 
dificuldades da vida, buscarmos 
sempre o colo da Mãe do Céu. 
“Como nenhuma outra, Maria 
viveu as Bem-aventuranças de 
Jesus: ela é a santa entre os san-
tos, ela nos mostra o caminho 
da santidade e nos acompanha”, 
conforme disse o papa Francisco, 
via Twitter (@Pontifex_pt).

Neste mês, pudemos sentir 
de forma ainda mais intensa a 
presença de Maria na Igreja e 
em nossas vidas. O convite que 
a Igreja nos faz é que, a exem-
plo de Nossa Senhora, façamos 
a vontade de Deus. “Fazei tudo o 
que Ele vos disser” (Jo 2,5), dis-
se ela nas Bodas de Caná. Dessa 
forma, somos chamados a estar-
mos próximos daqueles que mais 
necessitam. Amar o próximo nos 
garante a presença do amor de 
Deus. O que eu posso fazer? Em 
que posso servir? Estas deveriam 
ser perguntas de cada um de nós, 
a cada novo dia.

O cardeal Orani João Tem-
pesta, arcebispo Metropolitano 
de São Sebastião do Rio de Ja-
neiro (RJ), também nos convida 
a sentir a presença da mãe divina 
agindo através das nossas mães. 
“O exemplo maior de amor in-
condicional nos é dado por nos-
sas mães. Abrace sua mãe, olhe 

Maria: a santa entre os santos

“Os nossos pais na fé ensinaram-nos que, nos momentos turbulentos, é preciso acolhermo-nos sob o manto da 
Santa Mãe de Deus”, disse o papa Francisco | Foto: Divulgação

PASCOM

para ela e agradeça diariamente 
tudo aquilo que ela fez e faz por 
você. Talvez, em algum momento 
de sua existência, você tenha sen-
tido ou pensado que tudo o que 
ela fez foi apenas por obrigação, 
pelo fato de tê-lo trazido ao mun-
do”, apontou Dom Orani, em arti-
go publicado no portal da CNBB.

O Papa Francisco, em sua 
Missa da Basílica Liberiana, em 
28 de janeiro passado, exortou 

ao povo de Roma que recorresse 
à mãe de Jesus: “Os nossos pais 
na fé ensinaram-nos que, nos 
momentos turbulentos, é preci-
so acolhermo-nos sob o manto 
da Santa Mãe de Deus (..). O seu 
manto está sempre aberto para 
nos acolher e recolher-nos. Bem 
o recorda o Oriente cristão, onde 
muitos celebram a proteção da 
Mãe de Deus, que num ícone, é 
representada com o seu manto 

abrigando os filhos e cobrindo o 
mundo inteiro… A Mãe guarda a 
fé, protege as relações, salva nas 
intempéries e preserva do mal. 
Onde Nossa Senhora é de casa, 
o diabo não entra. Onde está a 
Mãe, a perturbação não prevale-
ce, o medo não vence. Quem de 
nós não precisa disto? Quem de 
nós não se sente às vezes pertur-
bado ou inquieto? Quantas vezes 
o coração é um mar em tempes-

tade, onde as ondas dos proble-
mas se amontoam e os ventos 
das preocupações não cessam 
de soprar! Maria é a arca segu-
ra no meio do dilúvio. Não serão 
as ideias ou a tecnologia a dar-
-nos conforto e esperança, mas o 
rosto da Mãe, as suas mãos que 
acariciam a vida, o seu manto 
que nos abriga. Aprendamos a 
encontrar refúgio, indo todos os 
dias junto da Mãe”. 

INICIAÇÃO CRISTÃ
A Iniciação à 
Vida Cristã, 
nova dinâmica e 
prioridade da Igreja, 
busca realizar uma 
verdadeira catequese 
cristã em cada ação 
pastoral.  

   Pág. 03

ENTREVISTA
Saiba mais sobre 
o monsenhor 
Manfredo Ramos, 
que há 36 anos 
celebra na Paróquia 
da Glória, e 
completou 61 anos 
de sacerdócio. 
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TESTEMUNHO
O paroquiano Edson, 
pai do pequeno 
Lucas, conta como foi 
a sua história de dor 
e superação ao tomar 
conhecimento de um 
tumor cerebral em 
seu filho. 
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Agenda de Junho de 2018

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.

• 03 - 6ª Reunião do Conselho 
Pastoral, das 9h às 12h;
• 06 - 2ª reunião de planejamento da 
Festa da Padroeira, das 19h30 às 21h;
• 08 - Coroação de Jesus;
• 12 - 6ª Reunião do Conselho 

Econômico, das 19h30 às 21h30;
• 13 - Santo Antônio;
• 24 - São João;
• 29 - São Pedro e São Paulo;
• 30 - São João das Pastorais 
(Forrozim), às 20h.
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Celebração de Corpus Christi na Paróquia Nossa Senhora da Glória | Foto: Pascom

Editorial Santo do Mês

A centralidade da Eucaristia

caminhe onde nós caminhamos, 
que viva onde nós vivemos.

Santo Tomás de Aquino desta-
cava três aspectos teológicos cen-
trais do sacramento da Eucaristia. 
Primeiro, a Eucaristia faz o me-
morial de Jesus Cristo, que passou 
no meio dos homens fazendo o 
bem (passado). Depois, a Eucaris-
tia celebra a unidade fundamental 
entre Cristo com sua Igreja e com 
todos os homens de boa vontade 

A Eucaristia é o centro e o 
ápice da vida da Igreja. A ela se 
ordenam todos os sacramentos 
e ministérios. É por essa ra-
zão que celebramos, de modo 
muito especial, a solenidade de 
“Corpus Christi” – que significa 
“Corpo de Cristo” – na quinta-
-feira após a solenidade da San-
tíssima Trindade. 

Grande presente de Deus à 
sua Igreja, a Eucaristia foi insti-
tuído na última Ceia. De tradi-
ção muito antiga, esta solenida-
de manifesta a centralidade da 
Santa Eucaristia, sacramento do 
Corpo e Sangue de Cristo. 

A Eucaristia transcende a 
Igreja: Ela é o Senhor que se doa 
“pela vida do mundo” (Jo 6,51). 
Em todos os tempos e lugares, 
Jesus quer encontrar o homem e 
levar-lhe a vida de Deus. Por isso 
o gesto de levar a Santíssima Eu-
caristia em procissão, no meio do 
povo. Assim, queremos que Jesus 

(presente). Enfim, a Eucaristia 
prefigura nossa união definitiva 
e plena com Cristo, no Reino dos 
Céus (futuro). A Igreja, ao celebrar 
este mistério, revive estas três di-
mensões do sacramento.

O nosso mundo e a nossa exis-
tência devem tornar-se templo da 
Eucaristia. Somos conclamados 
a viver em santidade, como bem 
destacou o papa Francisco em sua 
exortação apostólica, “Gaudete et 
exsultate” (Alegrai-vos e exultai), 
sobre o chamado à santidade no 
mundo atual. 

Na intimidade com Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, presente em 
corpo, sangue, alma e divindade 
nas sagradas espécies de pão e vi-
nho, seremos testemunhas vivas 
de seu amor, de sua misericórdia, 
a partir do momento em que vi-
vermos por ele e com ele, sendo 
luz do mundo e sal da terra. 

*Pe. Francisco de Assis, 
pároco

São Marcelino e São Pedro – 02 de junho

São Marcelino e São Pedro 
pertenceram ao clero romano no 
século IV e viveram no contexto da 
grande perseguição contra a Igreja 
de Cristo, por parte do Imperador 
Diocleciano. Foram mártires por 
causa do amor a Jesus.

Estes santos demonstram com a 
vida e até com a morte que o amor 
precisa ser o mais importante. Cer-
to dia eles foram presos e na cadeia 
souberam que o responsável daque-
la prisão estava deprimido. Eles qui-
seram saber o porquê e descobriram 
que a filha daquele homem estava 
sendo oprimida pelo maligno. Eles, 
então, anunciaram Jesus àquele pai, 
e disseram do poder do Senhor para 
libertá-la. Conseguiram liberação, 
foram até a casa desta família, anun-
ciaram Jesus, oraram pela libertação 
daquela criança e toda a família se 
converteu, aceitando o santo Batis-
mo. Este pai de família também foi 
preso e martirizado.

Pedro e Marcelino foram ins-
trumentos da Divina Providência 
para que a evangelização chegasse 
a essa família e a tantas outras pes-
soas. Estes santos foram decapita-
dos no ano de 304.

Peçamos a intercessão destes 
santos para que a nossa evange-
lização seja centrada no amor de 
Deus, para que muitas famílias se 
convertam e se tornem sinais visí-
veis deste amor que santifica e sal-
va, o amor de Deus.

São Marcelino e São Pedro, ro-
gai por nós! (Fonte: Santo do Dia 
– Canção Nova)
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Animar as pastorais, 
movimentos e serviços 
à perspectiva da Inicia-
ção à Vida Cristã” foi o 

tema da palestra proferida pelo 
diácono Fernando Cavalcante, 
no dia 18 de abril, no salão pa-
roquial. Com a formação, a Pa-
róquia Nossa Senhora da Glória 
buscou inserir os diversos agen-
tes pastorais na compreensão 
dessa nova dinâmica e priorida-
de da Igreja, que é realizar uma 
verdadeira catequese cristã em 
cada ação pastoral executada, a 
fim de auxiliar os fiéis no seu en-
contro pessoal com Cristo.

O diácono Fernando iniciou 
a formação refletindo sobre o 
papel dos agentes pastorais que, 
mais do que fiéis, são discípulos 
missionários. E, diante das cri-
ses que assolam o país e as famí-
lias, ele recordou que “as gran-
des crises guardam em si um 
grande momento de graças”. “A 
flor de lótus só nasce na lama. 
É da lama nossa que tem que 
nascer a flor. Os cristãos não 
nascem, eles se fazem”, disse o 
diácono.

INICIAÇÃO CRISTÃ

A formação foi ministrada pelo diácono Fernando Cavalcante, no dia 18 de abril, 
no salão paroquial

Ele ressaltou o quão funda-
mental são os momentos de for-
mação, o estudo bíblico e a vivên-
cia da Palavra de Deus para nos 
aprofundarmos no mistério e, as-
sim, podermos apresentar Jesus 
aos irmãos. “Hoje Jesus ainda é 
um ilustre desconhecido. Nosso 
desafio é: como vamos realizar 
nas pastorais a continuação do 
anúncio de Jesus para as pessoas 
que ainda não O conhecem em 
profundidade?”, questionou.

É aqui que entra o projeto 
da Iniciação à Vida Cristã (IVC). 
“Não podemos deixar o povo sem 
catequese, sem o anúncio básico 
da fé. Quem está no centro é Je-
sus. E como trabalhar isso? Como 
anunciar Jesus, considerando a 
realidade de cada pastoral?”, foi 
o desafio que o diácono lançou a 
cada agente pastoral ali presente.

“Estamos carentes de profe-
tas. Temos muitos propagandis-
tas. Infelizmente, Jesus Cristo 
virou produto. Precisamos nos 
reconhecer como Igreja. Eu sou 
Igreja. Quem conduz a evangeli-
zação é o Espírito Santo. Precisa-
mos favorecer a oração, o silên-

“As pastorais devem mediar o encontro com Jesus, 
criando espaços para aprofundar a fé”

PASCOM

 A CATEQUESE DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ É 
TRATADA COMO PRIORIDADE POR TODA A IGREJA

Através da CNBB, a 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, a 

nossa Igreja apresentou um novo 
projeto de evangelização para to-
das as dioceses e arquidioceses 
do nosso País: a Iniciação à Vida 
Cristã (IVC). O projeto da IVC 
consiste em trabalhar de uma 
forma harmoniosa e unida os 
três primeiros sacramentos da 
Iniciação à Vida Cristã: batismo, 

PALAVRA DO VIGÁRIO

É preciso que os fiéis tomem consciência de sua 
missão como discípulos e missionários

cio, a escuta da Palavra”, afirmou.
Quando falamos da Iniciação 

à Vida Cristã, são dois os bra-
ços: catequese e liturgia. “Não é 
somente anunciar a Palavra; ela 
precisa ser celebrada. Cateque-
se é toda ação da Igreja que faz 
ecoar a Palavra de Jesus. As pas-
torais devem mediar esse encon-
tro com Jesus, criar espaços para 
aprofundar a fé. O povo que vem 
até nós tem sede de água viva. E 
essa água viva é Jesus”, destacou 
Fernando Cavalcante. “O mun-

do precisa urgentemente não de 
pessoas enfeitadas de louvores, 
mas de pessoas que enxerguem a 
ação de Deus no mundo e por isso 
dêem graças a Deus”, completou. 

O diácono sugeriu aos agen-
tes pastorais a leitura do RICA 
(Ritual de Iniciação à Vida Cris-
tã de Adultos) e do Documento 
nº 97 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
sobre a IVC, a fim de pouco a 
pouco introduzirem novas ações 
nas suas pastorais.

“A catequese da Iniciação 
Cristã não é uma ação 

facultativa, mas sim uma 
ação basilar e fundamental 

que constrói tanto a 
personalidade cristã do 

discípulo como da própria 
comunidade”

Diácono Fernando Cavalcante

crisma e eucaristia. Com isso, a 
Igreja busca despertar, em cada 
fiel, a consciência da importân-
cia dos sacramentos para a sua 
caminhada de fé – e não recebê-
-los por tradição de família ou 
de superstição, mas por questão 
de engajamento e de maturidade 
na fé, a fim de assumir o com-
promisso de se colocar a serviço 
do Reino de Deus e à serviço da 
Igreja, como testemunhas vivas 

de Jesus, testemunhando o amor 
de Deus aos irmãos. Esse projeto 
já está sendo colocado e aplicado 
em todas as paróquias de nos-
sas dioceses do País, inclusive a 
nossa Paróquia, em comunhão 
com as outras. Na Paróquia da 
Glória, já estamos trabalhando, 
inclusive, a unificação das três 
pastorais que trabalham a ini-
ciação a vida cristã – o batismo, 
a crisma, a eucaristia. Também 

incluímos nesse projeto a Pasto-
ral Familiar, pois os sacramen-
tos da iniciação envolvem muito 
a família, que é a base de tudo, 
e deve ser verdadeira Igreja do-
méstica. Esse é o novo projeto 
de evangelização da Igreja, para 
que todos os fiéis tomem cons-
ciência de sua missão como dis-
cípulos e missionários de Nosso 
Senhor Jesus Cristo” – Padre 
Júlio César, vigário paroquial
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PERGUNTA DO MÊS

O Vaticano apre-
sentou, no dia 9 
de abril, a nova 
exortação apos-
tólica do Papa 

Francisco, “Gaudete et exsul-
tate” (Alegrai-vos e exultai), 
sobre o chamado à santidade 
no mundo atual. “Com efeito, 
o chamado à santidade está 
patente, de várias maneiras, 
desde as primeiras páginas 
da Bíblia; a Abraão, o Senhor 
propô-la nestes termos: 
‘anda na minha presença e 
sê perfeito’ (Gn 17, 1)”, escre-
ve no Papa logo no início do 
documento.

Vida de misericórdia

Na Exortação, o Papa des-
taca que o chamado à santi-
dade é para todos e nós nos 
tornamos santos vivendo as 
bem-aventuranças, caminho 
principal porque segue “con-
tra a corrente” em relação à 
direção do mundo.

 A vida de santidade está 
assim intimamente ligada à 
vida de misericórdia, “a chave 
para o céu”. Portanto, santo é 
aquele que sabe comover-se e 
mover-se para ajudar os mi-
seráveis e curar as misérias. 
Quem esquiva-se das “elucu-
brações” de velhas heresias 
sempre atuais e quem, entre 
outras coisas, em um mun-
do acelerado e agressivo “é 
capaz de viver com alegria e 
senso de humor.”

Não é um “tratado”, 
mas um convite

 É precisamente o espírito 
de alegria que o Papa Fran-
cisco escolhe colocar na aber-
tura de sua última Exortação 
Apostólica. O título “Gaudete 
et Exsultate”, “Alegrai-vos e 

exultai,” repete as palavras 
que Jesus dirige “aos que são 
perseguidos ou humilhados 
por causa dele”.

Antes de mostrar o que fazer 
para se tornar santos, o Papa 
Francisco se detém no primei-
ro capítulo sobre o “chamado 
à santidade” e reafirma: há um 
caminho de perfeição para cada 
um e não faz sentido desencora-
jar-se contemplando “modelos 
de santidade que lhe parecem 
inatingíveis” ou procurando 
“imitar algo que não foi pensa-
do para ele”. (n. 11). “Os santos, 
que já chegaram à presença de 
Deus” nos “protegem, ampa-
ram e acompanham” (n. 4), 
afirma o Papa. Mas, acrescenta, 
a santidade a que Deus nos cha-
ma, irá crescendo com “peque-
nos gestos” (n. 16) cotidianos, 
tantas vezes testemunhados por 
“aqueles que vivem próximos 
de nós”, a “classe média de san-
tidade” (n. 7).

Oito caminhos 
de santidade

 Além de todas as “teorias 
sobre o que é santidade”, exis-
tem as Bem-aventuranças. 
Francisco coloca-as no centro 
do terceiro capítulo, afirman-
do que com este discurso Je-
sus “explicou, com toda a sim-
plicidade, o que é ser santo” 
(n. 63).

O Papa as repassa uma a 
uma. Da pobreza de coração 
– que também significa auste-
ridade da vida (n. 70) – ao re-
agir “com humilde mansidão” 
em um mundo onde se com-
bate em todos os lugares. (n. 
74). Da “coragem” de deixar-
-se “traspassar” pela dor dos 
outros e ter “compaixão” por 
eles – enquanto “o mundano 
ignora, olha para o lado” (nn 
75-76.) – à sede de justiça.

PERGUNTA DO MÊS

É possível ser santo no mundo atual?

Pe. Edison de Oliveira

Do “olhar e agir com mi-
sericórdia”, o que significa 
ajudar os outros “e até mes-
mo perdoar” (nn. 81-82), 
“manter o coração limpo de 
tudo o que mancha o amor” 
por Deus e o próximo, isto é 
santidade. (n.86).

E finalmente, do “seme-
ar a paz” e “amizade social” 
com “serenidade, criativida-
de, sensibilidade e destreza” 
– conscientes da dificulda-
de de lançar pontes entre 
pessoas diferentes (nn. 88-
89) – ao aceitar também as 
perseguições, porque hoje 
a coerência às Bem-aventu-
ranças “pode ser mal vista, 
suspeita, ridicularizada” e, 
no entanto, não se pode es-
perar, para viver o Evange-
lho, que tudo à nossa volta 
seja favorável” (n. 91).

No quarto capítulo, Fran-
cisco repassa as características 
“indispensáveis” para enten-
der o estilo de vida da santida-
de: “perseverança, paciência e 

PAPA DÁ INDICAÇÕES SOBRE COMO VIVER A 
SANTIDADE – UM CHAMADO QUE É PARA TODOS

Em abril, o Vaticano apresentou a nova exortação apostólica do Papa Francisco, que 
trata do chamado à santidade no mundo atual | Foto: divulgação

mansidão”, “alegria e senso de 
humor”, “audácia e fervor”. O 
caminho da santidade vivido 
como caminho “em comunida-
de” e “em constante oração”.

Luta vigilante 
e inteligente

 A vida cristã é uma luta 
“constante” contra a “men-
talidade mundana” que “nos 
engana, atordoa e torna me-
díocres” (n. 159). O Papa con-
clui no quinto capítulo convi-
dando ao “combate” contra 
o Maligno que, escreve ele, 
não é “um mito”, mas “um 
ser pessoal que nos atormen-
ta” (n. 160-161). As suas ma-
quinações, indica, devem ser 
contrastadas com a “vigilân-
cia”, usando as “armas pode-
rosas” da oração, a adoração 
eucarística, os Sacramentos e 
com uma vida permeada pela 
caridade (n. 162).

Importante, continua 
Francisco, é também o “dis-

cernimento”, particularmen-
te em uma época “que ofere-
ce enormes possibilidades de 
ação e distração” – das via-
gens, ao tempo livre, ao uso 
descontrolado da tecnologia 
– “que não deixam espaços 
vazios onde ressoa a voz de 
Deus”. Francisco pede cuida-
dos especiais para os jovens, 
muitas vezes “expostos a um 
constante zapping”, em mun-
dos virtuais distantes da rea-
lidade (n. 167).

“Faz-se discernimento, não 
para descobrir que mais pro-
veito podemos tirar desta vida, 
mas para reconhecer como 
podemos cumprir melhor a 
missão que nos foi confiada no 
Batismo, e isto implica estar 
disposto a fazer renúncias até 
dar tudo” (174).

▪ Adquira o texto da Encí-
clica em livrarias católicas ou 

acesse o site do Vaticano. A 
seguir, o link direto: https://

bit.ly/2GQYtWF
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“O fruto do Espírito, porém, é: amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio” (Gl 5,22)

PALAVRA DE VIDA

O apóstolo Paulo es-
creve aos cristãos da 
região da Galácia. 
Eles tinham acolhi-
do por meio dele o 

anúncio do Evangelho, mas ago-
ra ele os recrimina por não terem 
compreendido o significado da 
liberdade cristã.

Para o povo de Israel a liber-
dade foi um dom de Deus: Ele o 
arrancou da escravidão no Egito, 
conduziu-o rumo a uma nova 
terra e estabeleceu com ele um 
pacto de fidelidade recíproca.

Paulo afirma com força que, 
assim como a liberdade foi um 
dom de Deus, a liberdade cristã 
é um dom de Jesus.

Com efeito, é Ele que nos 
doa a possibilidade de nos tor-
narmos, Nele e como Ele, filhos 
de Deus, que é Amor. Também 
nós, imitando o Pai como Jesus 
nos ensinou e mostrou com a sua 
vida, podemos aprender a mes-
ma atitude de misericórdia para 
com todos, colocando-nos a ser-
viço dos outros.

Para Paulo, essa aparente 
contradição da “liberdade de ser-
vir” é possível devido ao Espírito, 
o dom que Jesus fez à humanida-
de com a sua morte na cruz.

Realmente, é o Espírito San-
to que nos dá a força de sair da 
prisão do nosso egoísmo – com a 
sua carga de divisões, injustiças, 
traições, violência – e nos guia 
para a verdadeira liberdade.

“O fruto do Espírito, 
porém, é: amor, alegria, 
paz, paciência, amabili-
dade, bondade, lealdade, 
mansidão, domínio pró-
prio” (Gl 5,22).

A liberdade cristã, além de ser 
um dom, é também um compro-
misso. Antes de mais nada, é o 
compromisso de acolher o Espíri-
to Santo no nosso coração, abrin-
do espaço para Ele e reconhecen-
do no nosso íntimo a sua voz.

Chiara Lubich escrevia: “An-
tes de tudo, devemos nos tornar 

Letizia Magri

Quem acolhe no coração a ação do Espírito Santo contribui também para a construção de relações humanas 
positivas, por meio de todas as suas atividades do dia a dia, tanto familiares como sociais | Foto: divulgação

cada vez mais conscientes da pre-
sença do Espírito Santo em nós. 
Carregamos no nosso íntimo um 
imenso tesouro, mas não nos da-
mos conta disso suficientemente. 
(…) E ainda, para que possamos 
ouvir e seguir a sua voz, devemos 
dizer “não” (…) às tentações, cor-
tando sem hesitar as sugestões 
que elas trazem; “sim” aos deve-
res que Deus nos confiou; “sim” 
ao amor para com todos os próxi-
mos; “sim” às provações e dificul-
dades que encontramos… Se agir-
mos assim, o Espírito Santo nos 
guiará, dando à nossa vida cristã 
aquele sabor, aquele vigor, aquela 
força de atração, aquela lumino-
sidade que ela não pode deixar de 
ter se for autêntica. Então tam-
bém quem está ao nosso lado vai 
perceber que não somos somente 
filhos de nossa família humana, 
mas filhos de Deus”.

De fato: o Espírito Santo nos 
convoca a deixarmos de fazer de 
nós mesmos o centro das nossas 
preocupações, para sabermos 

acolher, escutar, compartilhar 
os bens materiais e espirituais, 
perdoar, ou ainda, cuidarmos 
das pessoas mais diversas na va-
riedade de situações que vivemos 
todos os dias.

E essa atitude nos faz experi-
mentar o típico fruto do Espírito 
Santo: o crescimento da nossa 
própria humanidade rumo à ver-
dadeira liberdade. Com efeito, 
faz vir à tona e florescer em nós 
capacidades e recursos que, se 
vivermos fechados em nós mes-
mos, ficarão para sempre sepul-
tados e desconhecidos.

Portanto, cada ação nossa é 
uma ocasião, que não pode ser 
desperdiçada, para dizer “não” à 
escravidão do egoísmo e “sim” à 
liberdade do amor.

“O fruto do Espírito, po-
rém, é: amor, alegria, paz, 
paciência, amabilidade, 
bondade, lealdade, mansi-
dão, domínio próprio”.

Quem acolhe no coração a 
ação do Espírito Santo contribui 

também para a construção de 
relações humanas positivas, por 
meio de todas as suas ativida-
des do dia a dia, tanto familiares 
como sociais.

Carlo Colombino, empresá-
rio, marido e pai, tem uma em-
presa no norte da Itália . Dos 
sessenta funcionários, cerca 
de quinze não são italianos e 
alguns deles têm um históri-
co de experiências dramáticas. 
Numa entrevista, ele contou ao 
jornalista: “Também o emprego 
pode e deve favorecer a integra-
ção. Eu trabalho em processos 
de coleta e reciclagem de ma-
teriais de construção; tenho 
responsabilidade para com o 
meio ambiente, o território no 
qual vivo. Alguns anos atrás, a 
crise bateu duro. O que fazer: 
salvar a empresa ou as pessoas? 
Tivemos de dispensar alguns 
funcionários, falamos com eles, 
procuramos as soluções menos 
dolorosas, mas foi dramático, 
coisa de tirar o sono. É um tra-

balho que posso fazer bem feito 
ou pela metade; eu tento fazê-lo 
do melhor modo possível. Acre-
dito que as ideias contagiam 
positivamente. Uma empresa 
que pensa só no faturamento, 
nas contas, tem pouca chance 
de futuro, porque no centro de 
toda atividade deve estar o ho-
mem. Sou uma pessoa de fé e 
tenho a convicção de que não é 
uma utopia fazer a síntese entre 
empresa e solidariedade”.

Portanto, somos convidados 
a atuar com coragem o nosso 
chamado pessoal para a liberda-
de, no ambiente em que vivemos 
e trabalhamos.

Desse modo o Espírito Santo 
poderá atingir e renovar tam-
bém a vida de muitas outras 
pessoas ao nosso redor, condu-
zindo a história para horizontes 
de “alegria, paz, paciência, ama-
bilidade…”.

Artigo disponível em 
www.focolare.org

 A LIBERDADE CRISTÃ, 
ALÉM DE SER UM DOM, É 

TAMBÉM UM COMPROMISSO
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FAMÍLIA

Pastoral Familiar realiza primeiro Encontro 
para Casais Recém-Casados

PASCOM

OS ENCONTROS ABORDAM PROJETOS DE VIDA A DOIS E 
IGREJA DOMÉSTICA

Neste mês de ju-
nho, a Pastoral 
Familiar deu iní-
cio a um novo 
projeto: o Encon-

tro para Casais Recém-Casados, 
para casais da comunidade com 
até seis anos de casados. O En-
contro é dividido em onze cír-
culos de debates, com reuniões 
aos domingos, no Centro Pasto-
ral. Neles são abordados temas 
como decisões e projetos de vida 
a dois e igreja doméstica. Ao fi-
nal, haverá um retiro onde os 
casais poderão vivenciar forma-
ções, dinâmicas e momentos de 
reflexão. Com 45 casais inscri-
tos, o primeiro encontro aconte-
ceu no dia 3 de junho; o próxi-
mo está marcado para o dia 26. 

O Encontro para Casais 
Recém-Casados é um tra-
balho da Pastoral Familiar, 
coordenado pela equipe Pós-
-matrimônio, que busca auxi-
liar os casais a enfrentarem os 
desafios dos primeiros anos 
de vida matrimonial. Utili-

zando o diálogo como princi-
pal ferramenta para superar 
os atritos naturais, o projeto 
visa motivar os casais a solidi-
ficarem as bases para o com-
promisso assumido no altar 
diante de Deus, da Igreja e 
dos familiares e amigos.

A Pastoral espera que, com 
o projeto, os casais fortale-
çam o matrimônio e estejam 
preparados para enfrentar 
quaisquer dificuldades que 
possam surgir. 

No dia 18 de maio, 
o Encontro de 
Casais com Cris-
to (ECC) realizou 
mais uma Feira 

de Oportunidades, evento anu-
al que reúne representantes das 
diversas pastorais, movimentos 
e serviços da Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória. O objetivo é dar 
a oportunidade aos paroquia-
nos para conhecer as atividades 
desenvolvidas pelas pastorais e 
o seu funcionamento, para que 
possam, também, identificar 
seus dons e colocá-los a serviço 
da comunidade.

A abertura da Feira de 
Oportunidades aconteceu no 

Para conhecer as pastorais, movimentos e serviços

Salão Paroquial, com a apre-
sentação do grupo de Teatro 
Glori’Art, vinculado à Pastoral 
da Comunicação. A peça tea-
tral chamou a atenção para a 
vida agitada que muitas vezes 
levamos sem nos dar conta 
que precisamos nos aprofun-
dar na fé e doar um pouco de 

nosso tempo para Deus. Após 
a palavra do pároco, Pe. Fran-
cisco de Assis Filho, que falou 
sobre a riqueza pastoral da Pa-
róquia Nossa Senhora da Gló-
ria, todos foram convidados 
a visitar os stands montados 
no Centro Pastoral. Neles, os 
representantes das pastorais 

esclareciam sobre os traba-
lhos desenvolvidos e os dias e 
horários de reuniões, além de 
darem testemunho sobre a ale-
gria de servir.

As pastorais, movimentos 
e serviços da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória estão aber-
tos à participação dos fiéis 

interessados em contribuir 
com o serviço à Igreja. Para 
saber mais, visite o site www.
paroquiagloria.org.br, no link 
“Pastorais”, “Movimentos” e 
“Serviços” ou busque contatar 
o coordenador da Pastoral de 
seu interesse com o auxílio da 
Secretaria.

A expectativa da Pastoral 
Familiar é auxiliar os casais 
recém-casados a fortalecer o 
matrimônio para enfrentar os 
atritos do dia-a-dia 
| Foto: Pastoral Familiar
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TESTEMUNHOTESTEMUNHO

Meu nome é Ed-
son, sou pai 
de um menino 
lindo chamado 
Lucas. No dia 

26 de novembro de 2013, o Lu-
quinhas foi diagnosticado com 
um tumor cerebral. Para nós, 
pais e amigos, foi como se o mun-
do tivesse acabado. Nosso deses-
pero era total, pois ouvimos da 
boca do cirurgião que o caso dele 
era grave e que nós tínhamos que 
nos preparar para o pior. 

No dia 27 de novembro da-
quele ano, nosso Luquinhas foi 
transferido para o Hospital Re-
gional da Unimed Fortaleza para 
se preparar para a cirurgia que 
aconteceria no dia 03 de dezem-
bro. Já na Unimed, eu não con-
seguia parar de chorar, tomado 
pelo medo, pela angústia e pelos 
questionamentos que eu fazia 
a Deus. Foi então que falei para 
minha esposa que precisava sair 
do quarto, que iria a capela do 
hospital para rezar um pouco.

Ao chegar na capela, me sen-
tei e comecei a chorar e a rezar. 
Chorava mais que uma criança, 
com muita dor no meu coração, 
e dizia para Deus que eu sabia 
dos meus pecados, que sabia 
que poderia ser cobrado por Ele 
a qualquer momento. Eu dizia: 
“Pai, tira tudo de mim, mas não 
cobra meus pecados sobre meu 
filho. Ele é um anjo de dois anos 
e onze meses, não é justo fazê-lo 
sofrer tanto”.

Foi então que chegou ao meu 
lado uma senhora vestida de 
branco, talvez alguma médica 
ou enfermeira, e de pé ficou a fa-
zer suas orações. Eu continuava 
chorando e rezando, então essa 
senhora abaixou-se e me per-
guntou se poderia ela fazer uma 
oração para mim. Respondi que 
sim e imediatamente ela impôs 
suas mãos sobre minha cabeça 

Edson Costa Souza

“Deus mandou um anjo para me 
confortar no momento de dor”

e fez talvez a mais bela oração 
que alguém poderia ouvir num 
momento de desespero como o 
meu. Imediatamente senti um 
alívio mental e uma renovação 
das forças, como até hoje não sei 
descrever.

Somos católicos praticantes e 
ao fim daquela oração a senhora 
se foi e eu comecei a agradecer a 
Deus. Ao me levantar, vi sobre o 
altar um pedaço de papel. Abri-o 
e no mesmo havia uma novena a 
Nossa Senhora. Decidi levar aque-
le papel para o quarto e propor 
para minha esposa que fizéssemos 
aquela oração pela saúde de nos-
so Luquinhas, nos próximos nove 
dias. E assim nós fizemos. 

Já no dia 29 de novembro de 
2013, o cirurgião do Luquinhas 
entra no quarto e nos diz o se-
guinte: “Pai, o Luquinhas está 
clinicamente bem, então vamos 
antecipar a cirurgia dele para o 
dia 1º de dezembro, domingo”. 
Vocês podem imaginar um neu-
rocirurgião vir operar num dia 
de domingo, o Dia do Senhor?

No dia 30 de novembro nosso 
Luquinhas completou três ani-
nhos, internado num hospital, 
com um tumor cerebral e mesmo 
assim continuava a sorrir e nos 
dizer que estava tudo bem. No 
dia 1º de dezembro, às 8h30 da 
manhã, entregamos nosso filho 
nas mãos do cirurgião, mas prin-
cipalmente nas mãos de Deus e 
de Nossa Senhora.

Foram cerca de 4h30 de an-
gústia, até que recebemos o avi-
so que a cirurgia havia acabado. 
Corremos em direção à saída 
do centro cirúrgico para espe-
rar nosso filho, já avisados antes 
pelo cirurgião que ele viria de-
sacordado. Para nossa alegria, o 
Luquinhas saiu da cirurgia acor-
dado, apesar de um pouco assus-
tado. Foi para UTI e lá passou 
apenas 24h.

A cirurgia tinha transcorri-
do melhor do que todos espe-
ravam e logo nosso Luquinhas 
voltaria para casa. Mas aí, uma 
infecção adquirida no hospital 
adiou nossos planos. Ele teve 
pneumonia e o ponto do dreno 
não estava cicatrizando. Fize-
ram-lhe várias punções na ca-
beça para drenar o líquido que 
se acumulava, associando anti-
bióticos fortíssimos. Após dez 
dias de tentativas, o cirurgião 
disse que o Luquinhas teria que 
ser operado novamente.

Imaginem nosso desespero? 
Mais uma cirurgia em apenas 
dez dias. E assim foi, e nova-
mente entregamos nosso filho 
nas mãos de Deus e de Nossa 
Senhora. Desta vez a cirurgia 
durou apenas 45 minutos, e 
nosso Luquinhas ficou na UTI 
por apenas umas três horas e 
retornou para seu quarto. Mais 

“Deus usou nosso Luquinhas como exemplo de amor e união, pois durante todo o 
período de internação recebemos orações de milhares de pessoas, conhecidas ou não”. 

uma vez tudo tinha corrido me-
lhor do que se esperava.

O tratamento com antibióti-
cos durou por mais doze dias. A 
infecção havia acabado, a pneu-
monia estava curada e no dia 23 
de dezembro de 2013, às 10h da 
manhã, nosso Luquinhas rece-
bia alta do Hospital da Unimed. 
Ainda com dificuldade para an-
dar e com uma cicatriz enorme 
na sua cabecinha, ele voltou 
para casa com um sorriso maior 
que tudo. Foi nosso maior pre-
sente de Natal, maior do que po-
díamos imaginar. 

Hoje o Lucas tem sete anos. 
É um menino saudável e sem 
nenhuma sequela, pela graça de 
Deus e Nossa Senhora, que nun-
ca nos abandonaram. E hoje sei 
o que Deus queria quando usou 
o Luquinhas como ferramenta 
d’Ele. Sim, Ele usou nosso Lu-
quinhas como exemplo de amor 

e união, pois durante todo o pe-
ríodo de internação recebemos 
orações de milhares de pessoas, 
conhecidas ou não. 

Gente de toda a parte do 
mundo rezou pela saúde do Lu-
quinhas. Missas foram realiza-
das em intenção da cura dele, 
inclusive ele teve seu nome ci-
tado na missa celebrada pelo 
Papa no Vaticano. Nossos ami-
gos evangélicos realizaram cul-
tos em várias Igrejas na mesma 
intenção. Agradeço a Deus por 
isso e a Nossa Senhora, por sua 
intercessão.

Aquela senhora da qual fa-
lei, que fez a oração em minha 
cabeça na capela da Unimed, 
jamais a encontrei novamente e 
tampouco ninguém no Hospital 
a quem procurei também a co-
nhece. Hoje sei que Deus man-
dou um anjo para me confortar 
no momento de dor.
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PERFIL

Eu e Hélio chegamos em 
9 de fevereiro de 1967 
para residir aqui, na Ci-
dade dos Funcionários. 

O local da Igreja estava marca-
do com uma grande cruz e esco-
lhemos o terreno mais  próximo 
possível da futura Igreja. Traba-
lhamos juntos, com vários ou-
tros casais, para a construção da 
capela Nossa Senhora da Glória”. 
O relato é de Maria Amélia Caval-
cante Freire, a D. Lily, que em 24 
de fevereiro último completou 90 
anos bem vividos – 51 deles como 
paroquiana.

“Nossos assentos eram bancos 
de carnaúba e mesmo sem teto 
eram realizadas missas celebra-
das pelo Pe. Pereira, então vigário 
de Messejana, e os frades capu-

NO AUGE DE SEUS 90 ANOS, D. LILI CONTINUA ATUANDO NA PARÓQUIA DA GLÓRIA

chinhos. Como ainda não havia 
pastorais definidas, nós nos de-
dicamos à Catequese pelos arre-
dores da Igreja. Posteriormente, 
atuamos na Vila Cazumba duran-
te 20 anos”, completa D. Lily.

Na antiga Igreja, Seu Hélio e 
D. Lily coordenaram o 3° Encon-
tro de Casais com Cristo (ECC) 
da Paróquia da Glória, ainda sob 
a responsabilidade de Messeja-
na (1983). Juntos, implantaram 
a Pastoral do Batismo, já nos 
moldes apontados por D. Aloísio 
Lorscheider para toda a Arquidio-
cese. “Do início até o fim de 2003 
servi também no MESC. Enquan-
to isso, apostamos no Grupo de 
Teatro Glori’art, trabalhando e 
exibindo peças até os dias atuais”, 
conta D. Lily. O Grupo de Teatro, 

Vitalidade e amor à Igreja

Além de atuar como atriz no grupo de teatro Glori’Art,  
vinculado à Pastoral da Comunicação, D. Lili é engajada na 
Promoção Humana há 13 anos | Foto: Pascom

PASCOM

que já completou 20 anos, ainda 
hoje conta com D. Lily em seus 
quadros. Ela também participa da 
Promoção Humana há 13 anos.

Durante essa caminhada de 
fé, D. Lily e seu Hélio comple-
taram 42 anos de casados, tive-
ram seis filhos e onze netos. Em 
2005, Deus chamou Seu Hélio, 
que tanto incentivou e colabo-
rou com os trabalhos da nossa 
Igreja. E D. Lili continuou firme. 
Ao refletirmos sobre o papel do 
leigo na Igreja, em pleno Ano 
do Laicato, admiramos D. Lily 
por tamanha vitalidade e amor 
ao serviço, no auge de seus 90 
anos. “Tudo isso sob as bênçãos 
de Nossa Senhora da Glória, 
à luz do Cristo Ressuscitado”, 
como ela mesma destacou. 

CURTAS

Dia 30 tem 
Forrozim

A Paróquia da Glória convida todos a 
participarem do Forrozim (São João das 
Pastorais) que acontecerá no sábado, 
dia 30 de junho, a partir das 19h30, no 
Centro Pastoral. A festa será animada ao 
som do Sanfoneiro Redondo, com venda 
de comidas típicas, Espaço Kids e mui-
ta diversão! O ingresso custa R$ 8,00 e 
pode ser adquirido com os membros da 
Prioridade Juventude e da Crisma. A 
renda arrecadada será destinada para a 
construção da Capela Nossa Senhora de 
Lourdes (Parque Del Sol).

Tríduo do 
Dízimo

No dias 10 e 11 de junho, 
a Pastoral do Dízimo realizou 
mais um Tríduo do Dízimo, na 
Matriz, com apresentações que 
levaram a comunidade a refle-
tir sobre o papel e a destinação 

do dízimo coletado. No final de 
semana anterior, dias 2 e 3 de 
junho, o grupo se apresentou 
nas missas das comunidades 
Lago Jacarey e Nossa Senhora 
de Lourdes (Parque Del Sol). 
Acompanhe as redes sociais da 
nossa Paróquia e veja o vídeo 
com a apresentação.

Seminário 
de Vida no 
Espírito Santo

Você quer 
viver a experi-
ência de amor 
mais profunda 
da sua vida? 
Quer passar 
um final de se-
mana pertinho 
de Deus, com 
louvor, oração 
e muito mais? 
A Obra Bene 
abriu inscrições para o Seminário de Vida 
no Espírito Santo, que acontecerá de 06 
a 08 de julho, na Paróquia Nossa Senho-
ra da Glória. A inscrição custa R$ 50,00 
(refeições inclusas) e as vagas são limi-
tadas. Informações: (85) 98918.3365 | 
98662.9010 | 98691.1616. Inscrições onli-
ne: svesbene2018.evenbrite.com.br.  Con-
vide os amigos e familiares a participarem 
dessa experiência única e transformadora 
na caminhada de um cristão!

Infância Missionária

No domingo, dia 20 de maio, aconteceu na Pa-
róquia Nossa Senhora da Conceição, na Pajuçara, a 
Jornada Nacional da Arquidiocese de Fortaleza. Em 
paralelo, aconteceu também o Encontro das Artes, 
onde cada paróquia levou uma apresentação sobre 
o tema deste ano: fazer discípulos missionários. A 
Pastoral da Infância e Adolescência Missionária 
(IAM) da Paróquia da Glória marcou presença. “A 
nossa apresentação foi uma dança, a partir da can-
ção ‘no peito eu levo uma cruz’, do Padre Zezinho. 
Fomos bem recepcionados pelos jovens da Juven-
tude Missionária”, conta Sueli Alves, coordenado-
ra da Pastoral IAM. O encontro teve início às 8h da 
manhã, com as apresentações de cada Paróquia, e 
finalizou às 16h, com a Santa Missa. “Foi um mo-
mento muito rico. Os pais que nos acompanharam 
gostaram muito, assim como os adolescentes que se 
apresentaram também”, completa Sueli. 
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Entrevista

O monsenhor Manfre-
do Ramos, que há 36 
anos celebra na Paró-
quia Nossa Senhora da 

Glória, completou 61 anos de sa-
cerdócio no dia 6 de abril. O ani-
versário de sua ordenação pres-
biteral foi comemorado na missa 
das 18h30, com a participação 
de familiares e amigos, além dos 
paroquianos. Ao final, foram fei-
tas homenagens e agradecimen-
tos a este querido pastor, que há 
tanto tempo acompanha a nossa 
comunidade. Conheça um pouco 
mais sobre a vida do monsenhor 
Manfredo na entrevista a seguir:

O Mensageiro da Glória: 
Monsenhor Manfredo, quais 
foram os momentos mais 
marcantes de sua caminha-
da sacerdotal? 

Monsenhor Manfredo: Essa 
é uma pergunta que a gente tem 
que responder desde a primeira 
manifestação da vocação, por-
que é um processo continuado. 
É claro que o dia da ordenação 
marcou. Mas, para mim, a pri-
meira manifestação da vocação 
começou cedo, aos 12 anos. Eu já 
estava passando do 2º para o 3º 
ano ginasial, porque eu comecei 
a estudar muito cedo. Aos doze 
anos, eu senti o primeiro cha-
mado, por intermédio de padre 
Arnóbio, um santo sacerdote de 
Sobral. Aquela figura de padre 
me tocou. Quando eu vim de 
Sobral para Fortaleza e fui para 
o Colégio Cearense para fazer o 
científico, eu já estava certo. E 
era uma coisa tão forte, confes-
so, que não teria força humana 
que me dissuadisse – embora 
eu não dissesse para ninguém. 
O assunto estava somente entre 
mim e o meu confessor, que era 
ele mesmo. Eu esperei dois anos 

PASCOM

“Cada vocação, 
seja ela qual for, é 
pessoal e única”

até entrar no seminário, amadu-
recendo essa vocação.

Eu me admiro como aquela 
vocação soprou na minha alma 
com tanta força, em uma idade 
tão tenra. Depois, fui para o semi-
nário de Sobral e fiquei lá apenas 
um ano e meio, porque Dom José 
Tupynambá, meu bispo naquela 
ocasião, me mandou para Roma. 
Parti para Roma dia 24 de setem-
bro de 1950, de navio. Entrei na 
cidade eterna na madrugada do 
dia 13 de outubro.

Na reunião com os seminaris-
tas, D. José me chamou e citou, 
em latim, o verso ‘O Roma fe-
lix...’, do hino  de  Pedro e Paulo. 
E foi aí que eu soube que eu iria. 
Isso aconteceu no dia de Santo 
Antônio. Não é superstição, mas 
as grandes datas e decisões de 
minha vida têm acontecido no 
dia 13 de junho.  No meu íntimo, 
este dia lembra-me também Nos-
sa Senhora de Fátima e o nasci-
mento de Santo Agostinho. Eu 
dediquei grande parte dos meus 
estudos a este santo. Eu tenho 
uma devoção muito grande a ele 
e à mãe dele, santa Mônica, que 
gerou na fé aquele filho, a custo 
de muitas lágrimas.

A outra data que não esque-
ço é abril de 1955, na páscoa. 
Foi o choque que eu tive com a 
desistência de um colega meu, 
de Roma, muito querido. Ele 
saiu, casou, ficou viúvo e voltou, 
ordenou-se. Aquilo me chocou 
tanto, na ocasião, que eu me de-
primi. Não conseguia pegar nos 
livros para me preparar para os 
exames; eu estava no 2º ano de 
teologia. Às vésperas da licencia-
tura em teologia, estava certo de 
que eu iria voltar para o Brasil, 
porque eu não via luz no túnel; 
eu sofri muito. Recordo a grande 
caridade dos meus colegas, que 

liam para mim durante o dia, e eu 
só fazia escutar. Quatro meses de-
pois dessa provação, eu fiz os exa-
mes e passei com ótimas notas. A 
cabeça já estava boa e a depressão 
acabou. Eu nunca esqueci aquilo. 
Eu tinha certeza de que Nosso 
Senhor não estava me querendo 
mais, que ia me mandar de volta 
para o Brasil, que eu não iria me 
recuperar, e que a minha cabeça 
não voltaria para o lugar.  No en-
tanto, essa provação passou.

Depois, naturalmente, foi 
muito marcante o dia da minha 
ordenação, que foi em 6 de abril 
de 1957. Deus me deu a graça 
de eu me ordenar na catedral de 
Roma, na Basílica de São João do 
Latrão, que é a catedral do Papa. 
Eu nunca esqueci essa gentileza 
de Deus; foi inesquecível.

Deus não chama ninguém 
para uma vocação, seja qual for 
– leiga, sacerdotal ou religiosa – 
em que os indivíduos sejam indi-
ferenciados como as reses de um 
rebanho. Cada vocação é singular, 
é pessoal; de fato ele nos conhece 
pelo nome.

Eu sou um padre que, pelo 
respeito que eu tenho ao sacer-
dote, eu nunca tive coragem de 
pedir uma paróquia para mim. 
Eu sempre achei que a minha vo-
cação era ensinar, que eu tinha 
passado a minha vida ensinando 
e, de fato, foram mais de 50 anos 
como diretor e professor. Por 29 
anos fui diretor do Seminário da 
Prainha, que hoje é faculdade, e 
ainda atuo lá como pesquisador.

Monsenhor Manfredo Ramos ao centro, entre os padres Júlio César e 
Francisco de Assis Filho

Soubemos que o senhor 
conheceu dois Santos canoni-
zados recentemente... Como 
foram esses encontros?

Sim, estive com João XXIII e 
João Paulo II. Tive muito mais 
contato com João Paulo II, a 
ponto de ter escrito uma missa 
que ele celebrou. Eu posso me 
alegrar de ter um papa no céu 
que leu uma missa redigida por 
mim, no Colégio Pio Brasieiro, 
no dia da beatificação de An-
chieta. Concelebrei lado a lado 
com ele e estivemos juntos mais 
algumas vezes. A minha grande 
devoção, porém, é João XXIII, 
porque era um papa cuja sim-
ples presença bastava; a gente 
chegava perto dele e sentia. Ele 
era muito brincalhão; para mim, 
ele procurava, com isso, enco-
brir a santidade, para a gente 
não notar.

Ainda não conheci o nosso 
Francisco pessoalmente; talvez 
Deus me reserve ainda um pou-
co de vida para eu poder conhe-
cê-lo. Gostaria muito, porque 
eu estou convencido (não so-
mente eu, mas são palavras do 
papa emérito Bento XVI), que 
o papa que Deus deu para esse 
mundo de hoje se chama Fran-
cisco. Porque realmente, eu dou 
meu testemunho, sentido e me-
ditado, que ele tem os carismas 
jamais pensados juntos de Fran-
cisco de Assis e Inácio de Loyo-
la. Inácio de Loyola é cabeça e 
Francisco de Assis é coração. E 
o papa Francisco conjuga essas 

duas coisas. Ele reúne a bonda-
de e o coração de Francisco de 
Assis e a humildade com a inte-
ligência dos jesuítas.

Por fim, que mensagem 
o senhor deixaria para a 
comunidade da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, 
que há 36 anos o acolhe 
com muito carinho e lhe vê 
como um grande pastor?

A mensagem que eu pos-
so deixar para nossa Paróquia 
é que eu amo esse povo. E isso 
não é só sentimentalismo, não. 
São 36 anos que eu estou aqui. 
Batizei, casei, acompanhei, con-
fessei. Quando eu vejo a assem-
bleia da Paróquia da Glória ao 
pé do altar, realmente eu sinto 
dentro de mim que sou um mi-
nistro de Jesus Cristo.  Realizar 
a celebração dominical é algo 
inefável, que não dá para des-
crever. Agora, eu me entrego à 
misericórdia d’Ele, porque eu 
tenho consciência dos meus pe-
cados, da minha indignidade. Se 
a minha consciência me acusa, 
Deus é maior que a minha cons-
ciência. Por maiores que sejam 
as minhas omissões, fraquezas 
e pecados, Deus é maior. Não 
posso me desesperar, tenho que 
entregar tudo para ele. E nessa 
idade, a gente vai caminhando, 
não mais com a mesma força 
que tinha antes, e tendo que se 
resguardar mais, por obediência 
aos médicos, mas sempre com a 
força e a luz do Espírito Santo.
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Um coração 
consagrado a Jesus

Papa: sem liberdade não se pode 
ser santos

Nos momentos de 
provação não voltar 
aos esquemas do 
mundo, que tiram a 
liberdade. É preci-

so, pelo contrário, permanecer no 
caminho para a santidade. Foi o 
que afirmou o Papa Francisco na 
Missa celebrada na manhã do dia 
29 de maio, na Casa Santa Marta, 
inspirando-se na primeira leitura 
daquele dia (1Pd 1,10-16), na qual 
Pedro exorta a caminhar para a 
santidade:

“Tantas vezes nós pensamos 
na santidade como algo extraordi-
nário, como ter visões ou orações 
elevadíssimas… ou alguns pensam 
que ser santo significa ter uma 
cara de santinho. Não! Ser santos 
é outra coisa. É caminhar no que o 
Senhor nos diz sobre a santidade. 
E, o que é caminhar na santidade? 
E Pedro diz: ‘ponde toda a vossa 
esperança na graça que vos será 
oferecida na revelação de Jesus 
Cristo’”, disse Francisco.

“Caminhar para a santidade” 
consiste, portanto, no caminhar 
para aquela graça que vem ao en-
contro, caminhar para a esperan-

ça, estar em tensão rumo ao en-
contro com Jesus Cristo. É como 
quando se caminha em direção à 
luz: tantas vezes não se vê bem o 
caminho porque a luz nos ofusca. 
“Mas não erramos – observa o 
Papa – porque vemos a luz e co-
nhecemos o caminho”. Quando, 
ao invés disso, se caminha com a 
luz nas costas, se vê bem a estrada, 
mas na realidade, porém, diante 
de nós existe a sombra, não luz.

Para caminhar para a san-
tidade é necessário “ser livres e 
sentir-se livres”. O Papa adverte, 
porém, que existem tantas coisas 
que escravizam. Por isso Pedro 
exorta a não conformar-se aos 
desejos “do tempo da vossa igno-
rância.” Também Paulo na Pri-
meira leitura aos Romanos diz: 
“não conformai-vos”, que signi-
fica “não entrem nos esquemas”.

“Esta é a tradução correta des-
tes conselhos: não entrem nos 
esquemas do mundo, não entrem 
nos esquemas, no modo de pen-
sar mundano, no modo de pensar 
e de julgar que o mundo oferece 
a você, porque isso tira sua liber-
dade”, destacou o Papa. E para 

andar na santidade, devemos 
ser livres: a liberdade de andar 
olhando a luz, de seguir em fren-
te. E quando voltamos ao modo 
de viver que tínhamos antes do 
encontro com Jesus Cristo ou 
quando nós voltamos aos padrões 
do mundo, perdemos a liberdade.

No livro do Êxodo vemos, de 
fato, como tantas vezes o povo de 
Deus não quis olhar para frente, 
para a salvação, mas voltar atrás. 
Lamentavam-se e “imaginavam a 
bela vida que passavam no Egi-
to”, onde comiam cebolas e carne, 
destaca Francisco. “Nos momen-
tos de dificuldade, o povo vol-
ta atrás”, “perde a liberdade”: é 
verdade que comiam coisas boas, 
mas na “mesa da escravidão”.

Nos momentos de provação, 
sempre temos a tentação de olhar 
para trás, de olhar para os esque-
mas do mundo, para os padrões 
que tínhamos antes de iniciar 
o caminho da salvação: sem li-
berdade. E sem liberdade não se 
pode ser santos. A liberdade é a 
condição para poder caminhar 
olhando a luz à frente. Não entrar 
nos esquemas da mundanidade: 
caminhar em frente, olhando 
para a luz que é a promessa, na 
esperança.

O Senhor, portanto, chama à 
santidade de todos os dias. “Sejam 
santos porque eu sou santo”, é o 
mandamento do Senhor. Francis-
co recorda isso ao concluir, exor-
tando a pedir a graça de entender 
bem o que é o caminho da santi-
dade: “um caminho de liberdade, 
mas em tensão de esperança rumo 
ao encontro com Jesus”. E enten-
der bem também o que é ir em 
direção aos “esquemas mundanos 
que todos nós tínhamos antes do 
encontro com Jesus”.

Canção Nova

Depois da entrada 
messiânica de Jesus, 
em Jerusalém, ao 
olhar para a Cidade 
Santa, Ele começou 

a chorar (cf. Lc 19,41). Ele lamen-
tou pela cidade que seria destruí-
da, mas Seu maior pesar foi pelos 
filhos e filhas de Jerusalém. Cristo 
não foi bem aceito pelos habitan-
tes da cidade, como fora aceito em 
outras localidades. 

No meio daquele povo, havia 
pessoas que acolheram com fes-
ta a entrada de Jesus na Cidade 
Santa (cf. Lc 19,37), mas também 
havia aqueles que se recusavam 
a glorificar a Deus pela vinda do 
Salvador do mundo (cf. Lc 19,39). 
Dentro de nós também aconte-
ce o mesmo, pois, por vezes, nos 
encontramos com o coração di-
vidido. Às vezes, acolhemos com 
alegria o Senhor, louvamos e agra-
decemos a Deus pela Sua vinda 
até nós. Porém, noutras ocasiões, 
encontramo-nos com o coração 
frio, indiferente a Cristo. Em al-
guns momentos, nosso coração é 
todo de Jesus, mas em outros ele 
está tomado por tantas outras coi-
sas que não há espaço para Deus. 

Na prática, como viver com este 
coração dividido entre o Senhor 
e as preocupações próprias des-

te mundo? O segredo, ainda que 
tenhamos de conviver com esta 
divisão, é estar cheio do Espírito 
Santo. O maior exemplo disso é a 
Virgem Maria, a qual foi chamada 
pelo Anjo de cheia de graça (cf. Lc 
1,28). Na sua visita a Isabel, ao ou-
vir a saudação de Maria, sua prima 
ficou cheia do Espírito Santo (cf. Lc 
1,42). Nossa Senhora se consagrou 
inteiramente a Deus, por isso ficou 
plena do Espírito Santo.

O coração da Virgem Maria, 
apesar de plenamente humano, 
tornou-se totalmente conforma-
do à vontade do Pai pela ação do 
Espírito Santo. Ela se deixou con-
duzir pelo Espírito, fazendo-se 
serva do Senhor (cf. Lc 1,38). Ain-
da que em muitos momentos não 
compreendesse os desígnios do 
Senhor, e mesmo quando teve seu 
coração transpassado de dor, ela 
estava em paz, pois estava cheia 
do Espírito de Deus.

Aprendamos de Nossa Senho-
ra a ter um coração cheio do Espí-
rito Santo, que se coloca a serviço 
de Deus, pois somente assim ven-
ceremos os apegos deste mundo. 
A alegria de Jesus em nosso inte-
rior é a certeza de que, um dia, Ele 
reinará plenamente em nosso co-
ração e a nossa alegria será com-
pleta (cf. Jo 16, 24).


