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PASCOM

MÊS DAS MISSÕES

Iniciamos o mês de 
outubro homenage-
ando santa Teresinha 
do Menino Jesus, 
virgem, doutora da 

Igreja e padroeira das mis-
sões. Abraçando um modelo 
interior de inocência de uma 
eterna criança, Teresa fez-se 
grande aos olhos de Deus na 
condução de sua Igreja, ten-
do como via a doação de sua 
vida ao serviço do Reino.

Como cristãos batizados, 
também somos convocados 
ao trabalho missionário, que 
nos faz sair de nossa acomo-
dação para irmos ao encon-
tro de homens e mulheres 
desorientados pelas injus-
tiças deste mundo. Eles es-
peram, através de nós, uma 
chama de esperança viva no 
Cristo Misericordioso.

Santa Teresinha soube 
ser instrumento nas mãos 
de Deus na realização de 
grandes transformações 
através de pequeninos ges-
tos de amor e de caridade. 
Não precisamos realizar 
grandes obras para exercer 

Como cristãos batizados, também somos convocados ao trabalho missionário, que 
nos faz sair de nossa acomodação para irmos ao encontro dos irmãos

a ação missionária, porque 
esse milagre da transforma-
ção dos talentos cabe a Deus. 
Apenas se faz necessário que 
nos disponibilizemos como 
servos inúteis que somos 
para realização do projeto de 
Deus (cf. Lucas 17,10).

Nossa razão de ser e es-
tar aqui no plano terrestre é 
para cumprirmos uma mis-
são escolhida por Deus para 
a construção do seu Reino. 
Ser missionário é sair de si 
para servir o outro com vis-
tas a ensinar-lhe a Palavra, 
que lhe permitirá vivenciá-la 
na comunidade.

Destacamos aqui a oração 
da Campanha Missionária, 
que diz: “Pai de misericór-
dia, que criaste o mundo e o 
confiaste aos seres humanos, 
guia-nos com teu Espírito 
para que, como Igreja mis-
sionária de Jesus, cuidemos 
da Casa Comum com res-
ponsabilidade. Maria, Mãe 
Protetora, inspira-nos nessa 
missão. Amém.”

Observemos que essa 
oração nos convida a cuidar 

de toda a criação, já que o 
maior responsável é o pró-
prio homem, de onde devem 
brotar a consciência e a sen-
sibilidade pela preservação 
da obra de Deus.

Peçamos ao Senhor que 
nos faça instrumento de 
sua Igreja missionária como 
anunciadores da sua infinita 

Misericórdia, pois somente 
assim conseguiremos enxer-
gar os verdadeiros rostos dos 
pobres, famintos, abando-
nados e excluídos da nossa 
sociedade. Procuremos nos 
espelhar no exemplo de san-
ta Teresinha, padroeira das 
missões, que soube, através 
de sua simplicidade, cum-

prir com pequeninos atos de 
amor a sua bela missão con-
fiada por Deus.

Reflitamos também sobre 
a vida de Maria Santíssima, 
como discípula missionária, 
e de muitos santos, como 
São Francisco de Assis, que 
dedicaram sua existência ao 
trabalho missionário. 
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Santo do Mês

-os a observar tudo quanto vos 
mandei” (Mt 28,19-20). Assim, 
o principal motivo da missão é 
obedecer ao chamado de Jesus. 
A evangelização é a missão es-
sencial da Igreja. 

Neste mês missionário, lem-
bremos que cada um de nós, 

Editorial
Em setembro, refletimos so-

bre a importância de conhecer e 
vivenciar a Palavra de Deus. É a 
escuta diária da Palavra que for-
talece a nossa fé e firma os passos 
na caminhada. A Bíblia é, pois, 
o principal livro de cabeceira do 
cristão. Não podemos desperdi-
çar esse grande presente, alimen-
to para a nossa alma. Ninguém 
duvide de que é possível viver o 
Evangelho, de que é fundamental 
dobrar os joelhos (e o orgulho) e 
abrir o coração para fazer a von-
tade de Deus em nossas vidas.

Ao conhecermos mais pro-
fundamente a Bíblia, percebe-
mos que a missão está ligada à 
história da salvação, ao desejo de 
Deus de que todos sejam salvos. 
Por isso, a missão está relaciona-
da ao envio: “Ide, fazei discípulos 
meus todos os povos, batizando-
-os em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo, ensinando-

como batizado, é protagonista 
da missão. É preciso, pois, pro-
clamar de forma corajosa a ne-
cessidade de libertação das pes-
soas, fazendo a opção pelos mais 
pobres. Uma Igreja missionária 
é aquela que anuncia a cada ser 
humano que ele é filho de Deus 
em Cristo. E não há no mundo 
maior alegria do que se reconhe-
cer filho de Deus e abandonar-se 
nos braços do Pai.

Neste Santo Ano da Miseri-
córdia, que em breve será en-
cerrado, oremos para que pos-
samos conhecer e experimentar 
a misericórdia de Deus em nos-
sas vidas, sem nunca esquecer 
de usar da mesma misericórdia 
para com nossos irmãos. Pois da 
mesma forma que julgarmos, se-
remos julgados (cf. Mateus 7,2).

 
*Pe. Francisco de Assis, 

pároco

A missão da Igreja 
São Cosme e São Damião – 26 de setembro
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Informações
MISSAS NA MATRIZ | Segundas: Celebração da Palavra às 6h30 e 18h30; 
Terça a Sexta: Missas às 6h30 e 18h30; Sábados: Missas às 6h30, 16h30 e 
18h30; Domingos: Missas às 8h, 11h, 18h e 20h; 2º domingo do mês: Missa da 
Misericórdia às 16h; Dia 13 de cada mês: Missa às 12h
HORÁRIO DAS CONFISSÕES | Terça a Sexta, das 15h às 18h
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Terça a Sexta: das 8h às 11h e 
das 14h às 19h30; Sábados: das 8h às 11h e das 15h30 às 19h30; Domingos: das 
7h às 11h e das 17h às 20h; Segunda: fechada. Fone: (85) 3279.4500.

02 – 10ª reunião do Conselho 
Pastoral, das 9h às 12h | 1º turno 
das eleições;
11 – 10ª reunião do Conselho 
Econômico, das 19h30 às 21h30; 
04 a 07 – Semana da Família, das 
19h às 21h30;

12 – Nossa Senhora Aparecida;
16 – 3º Encontrão Vocacional, das 
16h às 20h;
22 – Reunião ampliada da Pascom, 
das 16h às 19h;
30 – 2º turno das eleições.

Galeria

No dia 26 de setembro lem-
bramos dois dos santos mais 
citados na Igreja: Cosme e Da-
mião. Eram irmãos gêmeos, 
médicos de profissão e santos 
na vocação da vida. Viveram no 
Oriente e, desde jovens, eram 
habilidosos médicos. Com a 
conversão passaram a ser tam-
bém missionários, ou seja, 
aproveitando a ciência com a 
confiança no poder da oração 
levavam a muitos a saúde do 
corpo e da alma.

Viveram na Ásia Menor, até 
que diante da perseguição de 
Diocleciano, no ano 300 da era 
cristã, foram presos, pois eram 
considerados inimigos dos deu-
ses. Eles foram acusados de usar 
feitiçarias e meios diabólicos 
para disfarçar as curas. Tendo 
em vista esta acusação, a respos-
ta deles era sempre: “Nós cura-
mos as doenças em nome de Je-
sus Cristo e pelo Seu poder!”

Diante da insistência, quan-
to à adoração aos deuses, res-

ponderam: “Teus deuses não 
têm poder algum, nós adoramos 
o Criador do céu e da terra!”

Jamais abandonaram a fé e 
foram decapitados em 303. São 
considerados os padroeiros dos 
farmacêuticos, médicos e das fa-
culdades de medicina.

São Cosme e São Damião, 
rogai por nós! (Fonte: Canção 
Nova) 

No dia 28 de setembro, a comunidade da Glória se reuniu para celebrar os 
62 anos do nosso pároco, Padre Francisco. Foi um dia de alegria e homenagens
| Foto: Carlos Quezado
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AÇÃO PASTORAL

Por iniciativa da 
Pastoral Familiar, 
a Paróquia Nossa 
Senhora da Glória 
recebeu a Sema-

na da Família entre os dias 4 
e 7 de outubro. O tema “Mi-
sericórdia na Família - Dom 
e Missão” foi analisado à luz 
do Catecismo da Igreja e das 
Sagradas Escrituras. Compu-
seram a programação de pa-
lestras o Padre Emílio César 
Cabral, pároco da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Messejana; Danilo Cirino, 
da Comunidade Filhos da Mi-
sericórdia; Gildásio Neto, dis-
cípulo da Comunidade Face 
de Cristo; e o casal Cláudio 
Régis e Raquel, da Pastoral 
Familiar da Arquidiocese de 
Fortaleza. O Sextão do En-
contro de Jovens com Cristo 
(EJC) integrou a programa-
ção de encerramento. 

“O que é misericórdia ?”, 
pergunta o Padre Emílio Cé-
sar para membros da comu-
nidade e de pastorais, aco-
modados no auditório 1, do 
Centro Pastoral Padre Alber-
to Castelo. “Existem várias 
possibilidades de etimologia 
e definição. Mas com certeza 
há duas palavras: cardia, que 
vem de coração, e miséria, 
fraqueza, limitação. Então 
misericórdia é o amor que nós 
temos pelos outros com suas 
fraquezas”, explica o pároco 
de Messejana. 

E família? Qual o signifi-
cado? O membro da Comuni-
dade Filhos da Misericórdia, 

Semana da Família repercute o tema misericórdia 
segundo o Catecismo da Igreja
PASCOM

Danilo Cirino, ressalta o que 
diz o Catecismo da Igreja: 
“um homem e uma mulher 
unidos em casamento for-
mam com seus filhos uma fa-
mília. Esta disposição prece-
de todo reconhecimento por 
parte da autoridade pública; 
impõe-se a ela (isto é, não 
depende da autoridade ci-
vil para se constituir) e deve 
ser considerada como a refe-
rência normal, em função da 
qual devem ser avaliadas as 
diversas formas de parentes-
co (CIC 2202)”.

A família cristã é a igreja 
doméstica, a união de “pes-
soas, vestígios e imagens da 
comunhão do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Sua ativi-
dade procriadora e educadora 
é o reflexo da obra criadora 
do Pai” (CIC 2205). Gildásio 
Neto, discípulo da Comuni-
dade Católica Face de Cris-

to acrescenta o aspecto da 
oração e do trabalho que dá 
sentido para a família. “Re-
zai como se tudo dependesse 
de Deus e trabalhai como se 
tudo dependesse de vós. Ten-
do realizado nosso trabalho, o 
alimento fica sendo um dom 
de nosso Pai; convém pedi-
-lo e disso render-lhe graças. 
É esse o sentido da bênção 
da mesa numa família cristã” 
(CIC 2834).

Como parábola de mise-
ricórdia, é exemplificada a 
narrativa do filho pródigo (Lc, 
15:11-32). Aquele que gastou 
toda a herança volta para casa 
arrependido. Disposto a ser 
um dos empregados na casa 
do Pai, é surpreendido, po-
rém, pela reconciliação. “Esse 
pai é sem dúvida do céu; um 
da terra não conseguiria”, 
destaca Padre Emílio César. 
“Deus não é um pai que cas-

“Misericórdia na Família - Dom e Missão” foi o tema da Semana da Família 2016

tiga como aprendemos na in-
fância. Ele não tira a cruz de 
ninguém, mas não é distante”, 
complementa o casal Cláudio 
Régis e Raquel, da Pastoral 
Familiar ligada à Arquidioce-
se de Fortaleza. 

As palestras foram prece-
didas pela proclamação do 
Evangelho e animação musi-
cal. Ao final, os fiéis contaram 
com as bênçãos do nosso páro-
co e vigário, padres Francisco 
e Júlio César.

Pe. Emílio César, pároco de Messejana, foi um dos 
palestrantes
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Novidade!

que resgata, de forma fl uente, o sentido original
dos escritos em grego dos primeiros séculos.

Novo Testamento,

Paulinas apresenta
uma nova tradução do

que resgata, de forma fl uente, o sentido original
dos escritos em grego dos primeiros séculos.

•  Especialistas em Exegese Bíblica realizaram minucioso trabalho de tradução.
•  Introduções, notas explicativas e referências a textos paralelos 

 aprofundam a compreensão dos livros bíblicos.
•  Ilustrações do artista Cláudio Pastro auxiliam no entendimento do texto 

 e convidam à contemplação.
•  O texto facilita o estudo bíblico, a refl exão teológica e a leitura orante.
•  Moderno projeto gráfi co apresenta texto, introduções e notas explicativas 

 de forma agradável e atraente. 
•  Diferenciação de cores em títulos, capítulos e versículos auxilia na 

 localização dos textos.

Com dois

modelos de capa

Cristal

Cód. 528447

Encadernada

Cód. 528455

Rua Major Facundo, 332 – Centro – 60025-100 – Fortaleza-CE – Tel. (85) 3226-7544 – promovfortaleza@paulinas.com.br
Av. Antônio Sales, 2.919 – Dionísio Torres – 60135-102 –  Fortaleza-CE – Tel. (85) 3224-4229 – livfortsales@paulinas.com.br
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No domingo, 16 de outu-
bro, das 16h às 19h, no salão 
paroquial, a Pastoral Voca-
cional da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória realizará 
o III Encontrão Vocacional, 
com o tema “Na misericór-
dia de Deus somos chama-

Proclamado pelo Papa 
Francisco, o Ano Santo 
da Misericórdia termi-
na na Festa do Cristo 
Rei,  último dia do ano 

litúrgico da Igreja Católica.  A 20 
de novembro, “ao fechar a Por-
ta Santa, animar-nos-ão, antes 
de tudo, sentimentos de gratidão 
para a Santíssima Trindade por 
nos ter concedido esse tempo de 
graça. Confiaremos a vida da Igre-
ja, a humanidade inteira e o uni-
verso imenso à realeza de Cristo”, 
afirma o Papa na Carta de Pro-
clamação, intitulada O Rosto da 
Misericórdia. O Jubileu Extraor-
dinário começou na solenidade da 
Imaculada Conceição, a 8 de de-
zembro de 2015, data do Cinquen-
tenário do Concílio Vaticano II. 

Ao referir-se a travessia da Por-
ta Santa, o Papa destaca a “plena 
confiança de sermos acompanha-
dos pela força do Senhor Ressus-
citado, que continua a sustentar a 
nossa peregrinação”. Como etapas 
a serem percorridas, no intuito de 
alcançar misericórdia, ele cita o 
Evangelho de Lucas. “Não julgueis 
e não sereis julgados; não con-
deneis e não sereis condenados; 
perdoai e sereis perdoados. Dai e 
ser-vos-á dado: uma boa medida, 
cheia, transbordante será lançada 
no vosso regaço. A medida que 
usardes com os outros será usada 
convosco (Lc, 6, 37-38)”.  

O Papa recorda as palavras de 
São João XXIII na abertura do 
Concílio Vaticano II: “nos nossos 
dias, a Esposa de Cristo prefere 
usar mais o remédio da misericór-
dia que o da severidade”. Referiu-
-se também ao que disse o Papa 
Paulo VI: “desejamos notar que a 
religião do nosso Concílio foi, an-
tes de mais, a caridade. Toda a ri-
queza doutrinal orienta-se apenas 
a isto: servir o homem em todas as 

JUBILEU COLUNA DE NOTÍCIAS

PARA PE. JÚLIO 
CÉSAR, A CRUZ DE 

CRISTO FOI O ÁPICE 
DA MANIFESTAÇÃO 
DA MISERICÓRDIA 
DE DEUS PELA 
HUMANIDADE

Festa do Cristo Rei encerra o Ano 
Santo da Misericórdia

circunstâncias da sua vida, em to-
das as suas fraquezas, em todas as 
suas necessidades.” 

Sobre as obras de misericór-
dia, classificadas em corporais e 
espirituais, o Papa ressalta o vivo 
desejo de reflexão.  “É uma manei-
ra de acordar nossa consciência, 
muitas vezes adormecida peran-
te o drama da pobreza, e de en-
trar cada vez mais no coração do 
evangelho, onde os pobres são os 
privilegiados da misericórdia divi-
na. “As obras de misericórdia cor-
porais são: dar de comer a quem 
tem fome; dar de beber a quem 
tem sede; vestir os nus; visitar os 
doentes e os presos; acolher os 
peregrinos e enterrar os mortos. 
As espirituais: dar bom conselho; 
corrigir os que erram; ensinar os 
ignorantes; suportar com paciên-
cia as fraquezas do próximo; con-
solar os aflitos.

Cristo: manifestação da mise-
ricórdia de Deus

O papa Francisco reforça que 
a Igreja deve ser a verdadeira tes-
temunha da misericórdia, profes-
sando-a e vivendo-a como o centro 
da Revelação de Cristo. Para o Pe. 
Júlio César Pereira de Pontes, vi-
gário paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, a mudança da 
metodologia de evangelização visa 
acolher a todas as culturas, raças 
e línguas.

“A cruz de Cristo foi o ápice da 
manifestação da misericórdia de 
Deus pela humanidade. Quando 
Jesus aceitou a cruz, oferecendo-
-se ao Pai em sacrifício, ele mani-
festou para o mundo a misericór-
dia de Deus”, observa Pe. Júlio. A 
missão de Cristo é “revelar o amor 

divino na sua plenitude”.  Às pala-
vras do Papa, o Padre Júlio com-
pleta, com base no Evangelho: 
“Deus não quer sacrifício, quer 
misericórdia. O sacrifício de Cristo 
redimiu e levou a humanidade de 
novo à comunhão”.

Pe. Júlio observa que, na prá-
tica, o Ano Santo não terá fim. “O 
Ano da Misericórdia continua até 
o resto das nossas vidas.”

O que fazer no Ano Santo da 
Misericórdia?

Na Bula Misericordiae Vultus, 
o Papa Francisco sugere algumas 
iniciativas que podem ser vividas 
em diferentes etapas: Realizar pe-
regrinações; Praticar as obras de 
misericórdia; Intensificar a ora-
ção; Passar pela Porta Santa em 
Roma ou na Diocese; Perdoar a to-
dos; Buscar o Sacramento da Re-
conciliação; Superar a corrupção; 
Receber a indulgência (remissão 
diante de Deus da pena devida aos 
pecados, cuja culpa já foi perdoa-
da); Participar da Eucaristia; For-
talecer o ecumenismo; Converter-
-se. Saiba mais em https://goo.gl/
remYFK

Fonte: Bula Misericordiae 
Vultus e Jovens Conectados (Co-
missão para a Juventude CNBB)

Encontro de Casais 
com Cristo

Nos dias 23,24 e 25 de 
setembro, nossa Paróquia 
realizou o 36 º Encontro de 
Casais com Cristo (ECC). 
Na ocasião, 40 casais vi-
venciaram esse momento 
de espiritualidade e maior 
proximidade com Deus. O 
ECC tem como missão des-
pertar, formar e enviar ca-
sais para atuarem nas di-
versas pastorais como “sal 
da terra e Luz do mundo”. 
É um serviço da Igreja, em 
favor da evangelização das 
famílias, que procura cons-
truir o Reino de Deus, aqui 
e agora, a partir da família 
e da comunidade paroquial, 
buscando orientar os casais 
a se reencontrem com eles 

III Encontrão Vocacional

dos à vivência do amor”. O 
objetivo é oferecer aos jo-
vens uma visão sobre as di-
versas vocações que estão 
presentes na Igreja, desde a 
vocação sacerdotal e religio-
sa até a vocação ao matrimô-
nio vida leiga.

mesmos, com os filhos, com 
a comunidade, e principal-
mente com Cristo.
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“Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo 
e Cristo é de Deus” (1Cor 3,22-23)

PALAVRA DE VIDA

Estamos na comuni-
dade dos cristãos de 
Corinto, muito viva, 
cheia de iniciativas, 
animada interna-

mente por grupos ligados a di-
versos líderes carismáticos. Daí 
também a existência de tensões 
entre pessoas e grupos, divisões, 
culto de personalidade, vontade 
de aparecer. Paulo intervém com 
decisão, lembrando a todos que, 
em meio à riqueza e variedade de 
dons e lideranças da comunida-
de, algo de muito mais profundo 
liga seus membros em unidade: 
o fato de pertencerem a Deus.

Ressoa, mais uma vez, o 
grande anúncio cristão: Deus 
está conosco. Não estamos des-
norteados, órfãos, abandona-
dos a nós mesmos. Mas, sendo 
filhos Dele, pertencemos a Ele. 
Como verdadeiro pai, Ele cui-
da de cada um, sem deixar-nos 
faltar nada daquilo que preci-
samos para o nosso bem. Mais 
ainda, Ele é superabundante no 
amor e nas dádivas: “Tudo vos 
pertence – como afirma Paulo: 
o mundo, a vida, a morte, o pre-
sente, o futuro, tudo é vosso!”. 
Ele nos deu até mesmo o seu 
Filho, Jesus.

Como é imensa a confiança 
da parte de Deus ao colocar tudo 
em nossas mãos! Por outro lado, 
quantas vezes abusamos dos seus 
dons: arrogamo-nos a donos da 
criação até o ponto de saqueá-la 
e degradá-la; donos dos nossos 
irmãos e irmãs até o ponto de 
escravizá-los e massacrá-los; do-
nos das nossas vidas até o ponto 
de arruiná-las no narcisismo e 
na degeneração.

O imenso dom de Deus – 
“Tudo é vosso” – exige gratidão. 
Muitas vezes nos lamentamos 

Pe. Fabio Ciardi*

RESSOA, MAIS UMA 
VEZ, O GRANDE ANÚNCIO 
CRISTÃO: DEUS ESTÁ 
CONOSCO

“Tudo é vosso” é também uma responsabilidade. Ela exige de nós solicitude, ternura, zelo por aquilo que nos 
foi confiado | Foto: divulgação

por aquilo que nos falta, ou nos 
dirigimos a Deus somente para 
pedir. Por que não olhamos ao 
nosso redor e descobrimos as 
coisas boas e bonitas que nos ro-
deiam? Por que não mostramos 
a Deus a nossa gratidão por tudo 
o que Ele nos doa, dia após dia?

“Tudo é vosso” é também 
uma responsabilidade. Ela exige 
de nós solicitude, ternura, zelo 
por aquilo que nos foi confiado: o 
mundo inteiro e cada ser huma-
no; o mesmo zelo que Jesus tem 
por nós (“vós sois de Cristo”), o 
mesmo zelo que o Pai tem por 
Jesus (“Cristo é de Deus”).

Deveríamos saber alegrar-
-nos com quem está na alegria e 
chorar com quem chora, prontos 

a recolher cada gemido, divisão, 
dor, violência, como algo que 
nos pertence. E compartilhar 
tudo até que seja transformado 
em amor. Tudo nos é dado para 
que possamos levá-lo a Cristo, 
ou seja, até a plenitude de vida, 
e a Deus, ou seja, até a sua meta 
final, restabelecendo assim em 
cada coisa e em cada pessoa sua 
dignidade e seu significado mais 
profundo.

Um dia, em 1949, Chiara Lu-
bich experimentou uma profun-
da unidade com Cristo, chegan-
do a sentir-se unida a Ele como 
a esposa ao Esposo. Imaginou, 
então, qual seria o dote que apre-
sentaria a Ele e entendeu que de-
veria ser toda a criação! Ele, por 

sua vez, daria a ela em herança 
todo o Paraíso. Lembrou-se en-
tão das palavras do Salmo: “Pe-
de-me e te darei como herança as 
nações e como tua posse os con-
fins da terra…” (cf. Sl 2,8). “Nós 
acreditamos e lhe pedimos; e 
deu-nos tudo para levarmos tudo 
a Ele, e Ele nos dará o Céu: nós, a 
criação; Ele, o Incriado”.

Perto do final de sua vida, 
falando do Movimento que ela 
tinha feito nascer e no qual ela 
se via refletida, Chiara Lubich 
assim escreveu: “Qual o meu úl-
timo desejo agora e por enquan-
to? Quisera que a Obra de Maria 
[o Movimento dos Focolares], no 
final dos tempos, quando estiver 
à espera de comparecer perante 

Jesus abandonado-ressuscitado, 
em bloco, pudesse repetir-lhe – 
fazendo eco às palavras do teó-
logo belga Jacques Leclercq, que 
sempre me comovem: ‘… No teu 
dia, meu Deus, caminharei em 
tua direção… Caminharei em tua 
direção, meu Deus […] e com o 
meu sonho mais desvairado: le-
var para ti o mundo em meus 
braços’.1”

1. O Grito, São Paulo : Cidade 
Nova, 2000, pp. 127-128. Padre 
Fabio Ciardi, teólogo, é docente 
no Instituto de Vida Religiosa 
Claretianum, em Roma, e mem-
bro da Congregação dos Missio-
nários Oblatos de Maria Imacu-
lada. Desde 1991, trabalha com 
o Movimento dos Focolares.
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O material coletado ficou assim distribuído:
ESPECIFICAÇÃO 1ª ETAPA 

(em kg)
2ª ETAPA 

(em kg)
TOTAL 
(em kg)

Lata de aço 10,90 19,65 30,55
Caco colorido 

(vidros)
2,75 3,95 6,70

Plástico filme 1,90 2,70 4,60
Papelão 1,65 9,10 10,75

Pet 1,75 4,95 6,70
Tetra pak 3,20 5,58 8,78
TOTAL 22,15 45,93 68,08

Durante a Festa da 
Padroeira deste 
ano, com a parti-
cipação de paro-
quianos, foi feita a 

coleta seletiva de todo o lixo pro-
duzido nos festejos. Vale destacar 
a participação dos crismandos, 
fazendo a coleta do material das 
mesas (copos, pratinhos, colhe-
res, garfos, latas de refrigeran-
tes, guardanapos, caixas de suco 
e garrafas pet), procedendo de 
imediato com a separação, uma 
vez que somente as latas de refri-
gerantes, caixas de suco e garra-
fas pet de água e refrigerante são 
recicláveis.

Na cozinha, foram separados, 
para a reciclagem, embalagens 
de alimentos como: vidros, cai-
xas de papelão, sacos de papel, 
plásticos, latas de milho e er-
vilha, caixas de leite, leite con-
densado e creme de leite. Todo 
material que continha resíduos 
de alimentos foram limpos, lava-

Paróquia dá exemplo de cuidado com a 
nossa casa comum

SUSTENTABILIDADE

DÍZIMO

Julinha Alves Lima

A Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória, atra-
vés da Pastoral do 
Dízimo, realizou nos 
meses de julho e agos-

to algumas ações para a evangeli-
zação da comunidade paroquial no 
sentido de despertar e sensibilizar 
para a importância da partilha (dízi-
mo) para que as obras de Deus acon-
teçam nas comunidades.

A primeira ação foi uma for-
mação realizada no dia 17 de julho, 
no salão paroquial, para todos os 
agentes das Pastorais, Movimentos 
e Serviços. Esta formação iniciou 

Pastoral do Dízimo realiza ações de evangelização
após a celebração das 8h, onde hou-
ve um momento de exposição sobre 
o tema, enriquecido com passagens 
bíblicas que esclarecem o que é dí-
zimo, sua relevância e nosso dever 
como cristãos. Durante a formação 
tivemos a apresentação da peça “O 
Bolo Mensal” que foi encenada por 
agentes das Pastorais, Movimentos 
e Serviços da Paróquia e foi dirigida 
por Tatiana Martins, coordenado-
ra do grupo de teatro Glori’Art. Em 
seguida, os participantes tiveram a 
oportunidade de falar de suas expe-
riências, e de como este momento 
contribuiu para conscientização des-

ta prática cristã. A manhã de forma-
ção foi concluída com um lanche de 
integração e confraternização.

A ação de evangelização também 
se estendeu às comunidades da Paró-
quia. Os agentes realizaram uma tur-
nê, apresentando a peça “O Bolo Men-
sal” nas celebrações. No Cambeba, a 
apresentação aconteceu no dia 30/07; 
no Lago Jacarey e Parque Del Sol, no 
dia 31/07; e nas celebrações da Matriz, 
no final de semana de 27 e 28/08.

A comunidade, de um modo ge-
ral, acolheu com muita misericórdia 
a mensagem transmitida. O reflexo 
destas ações tem sido o retorno de 

alguns dizimistas afastados e a ade-
são de novas pessoas.

Os padres e a Pastoral do Dí-
zimo agradecem aos dizimistas da 
nossa Paróquia. A sua oferta pes-

soal permite que aconteça a missão 
religiosa, social e missionária, dan-
do o verdadeiro sentido de seguir 
no caminho de Cristo. (Fonte: Pas-
toral do Dízimo)

Preocupados com o meio ambiente, agentes pastorais e paroquianos recolhe-
ram e separaram todo o lixo reciclável da Festa da Padroeira | Foto: Júlia Lima

dos e secos, o que é uma solici-
tação dos recicladores, pois evita 
a proliferação de ratos, baratas e 
outros insetos. Destacamos que 
para a lavagem deste material 
foi reaproveitada água usada por 
máquina de lavar roupa em 80% 
do material. 

Todo o lixo reciclável, num 
total de 68,08 kg, foi entregue, 
em duas etapas, no posto de co-
leta São Luís Ponto Fixo.

Como o material entregue no 
posto, que é conveniado à Coel-
ce, pode ser usado para abater 
no valor da conta da luz, ele foi 
registrado em favor da conta 
de nº 781760-6, de Raimundo 
Deusdete Xavier, morador da 
margem do rio Cocó, próximo 
ao Castelão, que se encontra do-
ente e impossibilitado de traba-
lhar. O abatimento será no valor 
total de R$ 11,95.

O lixo orgânico foi encami-
nhado para a coleta sistemá-
tica sob responsabilidade da 
prefeitura.

Ressaltamos que pequenas 
atitudes podem fazer toda a 
diferença para o futuro do pla-
neta, nossa Casa Comum. Que 
tal iniciar a coleta seletiva na 
sua casa ou condomínio? Re-
ciclar, reaproveitar e econo-
mizar, ou seja, consumir de 
forma consciente, é um desa-
fio urgente que se apresenta a 
cada um de nós. 
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TESTEMUNHO

uando eu e Enio 
casamos, em 
2004, na capela 
de Nossa Senho-
ra Aparecida, no 

Jardim das Oliveiras, já sabí-
amos que eu tinha útero mio-
matoso (uma quantidade in-
contável de miomas) e desde 
então passei por várias cirur-
gias para retirada do máximo 
de miomas possíveis para que 
um dia pudesse engravidar. 

Infelizmente, mesmo após 
seis cirurgias (histerectopias, 
que é a retirada de miomas) 
muitos médicos nos desiludi-
ram, dizendo que era impossí-
vel eu engravidar de forma na-
tural, devendo ser submedida 
à inseminação artificial. Isto 
porque meu útero ainda tinha 
muitos miomas e as tentativas 
de gravidez eram frustradas. 

Eu lembro bem de um 
médico que disse: “você di-
ficilmente gerará um filho e 
se você ficar grávida vai ser 
muito fácil perder o feto. Vou 
colocar um implante em você 
para não engravidar e daqui 
a cinco anos você deve fazer 
uma histerectomia.” Decidi 
nunca mais voltar naquele 
consultório. 

Eu tinha aproximada-
mente 30 anos na época. 
Sabia que não tinha mui-
to tempo e naquele dia saí-
mos os dois muito abalados 
da clínica. Depois passei a 
orar muito com meu esposo 
e pedi com muita fé a Nossa 
Senhora Aparecida que me 
tornasse mãe, caso mereces-
se, e que fosse um filho pro-

Juliana Jesuino da Costa Ribeiro 
e Enio Braga Ribeiro

Por intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, a graça de um filho

veniente do meu ventre ou 
adotado, só não queria so-
frer um aborto, como aquele 
médico dizia eu estava sujei-
ta. Pedi a Nossa mãezinha 
para continuar abençoando 
nosso casamento. 

Vale ressaltar que neste 
interim, descobrimos que 
Enio também tinha proble-
mas para fertilização e ainda 
perdeu seu pai, sr. Aluisio, o 
qual queria muito este neti-
nho, e lhe dava até o nome de 
Marcelo. 

Após passarmos por mui-
tos médicos, finalmente um 
optou por aceitar fazer o 

nosso tratamento, dr. Mar-
celo Cavalcante.  Este mé-
dico foi enviado por Deus, 
temos certeza. Enio foi en-
caminhado para um uro-
logista e ficou curado com 
medicação e eu passei por 
alguns procedimentos na 
tentativa de estimular a for-
mação do óvulo. Enquan-
to isso, eu e Enio fizemos 
o Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), em 2005, e foi 
muito importante para nos-
sa maior aproximação com 
Deus e Nossa Senhora. 

Um ano depois eu engravi-
dei naturalmente, sem remé-

dio algum. Foi uma gravidez 
de risco, acompanhada men-
salmente com remédios para 
não abortar e para fortalecer 
os pulmões do neném caso 
nascesse prematuro. Mas tudo 
acontece no tempo de Deus 
e com 37 semanas Eduardo 
nasceu forte e saudável em 
parto cesariano (devido aos 
riscos de hemorragia se fosse 
parto normal), feito pelo Dr. 
Marcelo (obstetra) e pelo Dr. 
Aluisio (anestesista). Creio 
que não foi coincidência, mas 
providência, pois sabemos 
que foi Nossa Senhora Apa-
recida que intercedeu para 

 “Foi Nossa Senhora Aparecida que intercedeu para que tivéssemos a graça de ter um filho lindo, carinhoso, 
inteligente e muito abençoado”

que tivéssemos a graça de ter 
um filho lindo, carinhoso, in-
teligente e muito abençoado, 
nosso Eduardo, que hoje tem 
9 anos.  Há onze anos estamos 
no ECC e há seis anos fazemos 
parte da Pastoral da Acolhida 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Glória. 

>>> Para compartilhar o 
seu testemunho com a nos-
sa comunidade, entre em 
contato com a Pastoral da 
Comunicação através da Se-
cretaria da Paróquia ou do 
e-mail omensageiro@paro-
quiagloria.org.br

Q
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Comunicar para evan-
gelizar é o lema da 
Pastoral da Comu-
nicação da Paróquia 
Nossa Senhora da 

Glória, que acaba de comple-
tar 18 anos. Para comemorar, a 
equipe participou de uma missa 
em ação de graças na Paróquia, 
no dia 16 de setembro, envol-
vendo-se na liturgia e fazendo 
uma homenagem ao final da 
missa. No dia seguinte, 17 de se-
tembro, foi momento de festejar 
e agradecer a todos os agentes 
pastorais, apoiadores, incenti-
vadores, ou seja, todos os que 
torcem para que a Pastoral cres-
ça e cada vez mais cumpra bem 
o seu papel.

A festa começou com uma 
homenagem à Pascom em for-
ma de poesia. José Anildo, um 
dos fundadores e primeiro coor-
denador da Pastoral da Comuni-
cação, fez um pronunciamento 
emocionado destacando a sua 
alegria em participar daquele 
momento e constatar o cresci-
mento da Pascom. Na sequên-
cia, o grupo de teatro Glori’Art, 
que é vinculado à Pastoral, 
apresentou a peça “O Porto das 
Almas”, que arrancou boas ri-
sadas do público, mas também 
o levou a refletir sobre a vida e 
a morte. “O Porto das Almas é 
o destino certo onde todos têm 
que passar para prestar contas 
dos seus atos na terra. O que 
eles não sabem, é que a concor-
rência é muito grande entre os 
que tomam conta do lugar, uma 
disputa que chega a ser cômica 
para conquistar as almas, e as-
sim conduzi-las ao seu destino 
final”, diz a sinopse da peça.

Com duração de 50 minutos, 
a peça traz, no elenco: Benedita 
Alves, Beatriz Lima, Carmem 
Marques, Hemerson Lima, Iva-

Pastoral da Comunicação comemora 18 anos
ANIVERSÁRIO

na Freitas, Lily Cavalcante, Li-
riel Alves, Matheus Lima, Moi-
sés Furtado, Renato Gadelha, 
Tatiana Leite e Terciana Mar-
tins. A direção é de Ana Cristina 
Viana, e a adaptação do texto é 
do Grupo de Teatro Glori´Art.

Após a peça, os convidados 
puderam conferir um pouco 
mais da história da Pastoral 
através do memorial da Pascom, 
que trouxe jornais, revistas, fi-
gurinos, apetrechos, camisas e 
outros objetos que contavam a 
trajetória da Pastoral. Por fim, 
todos cantaram os parabéns pe-
los 18 anos da Pascom, com di-
reito a bolo.

Histórico | A Pastoral da 
Comunicação começou a ser ges-
tada na Paróquia da Glória no 
início dos anos 90, a partir do 
chamamento da Igreja. Na épo-
ca, o então papa João Paulo II 
falava da grande necessidade de 
melhor anunciar o reino de Deus 
usando bem todos os meios dis-
poníveis de comunicação.

Um grupo de fiéis partici-
pou de um curso de Comuni-
cação para leigos nas Edições 
Paulinas e adquiriu publicações 
sobre comunicação e evange-
lização. No primeiro semestre 
de 1998, após encontros e de-
sencontros em face das dificul-
dades inerentes aos trabalhos 
voluntários, o grupo elaborou 
um projeto e o encaminhou ao 
Conselho Pastoral para análi-
se. Após a aprovação, Pe. José 
Alberto Castelo, incansável in-
centivador da Pascom, foi o re-
ferencial da caminhada da nova 
Pastoral. 

Foi criado o jornal “O Men-
sageiro da Glória”, que em agos-
to de 1998 publicou sua pri-
meira edição. Em setembro de 
1998 nascia o grupo de teatro 
Glori’Art e, logo em seguida, o 
coral Vozes da Glória, já extinto.

Inicialmente com quatro pá-
ginas, o jornal Mensageiro cres-
ceu e hoje contém doze páginas, 
sendo publicado a cada dois me-
ses. No percurso, a equipe foi 

aprimorando o jornal e dando 
mais visibilidade às ações volta-
das à comunidade, com reporta-
gens, testemunhos e entrevistas. 
Em sua trajetória, o Glori’Art 
conquistou algumas premiações 
em Festivais de Teatro em For-
taleza, fruto de um constante 
aprimoramento. 

Em 2008, a Pascom lançou 
o novo site da Paróquia, com 
ferramentas que facilitaram o 
acesso dos paroquianos aos ser-
viços da Igreja. Em fevereiro de 
2011, uma nova versão do site 
foi lançada, com link direto para 
as novas mídias, dentre outras 
novidades. Atualmente, as prin-
cipais mídias sociais utilizadas 
pela Paróquia são o Facebook, o 
Twitter e o YouTube.

Homenagem | Confira a ho-
menagem à Pascom, em versos:

Nós somos mensageiros
De uma mensagem bendita
Pra nossa ação pastoral
Ficar cada vez mais bonita

PASCOM

E com a arte do teatro
Lançamos reflexão
E com isso certamente
Tocamos seu coração

E transpondo todo dia 
Os muros paroquiais
Lançamos nossos informes
Pelas mídias sociais

Pascom 18 anos
Chegou à maioridade
Buscando defender
Os valores da verdade

A verdade do Cristo
Que é também vida e caminho
Sustenta o nosso trabalho
Nunca estamos sozinhos

À Maria, nossa mãe
Nossa Senhora da Glória
Inspira as nossas vidas
A construir nova história

A toda comunidade
Queremos agradecer
Por acolher com carinho
O que temos a oferecer
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A Pastoral da Comu-
nicação da Paró-
quia Nossa Senho-
ra da Glória acaba 
de completar 18 

anos. Desde a criação da Pas-
com, o jornal O Mensageiro da 
Glória obteve um papel de des-
taque, pela sua longevidade e 
forte conteúdo evangelizador. 
Para falar um pouco do perió-
dico, convidamos a atual coor-
denadora da Pastoral, Patrícia 
Guabiraba. Natural de Fortale-
za-CE, filha de Maria de Fátima 
e Marcelo Guabiraba, é casada 
com Rafael e mãe de Saulo e Sa-
muel, de 7 e 4 anos. É jornalista 
por vocação, formada pela UFC 
em 2004. Confira: 

O Mensageiro: Qual a sua 
trajetória de vida engajada na 
Igreja da Glória?

Patrícia: Na adolescência, 
participei de grupos de jovens 
e do Ministério de Música da 
Comunidade Jesus e Maria, em 
Messejana, ligada à Renovação 
Carismática. Na Paróquia da 
Glória, logo que recebi o sa-
cramento da Crisma, em 2000, 
procurei conhecer que pasto-
rais atuavam na nossa comuni-
dade. Como estava no início da 
faculdade de jornalismo, ima-
ginei que poderia contribuir 
melhor com a Pastoral da Co-
municação. Naquela época, co-
nheci amigos que até hoje ser-
vem junto comigo na Pascom. 
Costumo dizer que a equipe é 
pequena, mas perseverante (ri-
sos). Também fiz o Encontro de 
Casais com Cristo (ECC) após 
um ano de casada. Mas posso 
dizer que o chamado “bateu” 
forte no coração no período da 
Crisma e guardo um grande 
carinho por meus catequistas 
(passei por duas turmas). In-
gressar no serviço à Igreja, para 

PASCOM

“O novo desafio da Igreja é ajudar as pessoas a descobrirem 
Jesus utilizando novas formas de comunicação”

mim, foi um passo natural na 
minha caminhada.

O Mensageiro: Quando 
você passou a integrar a Pas-
com, o que a motivou?

Patrícia: Ao entrar na Pas-
com, assumi a página dos jo-
vens, reservada a assuntos de 
interesse da juventude. Ao lon-
go do tempo, fui contribuindo 
mais, assumindo mais respon-
sabilidades, até que em um de-
terminado momento a equipe 
me elegeu coordenadora. O 
trabalho na Pascom é funda-
mental na minha caminhada 
espiritual. Ao distribuir o jornal 
Mensageiro nas missas, sinto 
uma agradável sensação de de-
ver cumprido. Mas isso até o dia 
seguinte, quando recomeçamos 
os trabalhos. Acho que poderia 
fazer mais, se tivesse mais tem-
po, mas a equipe se esforça para 

suprir as minhas lacunas. Então 
posso dizer que, além de seguir 
o chamado de Jesus a cada dia, 
o que me motiva é viver em co-
munidade, sentindo esse cari-
nho e amparo dos meus amigos 
da Pascom e de outras pastorais. 
O apoio do Padre Chico também 
ajuda muito.

O Mensageiro: Que inova-
ções você trouxe para o jornal O 
Mensageiro da Glória, conside-
rado um dos maiores e mais an-
tigos jornais no âmbito de nossa 
Arquidiocese?

Patrícia: No período em que 
assumi o trabalho de edição do 
jornal, busquei, junto com a equi-
pe, inserir mais notícias locais, 
de modo que as outras pastorais 
e a própria comunidade se enxer-
gassem no Mensageiro. Também 
dividimos melhor as seções do 
jornal, criando uma página para 

reportagem, outra para entre-
vista, outra para o testemunho... 
Mas outras seções, que existiam 
desde a criação do jornal, foram 
mantidas, a exemplo de “A Voz 
do Pastor”, reservada a reflexões 
e homilias de nosso Papa. Muda-
mos de gráfica, o que melhorou a 
qualidade de impressão do Men-
sageiro, e contamos com a ajuda 
do Bruno Barbosa, da Crisma, 
que fez um novo projeto gráfico 
para o jornal. 

O Mensageiro: Como é co-
ordenar uma Pastoral tão signi-
ficativa como a Pascom, que dá 
visibilidade à ação pastoral da 
nossa Igreja?

Patrícia: É muito bom co-
ordenar a Pascom, mas temos 
as nossas dificuldades, pois “a 
messe é grande, e os operários 
são poucos” (Mateus 9,37). A 
Pastoral necessita de mais co-

municadores a serviço da evan-
gelização. Precisamos conhecer 
e valorizar a cultura da comu-
nicação, pois ela perpassa toda 
a ação pastoral. A Pascom com-
preende o diálogo com a socie-
dade, a comunicação nas pasto-
rais e entre as pastorais. Além 
do jornal Mensageiro, temos o 
grupo Glori’Art, que evangeliza 
através da arte, o site da Paró-
quia, a Fanpage no Facebook, 
um perfil no Twitter e um canal 
no YouTube. Tudo isso com o 
objetivo de evangelizar. O Papa 
Francisco ressalta que a Igreja 
deve estar presente na internet 
e nas redes sociais porque atu-
almente, na era da globalização, 
existe mais solidão entre as pes-
soas. Para ele, o novo desafio da 
Igreja é ajudar cada pessoa a des-
cobrir Jesus utilizando também 
as novas formas de comunicação.

O Mensageiro: Você teve 
uma participação importante 
na publicação do livro “Uma 
caminhada de fé e serviço”, que 
conta os 40 anos da Paróquia da 
Glória, junto à equipe editorial. 
Além de coordenar a Pascom, 
você tem as responsabilidades 
com o seu trabalho e o cuidado 
com os filhos. Como é conciliar 
tudo isso?     

Patrícia: É só pela graça 
de Deus! (risos) Como eu dis-
se, tenho as minhas falhas, mas 
costumo me perdoar no final 
do dia. Aprendi isso em uma 
das formações aqui na nossa 
Igreja. O sentimento de culpa 
(por não ter feito tudo o que 
queria ou deveria), pode aca-
bar paralisando a gente. Aí vem 
a tentação de desistir. Como 
discípulos e missionários, não 
podemos nos dar a esse luxo. 
Aprendi que o pouco que faço, 
Deus o transforma em muito. 
Aos poucos, vamos fazendo a 
diferença no mundo.

Moisés Furtado (grupo Glori’Art), Patrícia Guabiraba e José Anildo
(primeiro coordenador da Pascom), na comemoração dos 18 anos da Pastoral



12 SET-OUT 2016 
Ano XIII |nº 157

www.paroquiagloria.org.br

O mensageiro da

Glória

Neste Ano Santo da 
Misericórdia, pro-
clamado pelo Papa 
Francisco, que 
findará em 20 de 

novembro próximo, não pode-
ríamos fundamentá-lo melhor, 
com um exemplo mais concre-
to, do que através do evangelho 
narrado por Lucas, capítulo10, 
versículos 25-37, que conta a pa-
rábola do bom samaritano.

Nessa passagem, Jesus nos 
indica quem é o nosso verdadei-
ro “próximo”. Sua Lei nos ensi-
na que devemos “amar ao nosso 
Deus de todo o nosso coração, 
com toda a nossa alma, com toda 
a nossa força e com toda a nossa 
inteligência, e ao nosso próximo 
como a nós mesmos”.

O bom samaritano – ao con-
trário do sacerdote e do levita, 
que ignoraram a figura do “pró-
ximo” – foi o único que usou de 
misericórdia para com aquele 
homem vítima de assaltantes, 
porque enxergou o sinal de mi-
sericórdia naquele “próximo” até 
então desconhecido.

Realmente é muito profundo 
esse sentimento de compaixão 

Misericórdia: sinal para 
que sejamos o “próximo” 
de alguém

PARA REFLETIR

que nos impulsiona a acolher 
e cuidar de alguém com tanta 
misericórdia, sem esperar reco-
nhecimento. Essa atitude, que é 
gratuita, tem como fonte o peito 
dilacerado do Cristo, que ainda 
nos seus derradeiros suspiros 
de morte quis nos oferecer como 
sinal de identificação do nosso 
“próximo”. 

São duas vias que nos levam 
a esse encontro com nosso “pró-
ximo”, pois muitas vezes pode-
remos ser o necessitado; em ou-
tras situações, poderemos atuar 
como bons samaritanos.

Assim, não percamos a opor-
tunidade de usar de misericórdia 
com quem encontramos em nos-
so caminho, pois não sabemos 
em quais e nem quando neces-
sitaremos dessa mesma miseri-
córdia por parte do nosso “pró-
ximo”.

Portanto, encerremos esse 
ano dedicado à misericórdia 
buscando enxergar, mesmo nos 
rostos desfigurados e desconhe-
cidos, a pessoa do outro que Je-
sus nos apresenta como sendo o 
nosso “próximo” – canal de aces-
so ao seu Reino.

divina, que é inesgotável! Uma 
vez conquistado pela misericór-
dia, ela exige um trajeto introdu-
tivo, um caminho, uma estrada, 
uma iniciação”.

“Sede Bispos capazes de 
acompanhar”, pede o sucessor de 
Pedro. “Reservai um acompanha-
mento especial a todas as famí-
lias. Acompanhai acima de tudo 
aquelas mais feridas. Peço-vos 
que cuideis das estruturas de ini-
ciação das vossas Igrejas, particu-
larmente os seminários. Não vos 
deixeis tentar pelos números nem 
pela quantidade de vocações, mas 
procurai antes de tudo a qualida-
de do discipulado”.

Ao final, a benção. “Sempre a 
invocação da face de Deus sobre 
nós. Cristo é o rosto de Deus que 
nunca se ofusca. É o seu semblan-
te que nos atrai, que se imprime 
em nós e que nos acompanha. As-
sim seja!”

A íntegra do discurso pode ser 
conferida no site w2.vatican.va

O Curso Anual de 
Formação para 
Novos Bispos, re-
alizado em Roma, 
aconteceu em se-

tembro, junto à Congregação 
para as Igrejas Orientais e a Con-
gregação para os Bispos. O Papa 
Francisco falou aos “pescados 
do Coração de Deus, com a isca 
da misericórdia surpreendente”. 
Durante o discurso, destacou a 
necessidade de formação e infor-
mação das estruturas pastorais 
das Igrejas. O intuito é “propor 
a misericórdia como resumo da-
quilo que Deus oferece ao mun-
do”. Era manhã de sexta-feira, 
todos reunidos na Sala Clemen-
tina. O papa agradece aos carde-
ais Ouellet e Sandri pelo trabalho 
voltado à nomeação dos bispos e 
à preparação do encontro, que 
durou uma semana. 

Ao guiar o Povo Santo, a mi-
sericórdia deve ser apresentada 
“acessível, tangível e encontrá-

“Tornar pastoral a misericórdia” 
recomenda o Papa a bispos 
recém-nomeados

A VOZ DO PASTOR

vel”, pediu o papa. A tarefa não é 
fácil, mas “não se trata de dimi-
nuir as exigências, nem de vender 
barato as nossas pérolas. Aliás, a 
única pretensão é suscitar no co-
ração daqueles que as encontram 
a necessidade de arriscar tudo 
para as obter”. 

A Igreja precisa de bispos ca-
pazes de encantar e atrair, afir-
mou. “Todavia, não se trata de 
atrair para si mesmos: isto é um 
perigo! O mundo está cansado 
de encantadores mentirosos. E 
permito-me dizer: de sacerdotes 
‘na moda’ ou de bispos ‘na moda’. 
As pessoas afastam-se quando re-
conhecem os narcisistas, os ma-
nipuladores, os defensores das 
causas pessoais, os arautos de 
cruzadas vãs”.

O papa continua aos bis-
pos reunidos em Roma: “Iniciar 
quantos vos foram confiados. 
Tudo o que é grande tem neces-
sidade de um percurso de inicia-
ção. Ainda mais a misericórdia 

PASCOM


