
GLORI’ART TESTEMUNHO

Grupo de Teatro Glori’Art 
apresenta, nos dias 10, 17, 
24 de novembro e 1º de de-
zembro, o espetáculo “Dou-
-lhe uma, dou-lhe duas e 
dou-lhe três! Vai começar... 
era uma vez”. Todas as 
apresentações ocorrem aos 
sábados, às 18h, no Salão 
Paroquial.

Confira o belíssimo tes-
temunho de Rubens e Za-
relle, um casal que foi se-
parado pelas ilusões do 
mundo e depois reunido 
por Jesus, com a força da 
oração. A história do casal 
baseia-se na passagem de 
Filemon 1, versículo 12. 

Para agradar a 
criançada

“Receba-o de 
volta...”

Dou-lhe Uma, 
Dou-lhe Duas, 

Dou-lhe Três!
Vai  Começar... “Era Uma Vez...

Glori’art
Grupo de Teatro

QUESTÃO

“Deus proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas?” é a nossa 
pergunta do mês.

Discernimento

Em comemoração aos 
cinquenta anos da 
abertura do Concílio 
Ecumênico Vaticano 
II, a Igreja, através 

do Papa Bento XVI, decidiu pro-
clamar um Ano da Fé, que terá 
início nesse onze de outubro e 
se encerrará no próximo ano, 
em 24 de novembro de 2013, 
por ocasião da Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei 
do Universo. Nesse onze de 
outubro completar-se-ão vin-
te aos da publicação do Cate-
cismo da Igreja Católica, texto 
que foi promulgado pelo Beato 
Papa João Paulo II. O referido 
documento, fruto do Concílio 
em questão, teve como objetivo 
ilustrar a todos os fiéis a força e 
a beleza da fé.

O Concílio Vaticano II foi um 
marco para a Igreja Católica. A 
renovação conciliar veio ajudar 
a Igreja a voltar-se mais para o 
povo agraciado de Deus, que é 
chamado a participar como tes-

Igreja comemora cinquenta 
anos do concílio Vaticano II

POR TUDO O QUE
REPRESENTA O CONCÍLIO 
VATICANO II PARA A VIDA 
DA IGREJA É QUE O PAPA 
BENTO XVI RESOLVEU 
CRIAR O “ANO DA FÉ”

PASCOM

temunha da Boa Nova que deve 
ser levada a todos os homens. 
Para melhor realizar esse tra-
balho, a Igreja aprimorou a sua 
organização, sua disciplina, sua 
formação, sua liturgia, vida e 
missão dos bispos, presbíteros, 
religiosos e leigos com a fina-
lidade de capacitar cada um a 
viver de forma mais consciente 
a sua vocação e missão evange-
lizadora.

“A Porta da Fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entra-
da na sua Igreja, está sempre aberta para nós” | Foto: Divulgação
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ANO DA FÉ

Pela fundamental importân-
cia que o Concílio Vaticano II re-
presentou e continua represen-
tando na vida da Igreja Católica 
é que o Papa Bento resolveu criar 
o Ano da Fé, através da publica-
ção da Carta Encíclica Porta Fi-
dei – a Porta da Fé. “A PORTA 
DA FÉ, que introduz na vida de 
comunhão com Deus e permi-
te a entrada na sua Igreja, está 
sempre aberta para nós. É pos-

sível cruzar este limiar, quando 
a Palavra de Deus é anunciada e 
o coração se deixa plasmar pela 
graça que transforma”, indica o 
Santo Padre no início do texto. 
“Nesta perspectiva, o Ano da Fé 
é convite para uma autêntica e 
renovada conversão ao Senhor, 
único Salvador do mundo”, sa-
lienta Bento XVI. 

E em plena comunhão ecle-
sial com o Santo Padre Bento 

XVI, com o objetivo de celebrar o 
jubileu de 50 anos da abertura do 
Concílio Vaticano II e estimular 
o aprofundamento da fé, a Ar-
quidiocese de Fortaleza celebrou 
na Catedral Metropolitana, na 
noite do dia 11 de outubro, uma 
Santa Missa com a participação 
de sacerdotes, fiéis religiosos e 
religiosas, leigos e leigas, repre-
sentantes de movimentos, as-
sociações e comunidades. Já as 
paróquias e comunidades todas 
da Arquidiocese aproveitaram as 
celebrações do dia 12 de outubro 
– solenidade de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil 
– para fazerem sua abertura do 
Ano da Fé.

“Decidi decretar um Ano da 
Fé para dar um impulso reno-
vado à missão de toda a Igreja 
de conduzir o homem do de-
serto, onde frequentemente se 
encontra, para o lugar da vida, 
para a amizade com Cristo, que 
nos dá esta vida em plenitude. 
Será um momento de graça e 
de compromisso para uma con-
versão sempre mais integral 
a Deus, para reforçar a nossa 
fé e anunciar com alegria aos 
homens dos nossos tempos” – 
Papa Bento XVI.

Acesse, na íntegra, a Carta 
Apostólica Porta Fidei, de Bento 
XVI, no site da Paróquia Nos-
sa Senhora da Glória, no link: 
http://bit.ly/Qu66oD
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PAdroeirA | Missa de encerramento da Festa da Padroeira 2012, presidida 
pelo Monsenhor Manfredo ramos | Foto: Arquivo Pascom

Galeria

A vida de santa Teresinha do 
Menino Jesus marca na história 
da Igreja uma nova forma de 
entregar-se à religiosidade. No 
lugar do medo do “Deus duro 
e vingador”, ela coloca o amor 
puro e total a Jesus como um 
fim em si mesmo para toda a 
existência eterna. Um amor 
puro, infantil e total, como 
deixaria registrado nos livros 
“Infância espiritual” e “História 
de uma alma”, editados a partir 
de seus escritos. 

Teresinha nasceu em Alen-
çon, na França, em 2 de janeiro 
de 1873. Desde o batismo foi 
destinada ao serviço religioso, 
assim como suas quatro irmãs. 
Caçula, viu as irmãs mais velhas, 
uma a uma, consagrando-se a 
Deus até chegar sua vez. Mas a 
vontade de segui-las era tanta 
que não quis nem esperar a 
idade correta. Aos quinze anos, 
conseguiu permissão para entrar 
no Carmelo, permissão concedi-
da especial e pessoalmente pelo 
papa Leão XIII. 

Sua obra não frutificou pela 

ação evangelizadora ou ativi-
dade caritativa, mas sim em 
oração, sacrifícios, provações, 
penitências e imolações, santifi-
cando o seu cotidiano enquanto 
carmelita. Morreu em 1° de 
outubro de 1897, de tubercu-
lose, com vinte e quatro anos, 
depois de prometer uma chuva 
de rosas sobre a Terra quando 
expirasse. Essa chuva ainda cai 
sobre nós, em forma de graças 
e milagres alcançados através 
de sua intervenção em favor de 
seus devotos. Foi canonizada em 
1925 pelo papa Pio XI.  (Fonte: 
www.paulinas.org)

Santo do Mês

“A nova Evangelização para a 
transmissão da fé cristã”. Foi 
com sua Carta Encíclica Porta 
Fidei, isto é, “Porta da Fé”, que 
o Santo Padre fez esta convoca-
ção e espera, como ele mesmo 
afirmou, “particular reflexão e 
redescoberta da fé”.

É preciso redescobrir o ca-
minho da fé “para fazer brilhar, 
com evidência sempre maior, a 
alegria e o renovado entusias-
mo do encontro com Cristo”, 

Editorial
Depois de celebrarmos com êxi-
to a festa da nossa Padroeira, 
Nossa Senhora da Glória, de 03 
a 12 de agosto, e realizar o tri-
gésimo segundo Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), en-
traremos no mês de outubro, 
por convocação do Papa Bento 
XVI, em eventos e comemora-
ções muito significativos para a 
Igreja Católica, acontecimentos 
históricos e evangelizadores.

O Papa decidiu proclamar 
um Ano da Fé, que terá início em 
outubro deste ano, no cinquen-
tenário da abertura do Concílio 
Vaticano II, e terminará na So-
lenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo (Festa do Cristo Rei), em 
novembro de 2013. Neste perí-
odo também comemoraremos 
vinte anos da publicação do Ca-
tecismo da Igreja Católica. Uma 
Assembleia Geral do Sínodo 
dos Bispos foi convocada pelo 
papa precisamente para este 
mês de outubro, tendo por tema 

conforme ressalta Bento XVI na 
Encíclica Porta Fidei. Não pode-
mos sucumbir à crise de fé que 
hoje atinge muitas pessoas de 
nossa sociedade. “Não podemos 
aceitar que o sal se torne insípi-
do e a luz fique escondida (cf. Mt 
5, 13-16)”. Devemos readquirir 
o gosto de nos alimentarmos da 
Palavra de Deus e testemunhar-
mos suas bênçãos em nossas vi-
das. Assim, todos os cristãos são 
chamados a fazer brilhar, com 
a sua própria vida no mundo, 
a Palavra de verdade que o Se-
nhor Jesus nos deixou. 

“Com efeito, a fé cresce quan-
do é vivida como experiência de 
um amor recebido e é comuni-
cada como experiência de graça 
e de alegria” (Carta Encíclica 
Porta Fidei). Nesta perspecti-
va, o Ano da Fé é um convite à 
conversão. Não percamos esta 
oportunidade.

*Pe. Francisco de Assis, pároco

Por uma fé renovada
Santa Teresinha do Menino Jesus 
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 
09 - 10ª reunião do 
Conselho Econômico, das 
19h30 às 21h30
12 - Nossa Senhora Aparecida
14 - 10ª reunião do 

Conselho Pastoral, das 9h 
às 12h 
21 - Reunião do Conselho 
para formação da 
Assembleia, das 8h às 11h

S T Q Q S S D

Informações
MiSSAS NA MATriZ | Segunda a Sexta: 6h30 e 18h30; 
Sábado: 6h30, 16h30 e 18h30; Domingo: 8h, 11h, 18h e 20h; 2º 
Domingo de cada mês - Missa da Misericórdia: 16h; Dia 13 de 
cada mês: Missa às 12h
HorÁrio dAS CoNFiSSÕeS | Terça a Sexta, das 15h às 18h
FUNCioNAMeNTo dA SeCreTAriA | Terça a Domingo, 
das 8h às 11h e das 14h às 19h30. Fone: (85) 3279.4500.



No dia 16 de setem-
bro, um domingo 
pela manhã, nos-
sa Paróquia esteve 
reunida através do 

Conselho Pastoral e das pastorais, 
movimentos e serviços. O encon-
tro se dividiu em dois momentos: 
apresentação e discussão da úl-
tima parte do Documento 94 da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), denominado 
“Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil 2011 
– 2015”, e preparação para a as-
sembleia pastoral que ocorrerá no 
dia 18 de novembro.

O apelo de nossa Igreja é 
para que o nosso VER, o nosso 
JULGAR e o nosso AGIR sejam 
desenvolvidos de acordo com o 
tema “Boa Nova para novos tem-
pos”. Como Paróquia, é sabido 
que o VER, o JULGAR e o AGIR 
deve ir além da Matriz e alcançar 
as três comunidades paroquiais, 
que são o Cambeba, o Lago Jaca-
reí e o Parque Del Sol. 

No primeiro momento, após 
a oração inicial, os agentes pas-
torais e conselheiros finalizaram 
o estudo da 3ª parte Documento 
94, o AGIR da nossa Igreja em co-
munidade de comunidades, aten-
dendo à solicitação da Assem-
bleia Arquidiocesana em sintonia 
com a Regional Nordeste 1 (NR1).

A apresentação do AGIR foi 
desenvolvida seguindo a propos-
ta da 4ª urgência do documento, 
com apresentação de slides. A re-
flexão foi centrada nos seguintes 
aspectos: a experiência comu-
nitária vivida à luz do Evange-
lho; o diálogo como caminho da 
convivência e do aprofundamen-

Somos chamados 
a ser verdadeiras 
“células vivas”

FORMAÇÃO

AGENTES PASTORAIS
CONCLUEm ESTUDOS
SOBRE O DOCUmENTO 
94 DA CNBB E SE PREPARAm
PARA ASSEmBLEIA 
PASTORAL QUE OCORRERá 
Em NOVEmBRO
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o Ver, o Julgar e o Agir deve ir além da Matriz e alcan-
çar as comunidades paroquiais | Foto: Conselho Pastoral

to; a riqueza da unidade na ad-
versidade; e o importante papel 
das paróquias na vivência da fé, 
enquanto espaços de inserção. 
Nós, enquanto cristãos engaja-
dos, não podemos nos isentar. As 
paróquias são chamadas a serem 
verdadeiras “células vivas”; preci-
sam de renovação e reformulação 
de suas estruturas.

Após as discussões, os partici-
pantes contribuíram com suges-
tões. Dentre elas, a de que é preci-
so conhecer primeiro a realidade 
das três comunidades ligadas à 
nossa Paróquia para agirmos di-
ferenciadamente. Nesse proces-
so, o diálogo deve ser o condutor 
na execução do nosso AGIR e na 
aproximação da Matriz com as 
três comunidades. Além disso, é 
necessário respeitar as adversida-
des existentes em cada pastoral, 
movimento e serviço, bem como 
entre os agentes e paroquianos, 
para que o AGIR flua no diálogo 
e em unidade.  

No segundo momento, após 
o lanche, dois representantes do 
Conselho Pastoral apresentaram 
o questionário de avaliação das 
atividades paroquiais neste ano 
de 2012. A partir de seu resultado 

é possível avaliar o crescimento 
espiritual dos agentes pastorais, 
a administração da Paróquia, o 
acompanhamento dos padres, 
dentre outros pontos. Na oportu-
nidade, os conselheiros tiraram 
as dúvidas para o preenchimento 
do questionário junto às pastorais, 
movimentos e serviços e enfatiza-
ram a responsabilidade e a serie-
dade de cada agente no momento 
de preencher as respostas. O prazo 
para devolução na secretaria é 31 
de outubro.

O encontro foi finalizado com a 
benção do Padre Júlio César.

Fonte: Gerardo Lima, membro 
do Conselho Pastoral

Agir
Desamarrar as sandálias,
caminhar em direção,
agir pela fé e na oração
somos convidados!
Dispor e desinstalar-se
de posições tidas,
desarmando-se do meu
para o todo ser comunhão.

Saiba mais...

JMJ: encontro 
de corações que 
crêem

A Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) acontecerá 
de 23 a 28 de julho de 2013 
no Rio de Janeiro. A parti-
cipação na Jornada requer 
um corpo preparado para a 
peregrinação e um coração 
aberto para as maravilhas 
que Deus tem reservado 
para cada um. São cateque-
ses, testemunhos, partilhas, 
exemplos de amor ao pró-
ximo e à Igreja, festivais de 
música e atividades cultu-
rais. Enfim, um encontro de 
corações que crêem, movi-
dos pela mesma esperança 
de que a fraternidade na 
diversidade é possível.

e que a Glória 
chegue na JMJ!

Para quem tiver interesse 
em participar da Jornada 
Mundial da Juventude, o 
pacote contratado pela Prio-
ridade Juventude da nossa 
Paróquia conta com 10 dias 
de viagem (20/07 a 29/07). 
O grupo será formado por 
50 pessoas, dentre as quais 
duas são os líderes da PJ e 
uma é um guia contratado 
pela Comunidade Obra de 
Maria restando, assim, 46 
vagas para inscrições. Para 
mais informações sobre a 
viagem falar com: Laís San-
tiago (9673-0399, laisc19@
hotmail.com), Pedro Ítalo 
(9614-3848, pedroitalo1@
hotmail.com) ou Edeildo 
(9663-9873/ 8731-9677/ 
9146-6403, edeildo@obra-
demaria.com.br)

Copa da Juventude

No dia 30 de setembro 
aconteceu, no colégio Dáulia 
Bringel, a II COPA DA GLÓ-
RIA. O objetivo foi integrar 
os jovens que atuam nos di-
versos movimentos e servi-
ços da nossa Paróquia, arre-
cadar alimentos para serem 
doados a uma instituição 
de caridade e obter verba 
para a realização V Retiro 
do Encontro de Jovens com 
Cristo (EJC), a ser reali-
zado esse ano. No total, 14 
equipes participaram: nove 
no Futsal Masculino, sendo 
a “Time Benitus de Futebol” 
a campeã (foto); e cinco 
equipes competindo no vôlei 
feminino, tendo a equipe 
“As Gloriosas” como vence-
dora. É o esporte ajudando 
a integrar os nossos jovens e 
disseminando a caridade!

dia das crianças 
com Jesus

A juventude de nossa Paró-
quia realizou, no dia 12 de 
outubro, uma visita ao Lar 
Amigos de Jesus, levando 
brinquedos e muita alegria 
às crianças da instituição. As 
fotos da visita estão disponí-
veis no Facebook do Grupo 
Missão. Os brinquedos 
foram custeados pela verba 
arrecadada com o SUPER 
BAZAR, ocorrido no dia 30 
de setembro em dois mo-
mentos: primeiro, no colégio 
Dáulia Bringel, durante a 
realização da Copa da Ju-
ventude, e no pátio externo 
da Igreja, após as missas das 
18h e 20h. Que a comuni-
dade continue ajudando os 
projetos sociais de nossos 
jovens!

Avisos



Depois do surgi-
mento do Protes-
tantismo histórico, 
as denominações 
protestantes que 

surgiram após, começaram a 
pregar que consumir bebidas 
alcoólicas é pecado, pois não 
agrada a Deus. 

Devemos ter sempre em men-
te que, na Revelação de Deus, o 
certo e o errado não está associa-
do a um objeto em si, mas sim ao 
uso que fazemos dele. Devemos 
dispor de todas as coisas criadas 
(seja pelo homem ou por Deus) 
para a Glória Dele. Sobre isso São 
Paulo ensinou que “todas as coi-
sas me são lícitas, mas nem todas 
me convêm” (cf. 1 Cor 6,12; ver 
também 1Cor 10,23). Desta for-
ma, o consumo de bebidas alco-
ólicas deve obedecer este mesmo 
princípio. 

orientações divinas
Talvez a primeira orientação que 
encontramos na Bíblia sobre o 
uso de bebidas fermentadas seja 
no livro de Números, onde le-
mos: “O Senhor disse a Moisés: 
Dirás aos israelitas o seguinte: 
quando um homem ou uma mu-
lher fizer o voto de nazireu [naza-
reno], separando-se para se con-
sagrar ao Senhor, abster-se-á de 
vinho e de bebida inebriante...” 
(Num 6,1-3). Aqui está claro que 
o vinho que o narizeu deverá se 
abster é o vinho fermentado ou 
“outra bebida inebriante”. Entre-
tanto, em determinada situação, 
o consumo de “bebida inebrian-
te” é permitida a estas pessoas, 
conforme lemos : “O sacerdote 
os agitará diante do Senhor: é 
uma coisa santa que pertence ao 

PERGUNTA DO MÊS

A PALAVRA DE DEUS 
NOS REVELA QUE Em 
TUDO O CRISTãO DEVE 
BUSCAR A mODERAçãO; 
NãO DEVEmOS ABUSAR 
DA LIBERDADE QUE DEUS 
NOS CONCEDE 

Deus proíbe o consumo 
de bebidas alcoólicas?

sacerdote, como também o peito 
agitado e a coxa oferecida. So-
mente depois disso o nazireu po-
derá beber vinho” (Num 6,20).

Ora se o consumo de vinho 
fermentado ou “outra bebida ine-
briante” fosse proibida por Deus, 
Ele não daria uma ordem a Moi-
sés permitindo este consumo ao 
narizeu já consagrado.

No livro do Profeta Ezequiel 
há uma outra restrição do Senhor 
quanto a vinho: “Nenhum sacer-
dote beberá vinho quando tiver 
de penetrar no átrio interior” (Ez 
44,21; ver também Lv 10,9 e Deut 
29,6). Esta proibição é da mes-
ma natureza da que encontramos 
em Num 6,1-3. Há momento em 
que aqueles que foram consa-
grados ou trabalham no serviço 
ao Senhor, devem se abster dos 
prazeres da vida, para que me-
lhor prepararem seu espírito para 
Deus. Entretanto, esta restrição 
é momentânea, ocasional e não 
eterna.

A questão da embriaguez
A embriaguez é uma alteração 
do estado de consciência devido 
a um aumento do volume de ál-
cool no sangue, remetendo a um 
aumento do volume de álcool no 
cérebro (causa da embriaguez).

A primeira referência que en-
contramos na Bíblia sobre a em-
briaguez está em Gn 9,21 onde le-
mos: “[Noé] Tendo bebido vinho, 
embriagou-se, e apareceu nu no 
meio de sua tenda”. Interessante 
notar que a embriaguez de Noé 
não é condenada na Sagrada Es-
critura, ao contrário da atitude de 
seu filho Cam, que é amaldiçoado 
por expor a nudez de seu pai aos 
seus irmãos (cf. Gn 9,22-26) (...).

Esta alteração da consciência 
(embriaguez) causada por “bebi-
da inebriante” ou fermentada, é 
mencionada na Sagrada Escritu-
ra como uma “alegria”. Vejamos 
alguns exemplos:

“Fazeis brotar a relva para o 
gado, e plantas úteis ao homem, 
para que da terra possa extrair 

o pão e o vinho que alegra o co-
ração do homem, o óleo que lhe 
faz brilhar o rosto e o pão que 
lhe sustenta as forças” (Salmo 
103,14-15).

“Arrasta-me após ti; corra-
mos! O rei introduziu-me nos 
seus aposentos. Exultaremos de 
alegria e de júbilo em ti. Tuas 
carícias nos inebriarão mais que 
o vinho. Quanta razão há de te 
amar!” (Ct 1,4).

Se que alguém está pensando 
que a Sagrada Escritura incentiva 
a embriaguez, devo dizer que está 

redondamente enganado. A em-
briaguez que “alegra” o coração 
(no dizer das Sagradas Letras) 
não deve ser confundida com 
aquela que fomenta a desgraça. 
A primeira é resultado de um 
consumo ordenado e moderado, 
enquanto a segunda é resultado 
do excesso da liberdade que Deus 
nos concedeu. A primeira não é 
pecado, enquanto a segunda sim. 
Vejamos:

“Não é um pouco de vinho 
suficiente para um homem bem-
-educado? Assim não terás sono 

pesado, e não sentirás dor” (Eclo 
31,22).

“O vinho bebido sobriamen-
te é como uma vida para os ho-
mens. Se o beberes moderada-
mente, serás sóbrio” (Eclo 31,32).

“O vinho, bebido moderada-
mente, é a alegria da alma e do 
coração” (Eclo 31,36).

O consumo de bebida fermen-
tada, que não seja para a “alegria” 
do coração, é fortemente conde-
nada na Sagrada Escritura, veja-
mos:

“Mas também estes titubeiam 
sob o efeito do vinho, alucinados 
pela bebida; sacerdotes e profe-
tas cambaleiam na bebedeira. 
Estão afogados no vinho, des-
norteados pela bebida, perturba-
dos em sua visão, vacilando em 
seus juízos” (Is 28,7).

Interessante passagem do 
Profeta Isaías. Se o consumo de 
vinho fermentado fosse proibi-
do por Deus (e já vimos que não 
é o caso), jamais os “sacerdotes 
e profetas” cambaleariam “na 
bebedeira”, pois nem sequer o 
experimentariam. No entanto, o 
abuso da liberdade que Deus nos 
concede é o berço de grandes ma-
les (cf. Is 5,12; Is 5,22; Eclo 19,2; 
Eclo 31,30; Prov 31) (...)

Conclusão
Jesus condenou com veemência 
a prática de se anular a doutrina 
de Deus pela doutrina dos ho-
mens (cf. Mc 7,5-8). Esta prática 
é conhecida como “cerca em tor-
no da lei”, isto é, substitui-se um 
ensinamento divino por um hu-
mano mais severo, que tem com 
objetivo evitar que as pessoas 
pequem. Um exemplo da insti-
tuição do homem em detrimen-
to de uma divina, por parte dos 
Fariseus, é denunciada por Jesus 
em Mc 7,9-13.

A doutrina da proibição de 
consumo de bebidas alcoólicas 
não é divina, mas humana. O con-
sumo de bebidas alcoólicas não é 
proibido ao cristão, entretanto 
este deve sempre ter em mente 
estas duas regras: “No princípio o 
vinho foi criado para a alegria não 
para a embriaguez” (Eclo 31,35) e 
“O vinho, bebido em demasia, é a 
aflição da alma” (Eclo 31,39).

Fonte: Veritatis Splendor (leia o 
artigo completo no site da Paró-
quia da Glória, no link http://bit.
ly/OVmoIm)

A doutrina da proibição de consumo de bebidas alco-
ólicas não é divina, mas humana | Foto: Divulgação
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A conversa de Jesus 
com a Samarita-
na, perto do poço 
de Jacob, é uma 
verdadeira pérola 

do Evangelho. Jesus fala da 
água como o elemento mais 
simples, mas que, no fundo, 
é o mais desejado e mais vi-
tal para quem está em contato 
com o deserto. Jesus não pre-
cisava dar muitas explicações 
para fazer compreender o que 
significava a água. A água da 
fonte serve para a nossa vida 
natural, ao passo que a água 
viva, de que Jesus fala, serve 
para a vida eterna.

Tal como o deserto só flo-
resce depois de uma chuva 
abundante, também as semen-
tes sepultadas em nós desde o 
Batismo só podem germinar 
se forem regadas com a Pala-
vra de Deus. Então a planta 
cresce, dá novos rebentos e 
ganha a forma de uma árvore 
ou de uma lindíssima flor. E 
tudo isso porque recebe a água 
viva da Palavra que faz surgir 
a vida e a mantém para a eter-
nidade. 

“Todo aquele que bebe 
desta água voltará a ter sede; 
mas, quem beber da água que 
Eu lhe der, nunca mais terá 
sede: a água que eu lhe der há 
de tornar-se nele em fonte de 
água que dá a vida eterna”. 

As palavras de Jesus são 
dirigidas a todos nós, que an-
damos sedentos neste mun-
do. São para aqueles que têm 
consciência da sua aridez 
espiritual e ainda sentem a 
pungência da sede, e também 
para aqueles que já nem se-

“...mas, quem beber da água que Eu lhe 
der, nunca mais terá sede” (Jo 4, 13-14)

PALAVRA DE VIDA

quer sentem a necessidade de 
ir beber à fonte da verdadeira 
vida, nem aos grandes valores 
da humanidade.

Mas, afinal, Jesus dirige 
um convite a todos os homens 
e mulheres de agora, revelan-
do onde podemos encontrar 
a resposta para as nossas in-
quietações, e a satisfação total 
dos nossos desejos. Todos nós, 
então, só temos que ir beber 
às Suas Palavras e deixar-nos 
embeber pela Sua mensagem.

De que modo? Reevangeli-

Cada vez em que procuramos viver o Evangelho é como 
se bebêssemos daquela água viva | Foto: Divulgação

zando a nossa vida, confron-
tando-a com as Suas Palavras, 
procurando pensar com o pen-
samento de Jesus e amar com o 
Seu coração. Cada momento em 
que procuramos viver o Evange-
lho é como se bebêssemos uma 
gota daquela água viva. Cada 
gesto de amor para com o nos-
so próximo é um gole daquela 
água. Sim, porque aquela água 
tão viva e preciosa tem isto de 
especial: torna-se uma fonte no 
nosso coração todas as vezes que 
vivemos o amor para com todos. 

“Todo aquele que bebe 
desta água voltará a ter sede; 
mas, quem beber da água que 
Eu lhe der, nunca mais terá 
sede: a água que eu lhe der há 
de tornar-se nele em fonte de 
água que dá a vida eterna”. 

Portanto, compreendemos 
que, para não sofrermos a 
sede, te mos que oferecer aos 
outros a água viva que formos 
buscar a Ele em nós mesmos. 
Bastará uma palavra, um sor-
riso, um simples gesto de so-
lidariedade, para voltarmos a 
dar, a nós mesmos, uma sen-
sação de plenitude, de satisfa-
ção profunda, um jorro de ale-
gria. E, se continuarmos a dar, 
esta fonte de paz e de vida fará 
nascer, em nós, água com uma 
abundância cada vez maior, 
sem nunca se secar.

E há também um outro se-
gredo que Jesus nos revelou, 
uma espécie de poço sem fun-
do aonde podemos ir beber. 
Quando dois ou três se unirem 
no Seu nome, amando-se com 
o mesmo amor de Jesus, Ele 
estará no meio deles (cf. Mt 
18, 20). E é então que nos sen-
tiremos livres, unidos, cheios 
de luz, e veremos correr rios 
de água viva do nosso coração 
(cf. Jo 7, 38). É a promessa de 
Jesus que se realiza, porque 
é d’Ele mesmo, presente no 
meio de nós, que jorra a água 
que sacia a sede por toda a 
eternidade.

Autoria: Chiara Lubich, funda-
dora do Movimento dos Focola-
res. Esta Palavra de Vida foi pu-
blicada originalmente em abril 
de 2002

Soprando velas
No dia 28 de setembro, Pe. Fran-
cisco completou 58 anos de vida. 
A comemoração teve início com 
a celebração das 18h30min e con-
tinuou com a confraternização 
preparada especialmente para ele 
pelos agentes pastorais, no salão 
paroquial. O aniversário contou 
com depoimentos e homenagens 
ao querido padre Chico: “Como é 
bom tê-lo entre nós! Um verda-
deiro despojar-se de si mesmo, 
para que no fim se obtenha o 
tudo ofertado pelas mãos de 
Deus. Nós lhe parabenizamos e 
pedimos as bênçãos de Deus e
que a Virgem Mãe Santíssima o 
cubra e proteja com seu manto 
celestial”, dizia a homenagem.

Seminário de Pais
Acontecerá nos dias 23 e 24 
de novembro o XIII Seminário 
de Pais de Fortaleza, com o 
tema “Educa teu filho, esforça-
-te (por instruí-lo)...” - Eclo 
30,13. O evento é promovido 
pela Escola de Pais do Bra-
sil - Seccional Fortaleza, com 
apoio do Banco do Nordeste, no 
Instituto Atlântico (Av. Oliveira 
Paiva, 941 - Cidade dos Fun-
cionários). As inscrições são 
gratuitas através dos telefones 
8618.0005 e 8858.7939 e pelo 
e-mail escoladepaisfortaleza@
hotmail.com. Confira a progra-
mação completa no site www.
paroquiagloria.org.br. 

erramos
O Mensageiro da Glória 
completou, no último mês de 
julho, 14 anos de existência 
e não 13 anos, conforme foi 
divulgado na nossa edição 
julho/agosto. Quem atesta é 
o seu editor fundador, José 
Anildo da Silva. “O Jornal 
teve sua primeira edição em 
JULHO de 1998, sob a revisão 
e coordenação do Pe. Sales 
(Administrador Paroquial),  
estando o Pe. José Alberto 
Castelo (Pároco) afastado por 
motivo de saúde. Cabe salien-
tar que o  Pe. Castelo foi um 
grande incentivador pela ideia 
da criação da Pastoral da Co-
municação”, ressaltou Anildo 
por e-mail.

Avisos
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Como se sabe, a televi-
são contribui para a 
dissolução de muitos 
lares em virtude da fal-
ta de diálogo que pas-

sa a existir entre os membros da 
família. Ao longo destes 50 anos, 
tornou-se verdadeiro vício de tal 
forma que, atualmente, não é difí-
cil encontrarmos em toda casa um 
aparelho de TV para cada mem-
bro da família, para que não haja 
a “concorrência interna” pelos 
programas que passam no mesmo 
horário. A família torna-se, assim, 
prisioneira da televisão.

Com o objetivo de despertar o 
diálogo familiar, a criatividade e o 
compartilhamento do afeto entre 
os membros da família, transcre-
vemos abaixo 13 ideias para se li-
bertar da TV sugeridas pela orga-
nização argentina “TV La Familia 
Internacional”. Como advertem 
os seus diretores, “não se trata, de 
maneira alguma, de um boicote”, 
mas cortar a dependência da TV 
para promover uma vida mais 
sã, motivar o diálogo e dedicar 
mais tempo para brincar com as 
crianças, para pensar, ler, passear 
e compartilhar o tempo em con-
junto com os demais membros. A 
ideia é apenas experimentar! Por 
que não tentar? Por que não se de-
dicar mais à sua própria família?

13 ideias geniais para 
se libertar da TV

COMPORTAMENTO

1.  Remova a sua TV para um 
lugar menos importante na casa. 
Isto ajudará muito no seu pro-
cesso de libertação;

2.  Esconda o controle remoto;
3. Não permita a existência 

de uma TV no quarto de seus 
filhos, pois ela os distancia da 
vida familiar e do contato com 
os demais membros, não os dei-
xa dormir bem e também torna 
difícil controlar a programação 
imprópria para menores. Se você 
remover a TV do quarto de seus 
filhos, compense-os com algo 
que gostem e que lhes faça bem;

4. Não assista à TV durante 
as refeições, pois este é um óti-
mo momento para se cultivar o 
diálogo familiar;

5. Determine claros limites 
para se assistir aos programas 
da TV. Por exemplo: meia hora, 
uma hora por dia... Estabele-
ça as normas de forma positi-
va, isto é, não diga: “você não 
vai ver televisão!”, mas: “você 
pode ver tanto tempo por dia” 
ou “ao invés disso, vamos fazer 
tal coisa!”;

6. Não use a TV como babá. 
Faça com que seus filhos parti-
cipem das tarefas domésticas, 
para que se sintam úteis. Dê-lhes 
a oportunidade de sentir que po-
dem ajudá-lo bastante;

7. Fixe alguns dias da semana 
como dias sem TV e realize noi-
tes de entretenimento familiar;

8. Não faça da TV instrumen-
to de recompensa ou castigo, 
pois isto aumenta ainda mais o 
seu poder de influência;

9. Escute o rádio ou a sua mú-
sica favorita ao invés de deixar a 
TV ligada em um outro cômodo 
da casa, usando-a como “som 
ambiente”;

10. Não pague para assistir TV; 
ao invés disso, utilize essa verba 
para comprar jogos ou livros;

11. Não se assuste se o seu fi-
lho lhe disser: “não tenho o que 
fazer!”. Ajude-o a despertar a sua 
criatividade;

12. Não permita que a TV su-
pere o mais importante: o diálo-
go familiar, a criatividade, a lei-
tura e a diversão;

13. Pense sempre na possibili-
dade de assistir cada vez menos TV. 

Quando você conseguir se 
libertar, ficará espantado com 
quanto tempo perdeu e poderá se 
dedicar mais à família e a outras 
formas de entretenimento. Contu-
do, após a libertação, você passará 
a controlar o botão de liga/desliga 
da TV... E o mais importante: à 
hora que você bem quiser!

Fonte: www.cleofas.com.br

o objetivo é despertar o diálogo familiar, a criatividade e o compartilhamento 
do afeto entre os membros da família | Foto: Divulgação

Na noite do dia 05 de setem-
bro, realizou-se no interior 
da Igreja a III Reunião de 
Pais e Padrinhos promovi-
da pela Pastoral da Crisma. 
A programação foi iniciada 
com a acolhida dos pais e pa-
drinhos, realizada com muita 
alegria e descontração pelos 
catequistas, seguida de um 
momento de música e oração 
perfeitamente conduzidas por 
Johann Vargas. 

Fazendo jus aos festejos do 
mês da Bíblia, o evento contou 
com a participação do nosso 
querido Vigário, Pe. Julio, que 
proferiu uma formação sobre 
o tema “A importância da Pa-
lavra na vida do cristão”. Este 
momento foi de suma impor-
tância, uma vez que as pala-
vras proferidas pelo sacer-
dote levaram a uma singela, 
mas profunda reflexão sobre 
o amor de Deus, convidando 
a cada pai, mãe e padrinhos 
presentes a conhecerem mais 
sobre os ensinamentos deixa-
dos por Cristo. 

Acolhida aos pais 
e padrinhos 

CRISMA

O ponto alto da reunião foi 
protagonizado pelos crisman-
dos, que aproveitaram a opor-
tunidade para realizar uma 
homenagem aos pais cantando 
lindamente a canção “Como é 
grande o meu amor por você”, 
de Roberto Carlos. Durante a 
canção, os jovens estavam ves-
tidos com as roupas de seus 
pais, o que os deixou bastante 
emocionados. Após os beijos, 
abraços e carinhos trocados en-
tre pais e filhos, foram dadas as 
informações necessárias sobre o 
andamento das turmas e os avi-
sos de praxe. 

Como forma de agraciar os 
pais e aproveitando o ensejo da 
formação ministrada pelo Pe. 
Júlio, algumas bíblias foram 
sorteadas. Este encontro com os 
familiares dos crismandos vem 
corroborando a parceria entre 
pais e catequistas, com o objetivo 
de fortalecer os laços de fraterni-
dade, confiança e cooperação.

Fonte: Coordenação da Pastoral 
da Crisma

durante a homenagem, os jovens estavam vestidos
com as roupas de seus pais | Foto: Pastoral da Crisma
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Família em Cristo: 
Novas Criaturas”. 
Este foi o tema 
do XXXII Encon-
tro de Casais com 

ECC

O ENCONTRO DE 
CASAIS COm CRISTO 
PROPICIOU O DESPERTAR 
DOS CASAIS PARA UmA 
CONVIVêNCIA
FRATERNA COm OS 
IRmãOS E COm A IGREJA

Famílias em Cristo, 
novas criaturas

o encontro contou com a participação de 42 ca-
sais | Imagem: ECC

Apresentações nos dias 10, 17, 
24 de novembro e 1º de de-
zembro. Todas as apresenta-
ções ocorrem às 18h, no Salão 
Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória (Av. Oliveira 
Paiva, 905 – Cidade dos Fun-
cionários). Valor do ingresso: 
R$ 2,00.

Serviço

Cristo (ECC) de nossa Paró-
quia, realizado nos dias 21, 
22 e 23 de setembro de 2012. 
O encontro foi marcado por 
momentos de espiritualida-
de vivenciados por 42 casais, 
que tiveram a oportunidade 
de melhorar o relacionamen-
to entre si e com Cristo. 

Os casais participaram de 
várias palestras que tiveram, 
como objetivo, o despertar do 
casal para uma convivência 
fraterna com outros casais e 
com a Igreja. Durante o en-
contro, vários casais puderam 
partilhar de suas experiên-
cias, possibilitando um cres-
cimento a todos. Foi nítida a 
participação e envolvimento 
desses casais em cada mo-
mento especialmente viven-
ciados por eles. Em seus sem-
blantes, era visível quantos 
valores importantes estavam 
sendo descobertos, aprimora-
dos e colocados em prática. 

Os casais participantes pu-
deram compreender o senti-
do de servir a Cristo e qual a 
fundamentação do ECC, que é 
um serviço da Igreja em favor 
da evangelização das famí-
lias. O ECC procura construir 
o Reino de Deus aqui e agora, 
a partir da família, da comu-
nidade paroquial, apontando 
elementos para que os ca-
sais se reencontrem com eles 
mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmen-

te, com Cristo. Para isto, bus-
ca compreender o que é “ser 
Igreja hoje” e reafirma seu 
compromisso com a dignida-
de da pessoa humana e com a 
justiça social.

A Espiritualidade é a tô-
nica do ECC e se fundamen-
ta em cinco pontos básicos: 
DOAÇÃO, essência da vida 
cristã; POBREZA, atitude 
evangélica fundamental para 
se colher o Reino de Deus; 
SIMPLICIDADE, atitude que 
se traduz num estilo simples, 
espontâneo e autêntico no 
relacionamento com os ou-
tros; ALEGRIA, que nasce da 
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certeza da vitória do bem e 
é experimentada no encon-
tro, na partilha, na doação 
e na comunhão com o outro; 
ORAÇÃO, que é uma relação 
pessoal do homem com Deus 
em Jesus Cristo. Juntam-se 
as estes valores a FRATER-
NIDADE, a GRATUIDADE e 
a MISSIONARIEDADE.

O encerramento do encon-
tro foi no domingo, onde o 
Pe. Francisco destacou a im-
portância do ECC na busca de 
fortalecer os laços da família 
com Cristo.

Fonte: Núcleo Dirigente do ECC

O Grupo de Teatro Glori’Art, de 
nossa Paróquia, convida todos 
a embarcarem num mundo re-
pleto de fantasia. “Dou-lhe uma, 
dou-lhe duas e dou-lhe três! 
Vai começar... era uma vez” é 
o nome do novo espetáculo do 
grupo, que irá se apresentar no 
Salão Paroquial aos sábados, a 
partir do dia 10 de novembro, 
sempre às 18h.

O espetáculo “Dou-lhe uma, 
dou-lhe duas e dou-lhe três! Vai 
começar... era uma vez”, conta 
a estória de um menino que en-
frenta vários desafios e aventu-
ras para conseguir achar o cami-
nho de volta para casa. Durante a 
trajetória ele se encontra com vá-
rios personagens – alguns deles 
do nosso imaginário brasileiro, 
como a Índia, a Sereia e o Boto, 
deparando-se também com a 
destruição do meio ambiente. É 
uma estória repleta de fantasia, 
imaginação e muitas surpresas.

Neste trabalho, o Grupo de 
Teatro Glori´Art se utiliza da 
criatividade para levar ao pú-
blico infantil temas importantes 
como a problemática ambiental 
e o desafio de cuidar da nature-
za. O texto é do ator e drama-

Novo espetáculo promete 
agradar a criançada

GLORI’ART

turgo Fernando Luce (in me-
morian), a quem o Grupo presta 
uma homenagem. A atriz, dire-
tora e produtora Ana Cristina 
Viana, de renomado reconheci-
mento no meio artístico, está à 
frente da direção.

Além do esforço do Grupo, 
que vem trabalhando continu-
amente, a realização deste es-
petáculo conta com o auxílio de 
alguns colaboradores que in-
centivam a cultura.          

Não perca a oportunidade 
de assistir ao espetáculo infan-
til “Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 
dou-lhe três! Vai começar... era 
uma vez”!

Fonte: Pastoral da Comunicação

Dou-lhe Uma, 
Dou-lhe Duas, 

Dou-lhe Três!
Vai  Começar... “Era Uma Vez...

Glori’art
Grupo de Teatro



dizendo pra você que ele vai voltar. 
Mas Ele lhe pede uma coisa: que 
você permaneça fiel ao seu casa-
mento”. Pronto! Aquilo ali entrou 
no meu coração; era uma promessa 
de Deus para mim. 

Mas enquanto eu rezava, o que 
acontecia com o meu marido? Ele 
afirma que mesmo continuando na 
“gandaia”, alguma coisa começou 
a mudar. Certas coisas perderam 
a graça. Com o tempo, o Rubens 
começou a pensar muito na nossa 
casa, em mim, na nossa minha filha. 
Eu não via nada disso, mas as mu-
danças também aconteciam com 
ele. Em julho de 2006, nas férias, ele 
ligou pra casa querendo sair com a 
nossa filha. No restaurante, ele dis-
se que estava muito arrependido e 
queria voltar pra casa. Precisava que 
nós o perdoássemos e queria saber 
se eu o aceitaria de volta.

Quando a Dara chegou em casa, 

Sou Zarelle e o nome do 
meu esposo é Rubens. 
Nós temos uma filha de 21 
anos e outro filho no céu. 
Temos 26 anos de casa-

dos, mas houve um momento em 
que pensei que perderia meu mari-
do para sempre. Jesus me provou o 
contrário. 

Há dez anos atrás, precisamen-
te em outubro de 2002, o Rubens 
chegou para mim e disse que não 
queria mais ficar em casa. Preferia 
curtir a vida de solteiro, sem dar sa-
tisfação a ninguém. Disse que não 
me amava mais e foi embora. 

Naquele tempo nós não fre-
quentávamos a Igreja. Quando meu 
marido estava botando a mala no 
carro, eu disse a ele: “Olha, você 
está perdoado. No dia em que você 
quiser voltar para casa, eu te aceito 
de volta”. Eu mesma me surpreen-
di. Humanamente ninguém diria 
isso. Mas foi o Espírito Santo quem 
agiu em mim naquele momento e 
eu nem mesmo O conhecia. Assim, 
o primeiro milagre que Deus fez na 
minha vida foi o dom do perdão. 

Mas o que é fé? Lá na carta aos 
Hebreus, capítulo 11, há vários sig-
nificados de fé, dentre eles: “A fé é 
esperar por aquilo que ainda não 
aconteceu”. Como é que eu ia acre-
ditar que o meu marido ia voltar 
para casa? Então comecei a trilhar 
um caminho de fé.

Esse caminho começou com 
Deus providenciando pessoas e si-
tuações para que eu me fortalecesse 
na fé. Primeiro, uma tia dele que é 
freira me chamou para conversar e 
disse que o Rubens era um homem 
bom, e me pediu para rezar por ele. 
E quando eu disse que não sabia 
rezar nem tinha forças para isso, 
ela me deu um livrinho de oração. 
Essa primeira providência de Deus 
me ajudou muito. Depois, uma vi-
zinha me convidou para ir à missa 
(foi quando eu tive a minha primei-
ra experiência com a Igreja). Chorei 
durante toda a celebração. Após 
aquela missa eu nunca mais deixei 
a Paróquia, porque eu percebi que 
cada vez que eu ia eu saía muito 
melhor; foi um processo de cura pra 
mim. E eu comecei a participar das 
atividades da Paróquia: da Legião 

“Receba-o de volta; ele é como se fosse 
meu próprio coração...” (Filemon 1, 12)

TESTEMUNHO

de Maria, do Apostolado da Oração, 
do grupo Javé... Com isso aprendi 
a rezar o terço, a fazer adoração ao 
Santíssimo... Tudo isso estava me 
fazendo um bem enorme. 

No início, passei uns cinco me-
ses só rezando, de joelho no chão 
até tarde da noite. Na minha cabeça, 
quanto mais eu rezasse mais rapida-
mente o meu marido iria voltar para 
casa. Certo dia, fui à casa da minha 
mãe e desabafei com ela: “Vou de-
sistir, não quero mais saber...”. Na-
quele momento, um espírito de tris-
teza profunda tomou conta de mim. 
Já era um sintoma de depressão. 
Eu fui para o quarto da minha mãe 
e não tinha nem mesmo vontade 
de buscar a minha filha no colégio. 
Então aconteceu um grande mila-
gre. Eu estava deitada quando eu 
percebi uma mão segurando o meu 
ombro e me erguendo da cama. Eu 
me dirigi a um crucifixo que tinha 
no quarto dela e ouvi uma voz no 
meu coração: “Beije a cruz. Eu estou 
te apresentando Aquele que pode te 
ajudar”. Quando eu beijei a cruz, fui 
tomada por um sentimento de ale-
gria intenso, imenso, coisa que eu 
nunca havia sentido na minha vida. 
Era uma força, uma alegria, uma 
disposição... Aí eu percebi que o bei-
jo na cruz me curou, libertou-me de 
toda a tristeza, toda a apatia, e então 
eu me senti forte para continuar a 
viver. Depois fui entender que aque-
la pessoa que me levantou da cama 
foi Nossa Senhora. Afinal, quem é 
que nos apresenta seu Filho? 

Outro dia, depois de deixar nos-
sa filha na escola, cheguei em casa 
muito arrasada, triste mesmo, cho-
rando... Então eu liguei a televisão e 
fui procurar um filme para assistir. 
Fui mudando os canais e em um de-
les apareceu a figura de um padre. 
Mudei de canal e comecei a assistir 
a um filme. O telefone tocou; era 
minha mãe. A gente conversou um 
pouco e, quando eu voltei, a tela da 
televisão não mostrava mais o fil-
me. Estava na figura daquele padre. 
E depois de falar um pouco sobre a 
TV Canção Nova, ele disse: “VOCÊ 
(aquilo pareceu uma flecha no meu 
coração) que está sentada no sofá 
da sua casa, chorando porque o seu 
marido lhe abandonou, Jesus está 
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já entrou chorando. “Mãe, você não 
sabe o que aconteceu. O papai está 
querendo voltar pra casa. Mas será 
que a gente vai aceitar ele aqui? Eu 
não sei mais viver com ele...” Ou 
seja, ela não tinha mais afinidade. 
Afinal, foram cinco anos fora de 
casa. Eu disse: “Dara, vamos fazer 
um pedido a Jesus? Que o Rubens 
passe o Natal com a gente?” 

No dia 16 de novembro, dia do 
aniversário dele, fui à santa missa e a 
1ª Leitura era uma carta a Filemon. 
Quando eu abri a Bíblia e fui ler, eu 
comecei a chorar muito porque eu 
estava entendo que aquela era uma 
cartinha de Deus pra mim. Ora, o 
meu marido já havia demonstrado 
que queria voltar. E essa cartinha 
só veio confirmar. Quando a pala-
vra de Deus é viva, a gente traz pra 
nossa situação. É a Carta a Filêmon, 
capítulo 1, versículo 10 em diante: 
“Minha filha, peço-lhe um favor por 

este meu filho. Eu o estou mandan-
do de volta para você. Ele é como se 
fosse o meu próprio coração. Talvez 
ele tenha se afastado de você por al-
gum tempo para que você o tenha 
de volta para sempre (...). Eu te es-
crevo na certeza de que você vai me 
obedecer. E sei que fará muito mais 
do que eu estou te pedindo. Peço 
também que prepare um quarto 
para ele, porque ele está sendo de-
volvido a você graças às orações que 
você está fazendo”.

Pronto! Eu não tinha mais dú-
vida nenhuma, minha fé se tornou 
inabalável. No final do ano nós fo-
mos passar o natal na casa da mi-
nha sogra quando de repente ele 
apareceu pra passar o natal com a 
gente. E ele não só passou o natal, 
mas também o ano novo. Claro, de 
uma forma reservada. Havia um 
rompimento entre nós. Minha con-
fiança estava abalada. Tudo isso ti-
nha que ser recuperado; tínhamos 
que começar tudo de novo, como se 
fosse um namoro. 

Em março de 2007 ele começou 
a ligar para casa totalmente dife-
rente. A gente passou cerca de três 
meses saindo, conversando. Eu dis-
se que o aceitava de volta com uma 
única exigência: que nós fizéssemos 
o Encontro de Casais com Cristo em 
setembro, na Paróquia. Ele aceitou. 

Nós fizemos o Encontro de Ca-
sais com Cristo (ECC) há cinco anos 
e desde então estamos juntos nessa 
caminhada de fé. Participar desse 
encontro é dar uma oportunida-
de para Deus entrar na nossa vida. 
Esse testemunho é para exaltar o 
nome de Jesus, porque foi Ele quem 
fez todas essas maravilhas. Se Jesus 
fez tudo isso por nós, certamente 
fará por vocês também. Basta que 
você peça com fé e seja fiel. 

Fonte: Zarelle Coreia Fernandes é 
paroquiana desde 2002; ela e seu 
esposo, Rubens Fernandes Junior, 
servem à Igreja no Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), Encontro 
de Jovens com Cristo (EJC) e mo-
vimento ligado a diocese Encon-
tro Matrimonial Mundial (EMM). 
Para ler o testemunho completo, 
acesse o site da Paróquia da Glória, 
no link http://bit.ly/Qwhu1v



Entrevista

Ele já foi apelidado de “paparazzi” 
pelo Pe. Francisco, por sua dispo-
sição em fotografar e filmar gran-
de parte dos eventos da Paróquia. 
Seu trabalho pastoral, no entanto, 
vai além. O conselheiro pastoral 
Narcélio Barros, nosso entrevis-
tado desta edição d’O Mensageiro, 
nos conta um pouco de sua histó-
ria e fala de sua alegria em servir 
Cristo e a Igreja há mais de doze 
anos. Confira:

Mensageiro da Glória: Como 
Como se deu o chamado de Deus 
para servir à Igreja?
Narcélio Barros: A minha ida 
para a Igreja aconteceu logo após a 
morte da minha mãe. Na nossa casa 
nós éramos dez filhos e eu costu-
mava dizer que minha mãe rezava 
por todos. Ela se tornou viúva muito 
cedo, aos quarenta e cinco anos, 
então ela se dedicou inteiramente à 
Igreja. Nós, os filhos, muito envol-
vidos com o trabalho e os estudos, 
não tínhamos essa vivência. Íamos 
à missa aos domingos e, como ela 
rezava muito, dizíamos que ela 
rezava por nós todos. Já próximo à 
sua morte, quando ela ficou doente 
e não podia mais ir à Igreja, nós 
sentimos essa necessidade de ir 
também. Nessa época, eu e minha 
mulher, Marlene, tínhamos pouco 
mais de dez anos de casados.

“Somos chamados a ser instrumentos 
de Deus na comunidade”

Mensageiro da Glória: Hoje 
você integra o Conselho Pastoral 
da nossa Paróquia. Como foi essa 
caminhada?
Narcélio Barros:  Quando eu e 
minha mulher decidimos traba-
lhar na Igreja, nós não tínhamos 
nenhuma experiência, não sabía-
mos nada sobre pastoral nenhu-
ma. Mas eu tinha uma tendência 
já para a comunicação porque na 
minha época de adolescente eu 
participei de vários festivais de li-
teratura a nível nacional. Na época 
a rede estadual promovia festivais 
culturais e por anos seguintes 
eu ganhei o festival de poesia. Já 
que eu tinha essa tendência para 
a comunicação, nós nos engaja-
mos na Pastoral da Comunicação 
(Pascom). Cerca de três anos 
depois minha mulher saiu por 
conta dos afazeres de casa, mas eu 
continuei. E nessa trajetória fui me 
entregando ao serviço pastoral e o 
tempo dedicado à Igreja foi fican-
do maior. Logo vieram os convi-
tes para participar do Conselho 
Pastoral, depois o MESC. Hoje eu 

participo da Pascom, sou minis-
tro extraordinário da Sagrada 
Eucaristia e participo do Conse-
lho Pastoral. Este ano estou me 
desligando do Conselho porque já 
cumpri dois mandatos e não posso 
ser reeleito, para dar espaço para 
outras pessoas que querem prestar 
esse serviço.

Mensageiro da Glória: E 
como tem sido essa experiência?
Narcélio Barros:  É muito bom 
e gratificante participar do Con-
selho Pastoral. Lá fiz muitos ami-
gos; alguns são tão queridos como 
irmãos. É um grupo de grande 
responsabilidade, eleito na nossa 
assembleia pastoral anual, que 
auxilia o padre nas decisões da 
Paróquia. O MESC também é 
um serviço que revigora a alma. 
É muito mais que entregar a 
Eucaristia na Santa Missa. Nosso 
principal trabalho é visitar os 
doentes. Esse mês teve a morte de 
uma doentinha que eu entregava 
a Eucaristia todo sábado à tarde. 
Fiquei triste pra caramba. Mas 

sinto que cumpri minha missão 
com ela; desde o dia em que eu fui 
designado ministro até sua morte 
– isso já está com quatro anos – 
eu não faltei nenhum sábado na 
casa dela, entregando a Eucaris-
tia. Então nós criamos um vínculo 
muito forte. Quanto à Pascom, 
meu trabalho é filmar e fotogra-
far os eventos para alimentar os 
nossos meios de comunicação, a 
exemplo do jornal Mensageiro e 
do canal da Paróquia no YouTu-
be. E em setembro passado eu e 
minha esposa fizemos o Encon-
tro de Casais com Cristo (ECC). 
A experiência foi muito boa; 
aprendemos muito com tudo o 
que vimos e ouvimos. O casal se 
aprofunda na fé e toda a família 
sai fortalecida.

Mensageiro da Glória: Como 
a família vê o serviço pastoral que 
você desenvolve?
Narcélio Barros:  Eles me 
apoiam e não fazem cobranças. 
Mas eu tento sempre manter um 
equilíbrio. Um dia desses meu 
filho ia começar a pintar uma 
parede lá em casa porque eu não 
tinha tido tempo, por conta de 
uma das tarefas da Igreja. Depois 
que eu cheguei da missa em que 
servi como ministro da Eucaristia, 
ele estava separando a tinta. Eu o 
mandei tomar banho e sair com a 
namorada, como ele tinha plane-
jado, e continuei o serviço. Em to-
dos os momentos mais importan-
tes que vivenciei na Igreja – como 
a minha colação como ministro, 
missa do dia dos pais, entre 
outros – minha mulher e meus 
filhos me acompanharam. Muitas 
vezes o pessoal pode até pensar 
que eu estou sozinho ali; porque 
eu estou lá na frente fotografando 

ou filmando e eles geralmente 
estão sentados lá atrás. 

Mensageiro da Glória: Para 
você, o que é ser Igreja? Como vê a 
importância do serviço pastoral?
Narcélio Barros: A Igreja, 
para mim, é um lugar onde você 
encontra Deus nas outras pessoas. 
E o serviço pastoral é uma oportu-
nidade de servir a Deus na pessoa 
dos irmãos, que de algum modo 
precisam desse serviço: é o padre, 
que precisa do nosso auxílio, são 
os outros agentes pastorais, os 
paroquianos, os pobres da comu-
nidade... A Igreja é esse encontro 
e encontrar com todo esse povo é 
encontrar com Deus. 

Mensageiro da Glória: Quem 
mensagem você deixaria à comu-
nidade sobre essa sua alegria e 
disposição de servir?
Narcélio Barros: Eu vou apro-
veitar a minha saída do Conselho 
Pastoral para falar que é muito 
bom e muito gratificante a gente 
trabalhar para a Igreja e saber que 
está contribuindo de alguma forma. 
Quando eu decidi entrar na Igreja, 
eu comentei lá em casa: nós não 
somos uma família de posses que 
pode dar grandes ofertas, mas a 
gente pode trabalhar e doar um 
pouco do nosso tempo, dar essa 
contribuição. Isso é muito bom. 
A quantidade de amigos que eu 
fiz aqui na Igreja é uma das coisas 
que mais me alegram. Mas só o 
fato de servir a Deus já me deixa 
muito feliz. Eu digo muito que, em 
certas ocasiões, presentear alguém 
que precisa de uma determinada 
coisa deixa a gente mais feliz do que 
ganhar um presente. Eu comparo o 
trabalho na Igreja a essa alegria: a 
gente contribui e ao mesmo tempo 
se sente gratificado. Então fica o 
meu recado: as pessoas que quise-
rem participar das pastorais, mo-
vimentos e serviços, e do próprio 
Conselho Pastoral, que busquem se 
engajar. Cada um de nós é chama-
do a ser um instrumento de Deus 
na comunidade. 

O QUE LEVA Um 
FIEL A DOAR TEmPO E 
TRABALhO à IGREJA, 
ALÉm DO ChAmADO DE 
CRISTO? A RESPOSTA É 
mAIS SImPLES DO QUE 
PODEmOS ImAGINAR
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Calendário litúrgico
OUTUBRO > 01/10: Santa Terezinha do menino Jesus, virgem; 02/10: Santos 
Anjos da Guarda; 04/10: São Francisco de Assis; 05/10: São Benedito, o Negro, 
religioso; 06/10: São Bruno, presbítero; 07/10: Nossa Senhora do Rosário; 09/10: 
São Dionísio, bispo, e seus companheiros, mártires; 12/10: NOSSA SENhORA DA 
CONCEIçãO APARECIDA; 14/10: São Calixto I, papa e mártir; 15/10: Santa Tereza de 
Jesus, virgem e doutora da Igreja; 16/10: Santa Edviges, religiosa; Santa margarida 
maria Alacoque, virgem; 17/10: Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir; 18/10: 
SãO LUCAS, EVANGELISTA; 24/10: Santo Antônio maria Claret, bispo; 25/10: Bem-
aventurado Frei Antônio de Sant’Ana Galvão, presbítero; 28/10: SãO SImãO e SãO 
JUDAS, APÓSTOLOS. (Fonte: www.santamissa.com.br)

No mês de setembro, a Igreja, 
através de sua liturgia, reveren-
ciou a Bíblia como fundamento 
principal por parte de cada cris-
tão que deseja e busca participar 
do Reino de Deus. Em especial 
nós, católicos, precisamos as-
sumir cada vez mais o hábito 
de manusear as Escrituras Sa-
gradas para conhecer a Palavra 
de Deus de forma profunda, 
praticá-la e levá-la aos que não 
a conhecem – ou se a conhecem, 
não as põem em prática.

Jamais poderemos vivenciar 
os ensinamentos de Deus na 
nossa convivência com o próxi-
mo se não buscarmos primeira-
mente nos abastecermos de sua 
sabedoria. Assim, poderemos 
aplicá-los em todas as nossas ati-
tudes, principalmente junto aos 
irmãos que esperam ser amados, 
compreendidos e perdoados.

Como gerar em nós o amor 
incondicional, capaz de perdo-
ar as ofensas e abraçar os mais 
difíceis se não estivermos ali-
mentados pela Palavra de vida? 
Como despertar em nós o sen-
timento sublime da compaixão, 
que nos faz querer estar ao lado 
dos crucificados desse mundo 
que anseiam saciar a sua fome 

Bíblia: ponto de partida para 
leitura e prática

PARA REFLETIR

de alimento e sua sede de justi-
ça; cobrir o seu corpo e abrigar-
-se em local seguro; ser visitado 
na prisão ou no hospital; e ser 
acolhido e respeitado como ir-
mão em Cristo?

Somente alimentados espiri-
tualmente com a Palavra conse-
guiremos sair da nossa acomo-
dação e visão individualista para 
uma atitude de desprendimento, 
capaz de nos fazer enxergar além 
de nós mesmos e das falsas apa-
rências que o mundo oferece.

Munidos da Palavra estare-
mos preparados para assumir 
nossa verdadeira missão de cris-
tão batizado, convocado para 
disseminar o Reino para todos 
os filhos, sem distinção – como 
prega o Concílio Vaticano II, que 
completa seus cinquenta anos 
na vida da Igreja Católica, que 
busca continuamente levar a Boa 
Nova para todos os homens.

Tomemos, então, uma atitu-
de coerente com a nossa condi-
ção de cristão católico, que pre-
cisa utilizar mais a Bíblia como 
referencial diário e permanente 
de leitura e prática de vida. A 
partir dessa decisão consciente 
iremos estar mais preparados 
para viver o “Ano da Fé”, pro-
clamado pelo Papa Bento XVI, 
iniciado no último dia 11 de ou-
tubro de 2012.

vem de Deus Uno e Trino, que 
em Cristo nos amou com amor 
fiel até a cruz”, então “há uma 
evidente correspondência entre 
a crise da fé e a crise do matri-
mônio”.

Recordou, a propósito, o que 
a Igreja afirma e testemunha há 
tempo: “o matrimônio é cha-
mado a ser não só objeto, mas 
sujeito da nova evangelização”.

O papa convidou a todos, as-
sim, a trabalharem pelas famí-
lias, voltando o olhar “para as 
muitas experiências vinculadas 
a comunidades e movimentos 
que estão se realizando cada 
vez mais no tecido das dioceses 
e das paróquias, como foi de-
monstrado pelo recente Encon-
tro Mundial das Famílias”. 

Leia a homilia completa: 
http://www.zenit.org/arti-
cle-31471?l=portuguese (Fon-
te: WWW.zenit.org)

Dada a importância 
do tema, quisemos 
destacar de modo 
independente a re-
flexão do papa em 

sua homilia dia 7 de outubro, 
durante a missa de abertura da 
XIII Assembleia Especial do Sí-
nodo dos Bispos, em que ele tra-
tou dos desafios que envolvem a 
família na nova evangelização.

No evangelho lido durante 
a cerimônia, escutamos Jesus 
se referir com clareza à relação 
entre o homem e a mulher, san-
tificada pelo Criador no Gênesis 
e perpetuada pelo mesmo Salva-
dor com os seus ensinamentos 
na terra.

Neste sentido, o papa disse 
que a mensagem da Palavra de 
Deus pode ser resumida na ex-
pressão do livro do Gênesis, que 
o próprio Jesus retoma: “Por 
isso, o homem abandonará seu 
pai e sua mãe, se unirá à sua mu-

Matrimônio é chamado 
a ser sujeito da nova 
evangelização

A VOZ DO PASTOR

lher e serão ambos uma só car-
ne” (Gn. 1,24, Mc. 10,7-8).

“O que nos diz hoje esta pa-
lavra?”, perguntou-se o papa. 
“O matrimônio constitui um 
evangelho, uma Boa Notícia 
para o mundo atual, em parti-
cular para o mundo seculariza-
do”. Porque esta união, “uma 
só carne”, deve ser tal “na ca-
ridade, no amor fecundo e in-
dissolúvel”.

O pontífice destacou na ho-
milia que este é um sinal que fala 
de Deus com força, “uma eloqu-
ência que, em nossos dias, chega 
a ser maior porque, por várias 
causas lamentáveis, o matrimô-
nio atravessa uma profunda cri-
se, precisamente nas regiões de 
antiga evangelização”.

Esta relação não é casual, 
porque estando o casamen-
to unido à fé, “como união de 
amor fiel e indissolúvel” que 
“se fundamenta na graça que 

o Papa convidou a todos a trabalharem pelas famílias, voltando o olhar para as 
muitas experiências vinculadas a comunidades e movimentos | Foto: Divulgação
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