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Santo do mês

Saiba mais sobre essa devo-
ção e sua história. Dia 16 
celebramos Nossa Senhora 
do Carmo. Leia mais na 
página 10.

 Escapulário Escapulário

Camilo de Léllis, gigante da caridade! 
Gigante pela sua estatura e pelo amor 
imenso que o movia a ver e servir Cristo nos 
enfermos. Leia mais na página 6.

No dia 26 de julho, celebramos a memória dos 
Santos Joaquim e Ana, pais da bem-aventurada 
Virgem Maria e avós de Jesus. É a reflexão da 
coluna ‘Espiritualidade’, página 4.
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esta edição, Mons. Tarcísio escreve sobre as ações desenvolvidas pela Comunidade da NParóquia, em tempos de pandemia e isolamento. Ele agradece a todos os paroquianos que 
direta ou indiretamente participaram, principalmente, durante a Festa Julina, que foi realizada online. 
Segundo ele, “O envolvimento alegre e espontâneo de todos os participantes da festa, dentre eles 
destaco o trabalho das pastorais e dos movimentos da Paróquia: Encontro de Casais com Cristo, EAC, 
MJC, Nipo-Brasileira, Luso-Brasileira, Apostolado da Oração, Pastoral da Família, Pastoral do 
Batismo, Vicentinos, 3ª Idade, Liturgia, enfim, tantas pessoas que, apesar das dificuldades, viveram o 
espírito da Festa Julina”. 

Já o artigo do Cardeal Dom Odilo Sherer trata do Novo Diretório para a Catequese: “Há vários 
anos, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização vinha trabalhando na 
elaboração de um novo Diretório Geral para a Catequese. As diretrizes para a Catequese na Igreja em 
todo o mundo são dadas pelo Papa por meio desse Pontifício Conselho(...). A Catequese é o auxílio 
oferecido aos fiéis para que, com a ajuda de Deus, se desenvolvam e cheguem a uma fé adulta, de 
maneira a produzir os frutos da vida cristã. É uma ação voltada para os cristãos de todas as idades, 
oferecendo-lhes o alimento cotidiano à sua vida cristã, para que se tornem capazes de corresponder à 
graça do Espírito Santo recebida no Batismo”.

Outra reflexão importante, dentre tantas desta edição, relembra Sant'Ana e São Joaquim, pais da 
bem-aventurada Virgem Maria e avós de Jesus, cuja celebração ocorre dia 26 de julho. Também nesse 
dia recordamos nossos avós. (...) O Papa Francisco referindo-se a São Joaquim e Sant'Ana diz: “Na 
casa deles, veio ao mundo Maria, trazendo consigo aquele mistério extraordinário da Imaculada 
Conceição; na casa deles, cresceu, acompanhada pelo seu amor e pela sua fé; na casa deles, 
aprendeu a escutar o Senhor e a seguir a sua vontade”.           

Destacamos, também, o artigo do Sr. Dorival Martinez que escreve sobre Fé e/ou Medo. (...) 
Gente: somos seres humanos, pessoas sensíveis, diariamente bombardeados e aterrorizados pelas 
diversas mídias a que somos expostos. Somente um super-herói ou um semideus poderia passar a 
largo, ou seja, permanecer ileso de tudo isso sem sofrer alguma influência. A Bíblia relata algumas 
situações de personagens valorosos comprometidos com Deus e que em um dado momento tiveram 
experiências angustiantes que as levaram ao medo”.

Solidão, afastamento pessoal e ansiedade constituem o tema que a psicóloga Nícia Tavares 
escreve para sua leitura. “Nesses meses iniciais de 2020, tudo o que mais se ouviu dizer em relação a 
sentimentos é “ansiedade” afetando o psiquismo, dando um ar de tristeza e solidão ao ambiente. (...) 
Fato curioso é que ansiedade sempre vem à tona quando se trata do excesso de pressão do externo 
apressando resultados sejam quais forem, tanto educacional, familiar, institucional, social ou no 
trabalho. Só que agora falamos de ansiedade no momento em que todos estão em casa”.

Há ainda o texto que explicita para nós a tradição do uso do Escapulário. Para as carmelitas, “o 
escapulário é símbolo de consagração religiosa na Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Para os fiéis e 
para o povo em geral é símbolo de devoção e afeto para com a mesma Senhora do Carmo. (...) Ele é 
sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempiterno”. (...) Nos nossos dias 
podemos constatar entre os católicos um grande crescimento na devoção Mariana, e uma das práticas 
mais divulgada dessa devoção e que está se generalizando é do uso do escapulário do Carmo, até 
mesmo entre os jovens”. 

Além destes, destacamos o artigo que aborda a música litúrgica. “A música litúrgica é vista pela 
Igreja com muito zelo, como nobre e respeitável arte que serve para 'o esplendor do culto divino e para 
uma mais intensa vida espiritual dos fiéis', como ensinou o Papa Pio XII na carta encíclica Música e 
Sacra disciplina”.

Na sequência, vocês poderão acompanhar os principais acontecimentos da Paróquia, ainda em 
tempo de pandemia, mas com algumas atividades presenciais, inclusive as missas, com público 
menor, atendendo as orientações sanitárias. 

Esta edição do Fátima Comunidade em Ação publica outras notícias e principais atividades das 
Casas do Pequeno e do Jovem Cidadão Nossa Senhora Aparecida e do Centro Social Coração de 
Maria.

Vale lembrar ainda que dia 25, comemora-se o dia de São Cristóvão, cujo nome significa 
“carregador de Cristo” e é considerado o protetor dos motoristas. “Sua imagem representa exatamente 
esse momento: o menino Jesus em seus ombros e o cajado na mão”. 

E, por fim, no dia 26, dia dos avós, há a festa em homenagem a Santana e São Joaquim. Um 
grande e carinhoso abraço a todos os vovôs e vovós. 

Boa leitura e até a próxima edição.   
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Mons.Tarcísio Justino Loro

Comunidade
em ação

breve reflexão sobre a 
comunidade na pandemia

Gostaria de agradecer a todos os 
paroquianos pelas at iv idades 

desenvolvidas neste tempo de pandemia, de 
maneira especial na festa julina que, neste 
ano, foi realizada online. Quero destacar 
alguns aspectos, que apontam para o 
a m a d u r e c i m e n t o  e  r e n o v a ç ã o  d a 
comunidade. 

1 – O envolvimento alegre e espontâneo 
de todos os participantes da festa, dentre eles 
destaco o trabalho das pastorais e dos 
movimentos da Paróquia: Encontro de Casais 
com Cristo, EAC, MJC, Nipo-Brasileira, Luso-
Brasileira, Apostolado da Oração, Pastoral da 
Família, Pastoral do Batismo, Vicentinos, 3ª 
Idade, Liturgia, enfim, tantas pessoas que, 
apesar das dificuldades, viveram o espírito da 
Festa Julina. 

2 – Outro elemento de grande importância 
que percebi foi o grande amor de todos pela 
comunidade. Nossa Paróquia tem o privilégio 
de contar com pessoas que trabalham para a 
pastoral em conjunto. A união de todos na 
manutenção da comunidade, principalmente, 
nos aspectos: a festa, o econômico, a 
superação das dificuldades provenientes da 
pandemia. 

3 – A participação dos paroquianos nas 
missas online marcou esta comunidade pela 
abertura dos espaços estritamente físicos, 
para buscar os espaços onde se encontram 
os paroquianos com a ajuda da tecnologia. 
Com certeza, este é um aspecto que vai 
permanecer a nos desafiar. Hoje temos a 
certeza que a Paróquia não consegue mais se 
descuidar dos meios de comunicação social, 
especialmente a internet.

4 – As missas online nos ensinaram que o 
povo deseja estar unido na oração, 
especialmente nos momentos de sofrimento e 
dor, inclusive, quando da perda de um entre 
q u e r i d o .  E s s e s  m o m e n t o s  f o r a m , 
especialmente, animados pelo Encontro de 
Casais (ECC), EJC, Renovação Carismática 
e Apostolado da Oração.

5 – Outro elemento de grande importância 
é o despertar das lideranças e do povo em 
geral para buscar novos instrumentos de 
evangelização, como os utilizados pela 
Catequese e ECC. Nosso povo não se 
acomodou, mas, ao contrário, buscou 
aprender a utilização das mídias sociais, tanto 
j o v e n s  q u a n t o  c r i a n ç a s  e  i d o s o s , 
demonstrando dessa forma a importância das 
atividades comunitárias. 

6 – A comunidade, apesar de estar 
“enclausurada” continuou buscando práticas 
de piedade e cursos de formação dentro da 
sua casa através dos meios de comunicação. 

7 – Acredito que a experiência vivida até 

este momento por causa da pandemia trouxe 
grandes resultados, dentre eles gostaria de 
destacar: participação maior dos pais com 
seus filhos em sua própria casa; maior diálogo 
entre diferentes gerações na família; 
socialização maior do trabalho doméstico; 
aprofundamento da vivência da fé contando 
com a presença dos pais e pessoas de mais 
idade; maior reestruturação da disciplina 
doméstica, tendo em vista em atender as 
necessidades escolares e lúdicas das 
crianças e dos jovens.

8 – A partilha de bens necessários à vida 
do dia a dia foi também um gesto que revelou 
crescimento da comunidade e a consciência 
de que muitas pessoas não têm o que comer, 
com destaque especial para as atividades dos 
Vicentinos. 

 
9 – Neste tempo também aprendemos a 

ter “saudades” do outro, da família, da 
comunidade, de participar da missa em 
comunidade. Ao mesmo tempo, diminuímos 
as distâncias com as celebrações online, pois 
eram assistidas por pessoas de diferentes 
cidades, estados e países, como: Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Argentina, Chile, Estados Unidos, Itália, 
França, Alemanha, Portugal, alguns países 
árabes, dentre outros.  

10 – Por fim, e não menos importante, 
quero ressaltar a ação da equipe técnica de 
transmissão (PASCOM) das missas e das 
lives pelo canal do Youtube da Paróquia; esse 
agradecimento também é estendido aos 
líderes da Pastoral da Festa: Pablo/Rocio e 
Maria José, que têm conduzido de forma 
sensata e profissional os eventos da 
comunidade, ainda mais neste tempo de 
pandemia. 

11 – Antes de encerrar, quero ainda 
externar minha gratidão a todas as pessoas 
que fizeram algum tipo de doação para nossa 
Festa Julina. Essa colaboração solidária tem 
sido marcante em nossos eventos. A resposta 
dada por vocês, amigos e amigas, com suas 
doações e consequente participação é que 
têm proporcionado sucesso dos eventos. 
Deus Lhes pague por tudo!

Resta-me agradecer mais uma vez a 
todos os colaboradores que, com a sua 
criatividade, procuraram dar respostas 
concretas à vida comunitária. Que Deus 
abençoe a todos!

Fotos: PASCOM



4

Espiritualidade

FÁTIMA Comunidade em Ação!          Ano XVIII - Edição nº 198        Julho de 2020g g

Sant’Ana e São

JoaquimDom José Benedito Cardoso, Bispo
auxiliar da Arquidiocese de São
Paulo na região episcopal Lapa

No dia 26 de julho, celebramos a 
memória dos Santos Joaquim e 

Ana, pais da bem-aventurada Virgem 
M a r i a  e  a v ó s  d e  J e s u s .  N ã o 
encontramos na Bíblia alguma notícia, 
citação ou referência sobre os pais de 
Maria. As únicas informações que temos 
estão registradas nos evangelhos 
apócrifos, sobretudo no Proto Evangelho 
de Tiago, texto escrito no século II depois 
de Cristo, que relata os momentos mais 
importantes da vida de Joaquim e Ana.

O bispo São João Damasceno, em 
um de seus sermões assim escreveu: “Ó 
casal feliz, Joaquim e Ana, sem qualquer 
mancha! Sereis conhecidos pelo fruto de 
vossas entranhas, como disse o Senhor 
certa vez: Vós os conhecereis pelos seus 
frutos (Mt 7,10). Levando, ao longo de 
sua existência, uma vida santa e 
piedosa, gerastes uma filha que é 
superior aos anjos e agora é rainha dos 
anjos”. De modo poético um hino 
cantado na memória festiva de Joaquim 
e Ana diz: “Ana, fecunda raiz, que de 
Jessé germinou, produz o ramo florido, 
do qual o Cristo brotou. Mãe da Mãe 

santa de Cristo, e tu, Joaquim, santo pai, 
pelas grandezas da Filha, nosso pedido 
escutai”.

A festa de Joaquim e Ana nos remete 
ao passado, em especial aos nossos 
avós, pessoas que tiveram ou ainda têm 
muita importância em nossas vidas. 
Lembramos do carinho e do afeto que 
deles recebemos, bem como da grande 
experiência de vida que muito nos 
e n s i n o u .  Q u a n t a s  l e m b r a n ç a s 
saudáveis, alegres, festivas temos de 
nossos avós. Recordamos o cheiro da 
comida que preparavam, as rezas que 
rezavam, as brincadeiras, o ambiente da 
casa  onde  moravam.  E les  nos 
comunicaram um valioso patrimônio de 
humanidade e de fé. 

Quem tem seus avós vivos, curtam, 
v a l o r i z e m ,  b e b a m  d e s s a  f o n t e 
inesgotável de saber. Quem não os têm, 
preserve bem sua memória, pois mesmo 
não estando entre nós, podemos ainda 
usufruir do que nos ensinaram e 
repetidas vezes dizer: “bem que dizia 
minha vó”, assim como recorda o 
Documento de Aparecida “Crianças e 
anciãos constroem o futuro dos povos; 
as crianças porque levarão adiante a 
história, os anciãos porque transmitem a 
experiência e a sabedoria de suas 
vidas”.   

O Papa Francisco referindo-se a São 
Joaquim e Sant'Ana diz: “Na casa deles, 
veio ao mundo Maria, trazendo consigo 
aquele mistério extraordinário da 
Imaculada Conceição; na casa deles, 
cresceu, acompanhada pelo seu amor e 
pela sua fé; na casa deles, aprendeu a 

escutar o Senhor e a seguir a sua 
vontade. São Joaquim e Sant'Ana fazem 
parte de uma longa corrente que 
transmitiu a fé e o amor de Deus, no calor 
da família, até Maria que acolheu em seu 
seio o Filho de Deus e o ofereceu ao 
mundo, ofereceu-o a nós”.

Ampl iando o  hor izonte  desta 
reflexão, além de exaltar a simpatia e 
toda importância de nossos avós, São 
Joaquim e Sant'Ana nos remetem aos 
cuidados e à valorização de nossos 
idosos. A Igreja, vendo a sua força e 
a tuação nas  comun idades ,  tem 
oferecido espaço e criado novas frentes 
de serviço para assistir aqueles que já 
apresentam alguns limites. Muito 
importante neste trabalho é a pastoral 
com a pessoa idosa. Isso tem feito um 
bem muito grande a todos que nela estão 
envolvidos, seja o agente da pastoral, 
seja aquele (a) que recebe os benefícios 
que a pastoral  proporciona. Um 
conselho: implante a pastoral com a 
Pessoa Idosa em sua paróquia, pois 
assim diz a Palavra: “Não rejeite o 
ensinamento dos anciãos, porque eles 
também aprenderam dos próprios pais. 
É  de les  que  você  ap renderá  o 
entendimento e a responder  no 
momento oportuno” (Eclo 8,9). 

Que São Joaquim e Sant'Ana 
intercedam por nós, especialmente 
pelos avós e idosos, principais vítimas do 
covid19, concedendo um viver com mais 
qualidade. Esta é a nossa confiança pois 
“A ilustre linhagem de Jessé produziu o 
rebento mais formoso, do qual surgiu a 
linda flor mais perfumada”.    
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Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo Metropolitano de São Paulo

Novo DiretórioNovo Diretório
para a
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Há vários anos, o Pontifício 
Conselho para a Promoção da 

Nova Evangelização vinha trabalhando na 
elaboração de um novo Diretório Geral 
para a Catequese. As diretrizes para a 
Catequese na Igreja em todo o mundo são 
dadas pelo Papa por meio desse Pontifício 
Conselho, cujo Presidente é o Arcebispo 
ital iano Rino Fisichella, renomado 
professor de Teologia. No dia 25 de junho, 
o Diretório foi publicado e apresentado à 
toda a Igreja.

E chegou em boa hora! A Catequese é 
uma dimensão fundamental e permanente 
da ação evangelizadora da Igreja. 
Partindo de uma fé inicial, a Catequese é o 
auxílio oferecido aos fiéis para que, com a 
ajuda de Deus, se desenvolvam e 
cheguem a uma fé adulta, de maneira a 
produzir os frutos da vida cristã. É uma 
ação voltada para os cristãos de todas as 
idades, oferecendo-lhes o alimento 
cotidiano à sua vida cristã, para que se 
tornem capazes de corresponder à graça 
do Espírito Santo recebida no Batismo. A 
Catequese propicia o conhecimento e a 
sabedoria do Evangelho para os desafios 
da vida, em todas as circunstâncias. Por 
isso, ela é um processo que envolve o 
conhecimento e o amadurecimento da fé 
cristã (cf. São João Paulo II, Catechesi 
tradendae, 19).

O  C o n c í l i o  Va t i c a n o  I I  h a v i a 
recomendado fortemente que os bispos 
zelassem, com todo o cuidado, pela 
Catequese das crianças, adolescentes, 
jovens e adultos em suas dioceses. Que 
velassem pelo conteúdo da Catequese, 
para ser fiel à doutrina da Igreja, formando 
os cristãos nos caminhos de Cristo e da 
própria Igreja. Recomendou, ainda, que os 
catequistas fossem cuidadosamente 
formados,  para exercer  bem sua 
importante missão de pedagogos da fé 
para os irmãos (Christus dominus, 13-14). 
D e s d e  e n t ã o ,  m u i t o  d e s s a s 
recomendações do Concílio se perderam 
pelo caminho, apesar da existência do 

Diretório da Catequese, elaborado por 
São Paulo VI no início dos anos 1970, e da 
importante Exortação de São João Paulo II 
sobre a Catequese Renovada, nos anos 
1980. E também nos anos 1980, o mesmo 
São João Paulo II entregou à Igreja o 
Catecismo da Igreja Católica, referência 
geral e preciosa para toda a Catequese na 
Igreja inteira. A partir dele, de fato, devem 
ser preparados todos os manuais e 
roteiros de Catequese. Muito disso foi 
esquecido, e há urgente necessidade de 
voltar nova atenção à Catequese na 
Igreja!

No conceito geral, a Catequese 
acabou identificada apenas com o 
processo mínimo de preparação aos 
Sacramentos da primeira Eucaristia, da 
Confissão  e  da  Cr i sma .  Embora 
importante, isso é extremamente redutivo! 
Talvez a procura de métodos renovados, 
necessária e bem justificada, levou a 
minimizar a atenção ao conteúdo e à 
integralidade da Catequese, como 
processo formativo permanente do 
cristão, para que alcance a maturidade de 
sua fé, o testemunho da vida cristã 
c o e r e n t e  c o m  o  E v a n g e l h o  e  a 
participação fecunda na vida e na missão 
da Igreja. É preciso perguntar seriamente 
se a Catequese não se tornou uma 
atividade apenas secundária em nossas 
paróquias e comunidades, recebendo 
pouca atenção e investimento de tempo e 
de recursos, em vista da boa preparação 
de agentes e meios para a Catequese nas 
diversas etapas e dimensões.

O novo Diretório para a Catequese, ora 
publ icado, deverá ajudar a trazer 
novamente a Catequese para o centro das 
atenções das comunidades eclesiais. A 
constatação feita pela pesquisa do sínodo 
arquidiocesano (2018) deixa muito claro 
que há uma enorme carência de 
Catequese no povo católico e, ao mesmo 
tempo, uma busca sedenta de mais 
Catequese,  de boa Catequese.  A 
evangelização querigmática, ou primeira 

evangelização, é fundamental, mas não é 
suficiente. A iniciação à vida cristã é 
indispensável para introduzir o cristão nos 
mistérios da fé e na prática da vida cristã, 
mas não basta. É preciso avançar mais, 
passando do “leite espiritual” dos recém-
nascidos para a fé ao alimento sólido e 
substancioso para quem enfrenta o duro 
combate cotidiano pela fé e o testemunho 
cristão. O cristão que não se aprofunda no 
conhecimento e no amor à sua fé está 
exposto a crescer pouco e até a perder a 
fé, por falta de firmeza e de percepção das 
implicações dela na sua vida diária.

O problema não é novo. Já no início do 
Cristianismo, o autor da Carta aos 
Hebreus constata que os cristãos 
necessitavam de maior progresso na vida 
cristã: “A julgar pelo tempo, já devíeis ser 
mestres! Contudo, de novo necessitais de 
que alguém vos ensine os primeiros 
rudimentos da Palavra de Deus. Tendes 
necessidade de leite, em vez de alimento 
sólido!” (Hb 5,12). Oxalá o novo Diretório 
da Catequese ajude a renovar o ânimo da 
C a t e q u e s e ,  t a m b é m  e m  n o s s a 
Arquidiocese. O sínodo arquidiocesano 
deverá dar diretrizes orientadoras a esse 
respeito.

Foto: Divulgação Web
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São Camilo de Lélis: o gigante da 
caridade

Cami lo de Lél l is ,  g igante da 
car idade!  Gigante pela sua 

estatura e pelo amor imenso que o movia a 
ver e servir Cristo nos enfermos. Camilo foi 
o segundo filho do casal João de Lellis e 
Camila de Compellis. Concebido em idade 
avançada, nasceu no dia 25 de maio de 
1550,  d ia em que se celebrava a  
Solenidade de Pentecostes, na cidade de  
Buquianico, Itália. Ficou órfão de mãe aos 
treze anos de idade e de pai aos dezessete. 
Possuidor de uma inteligência viva e um 
temperamento forte, mas sem inclinação 
para o estudo e o trabalho. Até aos 25 anos 
de idade viveu entre aventuras bélicas e 
jogos, era viciado em dados e baralho; 
chegou a perder até a camisa no jogo.

No dia 02 de fevereiro de 1575, festa da 
Purificação de Nossa Senhora, Camilo foi 
tocado pela graça divina. Sentiu-se 
envolvido pela misericórdia de Deus, 
chorou os pecados cometidos e prometeu 
não mais viver para o mundo. A partir de 
então, começa a busca pela vontade de 
Deus. Por três vezes, ingressou e foi 
dispensado da Ordem dos Capuchinhos 
por possuir uma chaga no pé direito, que 
mais tarde fora chamada por ele de a 
primeira e a maior das cinco misericórdias 
ou carícias divinas.

Deus tem os seus desígnios para cada 
um de seus filhos. São Camilo queria ser 
capuchinho, mas não era este o projeto de 
Deus para ele. Após experimentar a dor e o 
sofrimento causados pela enfermidade, ao 
ver outros doentes serem maltratados nos 
hospitais e submetidos a péssimas 
condições sanitárias; nosso santo, sente 
em seu íntimo o desejo de fundar uma 
Companhia de homens justos e piedosos 
que se dedicassem ao serviço dos doentes. 

Surge então a Ordem dos 
Ministros dos Enfermos, 
hoje mais conhecidos 
como padres camilianos.

M o t i v a d o  p e l a s 
palavras evangél icas 
est ive enfermo e me 
visitastes, São Camilo 
dedicou-se incansavel-
mente ao serviço dos 
doentes. Queria que os 
seus religiosos servissem 
aos enfermos como uma 
mãe cuida de seu único 
fi l h o  e n f e r m o . 
Considerava o doente, o 
Cristo Crucificado e a 
cama o altar sobre o qual 
o doente oferece a Deus o 
sacrifício de seu sofrimento. Não media 
esforços para cuidar dos doentes. Camilo 
dormia pouco, era uma alma orante e, 
impulsionado por uma caridade criativa, 
revolucionou os cuidados de enfermagem 
de sua época. Certa noite, ao chegar em 
casa, lembrou-se de que havia esquecido 
de servir um ovo a um doente, retornando 
ao hospital satisfez o desejo do enfermo. 
Girava ao redor da cama dos doentes e 
enquanto não os deixava confortáveis no 
leito, não saía da enfermaria. São Camilo 
preocupava-se com a assistência espiritual 
dos doentes, por isso queria que seus 
religiosos estivessem sempre disponíveis a 
atender confissões, a ministrar o sacra-
mento da Unção dos Enfermos e da 
Eucaristia.

Além dos votos de castidade, pobreza e 
obediência comuns a todos os religiosos, 
São Camilo instituiu à sua Ordem um 
quarto voto: servir aos enfermos mesmo 

com o risco de vida. Por isso, muitas vezes, 
juntamente com seus religiosos, Camilo se 
expunha ao perigo na assistência aos 
enfermos. No ano de 1594, tomando 
conhecimento que havia peste em Milão e 
dirigindo-se às pressas para socorrer os 
empestados, com quem se encontrava pelo 
caminho, querendo persuadi-los a não ir, 
porque lá tinha peste, respondia: é 
justamente por isso que estamos indo. São 
Camilo morreu no dia 14 de julho de 1614 e 
é patrono dos doentes, dos profissionais da 
saúde e dos hospitais.

Atualmente, sofremos com a pandemia 
causada pela Covid 19, já são mais de meio 
milhão de pessoas mortas e, infelizmente, 
os números tendem a aumentar. Peçamos 
a proteção de São Camilo para nós, para os 
enfermos e para todos os profissionais da 
saúde. São Camilo, rogai por nós!

(Texto: Irmã Nidja Cláudia 
Lima Arruda, fsc)

Foto: Divulgação Web
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fÉ e/ou
mEDO Prof. Dorival Martinez

AGENDE SUA VISITA: 96664-2367

Iniciamos esta reflexão lembrando a fala 
do Cardeal dom Claudio Hummes, que 

foi dirigida a uma pequena igreja na periferia do 
nordeste. O prelado, discorrendo sobre o 
assunto em pauta, perguntou a assembleia se 
sentiam fé ou medo. 

Como ninguém se candidatasse a 
responder,  e le se aproximou de uma 
senhorinha, pessoa muito simples, e a inquiriu 
se ela tinha fé ou medo, ou as duas coisas. 

A pequena senhora respondeu com firme 
convicção e sinceridade: “Olhe, Padre, fé eu 
tenho e muita até”. O Cardeal voltou-se para ela 
e replicou: “e medo, a senhora não tem?” Ela 
respondeu: “medo eu tenho, mas só que eu não 
uso”. 

Gente: somos seres humanos, pessoas 
sensíveis, diariamente bombardeados e 
aterrorizados pelas diversas mídias a que 
somos expostos. Somente um super-herói ou 
um semideus poderia passar a largo, ou seja, 
permanecer ileso de tudo isso sem sofrer 
alguma influência.

A Bíblia relata algumas situações de 
personagens valorosos comprometidos com 
Deus e que em um dado momento tiveram 
experiências angustiantes que as levaram ao 
medo.

Inicialmente citaremos Adão, que após o 
pecado, pressentiu a presença do Senhor (Gn 
3,10); Elias, ao saber que Jezabel, esposa do 
rei Acab, ordenara sua morte (1 Rs 19,3); Jó, 
por todos os seus receios e infortúnios (Jó 
3,25); a fuga de Davi, quando perseguido por 
Saul (1 Sm 20,1). 

Os biblistas afirmam que os Escritos 
Sagrados contemplam 365 vezes a exortação 
“não temas”. Parece que temos uma para cada 
dia. No entanto, nós continuamos a temer.

Agora, é bem verdade que se diga que o 
medo é uma manifestação de defesa humana. 
Em certa medida, esse sentimento é até 
benéfico, pois visa a nossa autoproteção.

No entanto, uma psicanalista cristã, há 
muitos anos atrás, nos afirmava que: “todo 
medo, no fundo, no fundo, é medo de morrer”. 
De fato, a morte é algo que nos assusta, cuja 
experiência é única, por isso a desconhecemos.

Eis aqui  alguns tipos de medo que, 
certamente, alguns dos leitores já sentiram: 

medo de casar, medo de não passar no 
vestibular, medo de perder o emprego, medo de 
trocar de emprego, medo de se submeter a 
cirurgias, medo de ir ao dentista, medo de 
contrair enfermidades, medo de fazer um mau 
negócio, medo de algo não dar certo, medo de 
não conseguir pagar as prestações do 
apartamento, medo de ser assaltado e muitos 
outros mais.

Parece até que “o medo” atrai ou favorece o 
acontecimento temido. Jó exclamou: “o que eu 
mais temia, aconteceu comigo; o que eu 
receava, me atingiu” (Jó 3,25). Os leitores, 
assim como nós, provavelmente, já sentiram 
coisa semelhante.

Neste momento, emerge a necessidade de 
os cristãos confiarem no Senhor. Ele é o 
garantidor da nossa fé e de nossa vida. Diz a 
estrofe do Salmo: “Quem confia no Senhor é 
como o monte de Sião que não se abala, mas 
permanece para sempre (Sl 125,1)”. Há até um 
cântico muito lindo a respeito deste salmo.  

Atualmente, parece que esta questão do 
medo se alastrou na população de tal maneira 
que fez aumentar o consumo de ansiolíticos, 
antidepressivos e outros fármacos mais 
potentes.  São prescritos pelos médicos, 
quando necessários em estados agressivos da 
enfermidade, e servem para aliviar os sintomas 
possibilitando aos pacientes uma qualidade de 
vida bem próxima do natural. 

A esse enorme contingente de pessoas que 
sofrem desse mal, a recomendação que 
fazemos como cristãos e servos do Senhor é 
que “bebam dos Salmos”. Entretanto, não 
abandonem os tratamentos dos profissionais 
de saúde, visitem as páginas dos Salmos. 

Não somente ler os versos, mas rezar e os 
meditar em seus corações. Procurem mudar os 
pronomes, colocando-os na primeira pessoa do 
singular (eu), para que a oração seja única e 
pessoal. Se o objetivo oracional for para 
outrem, basta colocar o nome da pessoa.

Nós mesmos assim o fazemos, e nos 
sentimos gratificados é como se um bálsamo 
adentrasse a nossa alma. Exemplo prático da 
primeira estrofe do Salmo 125: “Eu confio no 
Senhor, portanto eu sou como o monte de Sião; 
não me abalo e permaneço para sempre”.

Para o Salmo 91, pode-se rezar assim: “Eu 

estou sob a proteção do Altíssimo e moro à 
sombra do Onipotente,... Nenhum mal me 
atingirá,...O Senhor me sacia com longos 
dias...”

Mais uma: o primeiro verso do Salmo 27, “O 
Senhor é minha luz e minha salvação; de quem 
terei medo? O Senhor é quem defende a minha 
v ida ;  a  quem temere i ” .   Já  ouv imos 
testemunhos de cura e libertação, quando os 
fiéis invocaram insistentemente este versículo 
diante do Senhor em orações com súplicas e 
ações de graça.

Graças a Deus, em nossos dias, a ciência 
se multiplicou, propiciou novas compreensões 
do cérebro, onde foram descobertos hormônios 
(seratonina, endorfina e outras enzimas) que 
favorecem o equilíbrio psicoemocional e o 
humor. Novos medicamentos e modernos 
fármacos são utilizados, de forma que os 
pacientes possam levar uma vida saudável.

Ora, já falamos muito sobre o medo, não 
esgotamos o assunto, mas vamos parar por 
aqui. Agora, desejamos falar sobre a riqueza 
das virtudes teologais: “fé, esperança e 
caridade (amor)”. Se perseguirmos esses três 
elementos e permitirmos que eles frutifiquem 
em nossas almas, - ah! queridos e amados 
leitores: com certeza, passaremos por qualquer 
experiência de vida sem sucumbirmos em 
amarguras, derrotas, ressentimentos e 
traumas.

Recorrendo ainda mais ao Livro de Jó, 
vemos que ele assim reza: ”Pois eu sei que o 
meu Redentor está vivo e que no fim... eu 
mesmo o verei” (Jó 19, 25-27). Por fim, 
encontramos: “Se ouvirem e obedecerem 
completarão seus dias na felicidade e seus 
anos em delícias” (Jó 36,11). 

Somente os cristãos, nascidos da água e do 
Espírito sabem dessas virtudes. As pessoas 
naturais não, daí a enorme importância de 
levarmos a Palavra de Deus a eles. O 
Evangelho, a boa notícia, precisa ser anunciado 
a eles, aos naturais, para que possam também 
desfrutar das promessas e, principalmente, da 
Salvação que o Senhor Jesus oferece a todos.

Terminamos nosso alimento com esta 
sobremesa: “No amor não há temor. Ao 
contrário, o perfeito amor lança fora o temor” (1 
Jo 4,18). “E Deus é amor” (1 Jo 4,8).
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Você tem direito
ao saque do FGTS?

Você tem direito
ao saque do FGTS?

Cristiane OkiALIMENTOS
GAETA

Pamela G. MotaAdvogada

Em razão do enfrentamento do 
estado de calamidade pública e 

da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da 
pandemia de coronavírus (covid-19), que 
estamos enfrentando, foi editada a 
Medida Provisória n° 946, de 7 de abril de 
2020, a qual permite que trabalhadores 
saquem recursos do FGTS até o limite de 
R$1.045,00.

P a r a  s a c a r  e s s e  r e c u r s o ,  o 
trabalhador deverá ser o titular da conta 
do FGTS, e os saques poderão ocorrer 
tanto nas contas ativas (contratos de 
trabalho ativos), como inativas (contratos 
de trabalho extintos), sendo priorizadas 
as contas inativas e de menor saldo, caso 
o trabalhador tenha mais de uma conta a 
movimentar.

A Ca ixa  Econômica  Federa l , 
responsável pela movimentação do 
FGTS, abrirá conta Poupança Social 
Dig i ta l  em nome do t rabalhador 
automaticamente, e os valores poderão 
ser movimentados eletronicamente de 
acordo com calendário divulgado pelo 
Banco, que tem por base o mês de 
nascimento do trabalhador.

Se a Poupança Social Digital não 
so f re r  mov imen tação  a té  o  d i a 

30/11/2020, os valores retornarão à 
con ta  do  FGTS do  t raba lhador, 
devidamente corrigidos e nenhum valor 
de taxa bancária poderá ser cobrado.

O trabalhador não sofrerá nenhum 
prejuízo caso opte pelo saque parcial do 
FGTS. Essas medidas implementadas 
pelo governo visam apenas disponibilizar 
recursos financeiros às famílias com o 
objetivo de aumentar o poder aquisitivo 
para custeio das suas necessidades 

básicas. 
O calendário das movimentações 

p o d e r á  s e r  c o n s u l t a d o  n o  l i n k 

http://www.caixa.gov.br/beneficios-

t r a b a l h a d o r / f g t s / s a q u e -

FGTS/Paginas/default.aspx.

Dra. Pamela Giraldelli Mota
pamela_g_mota@yahoo.com.br
(11) 9.9975-4918

Foto: Divulgação Web
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Nossa Senhora do Carmo

Escapulário: 
adesão total a Deus

Escapulário: 
adesão total a Deus
Para nós, carmelitas, o escapulário é 

símbolo de consagração religiosa 
na Ordem de Nossa Senhora do Carmo. 
Para os fiéis e para o povo em geral é 
símbolo de devoção e afeto para com a 
mesma Senhora do Carmo.

A origem do escapulário remonta ao 
século XII, quando um grupo de homens 
dispostos a seguir Jesus Cristo, a maioria 
deles pertencentes ao movimento das 
cruzadas, reuniu-se no Monte Carmelo, em 
Israel, e ali construíram uma capela em 
honra de Nossa Senhora. Esse local é 
considerado sagrado desde tempos 
imemoriais (Is 33,9; 35,2; Mq 7,14), e 
tornou-se célebre pelas ações do profeta 
Elias. (1Rs 18).

A palavra Carmelo significa jardim 
florido. Assim nasceu a Ordem dos Irmãos 
da Bem-Aventurada Virgem Maria do 
Monte Carmelo.

Na Idade Média, o escapulário era uma 
espécie de avental que caía na frente e 
atrás –scapulas- que significa ombros, e 
era usado sobre uma roupa comum, pelos 
eremitas que moravam no Monte Carmelo. 
Viviam em pequenos eremitérios, na 
oração e no louvor a Deus, até que com a 
conquista desse lugar pelos muçulmanos, 
tiveram que imigrar para a Europa. Não 
foram bem recebidos e passaram por 
grandes dificuldades, e a Ordem corria o 
risco de uma extinção por parte das 
autoridades da Igreja.

Foram nessas circunstancias que 
Simão Stok foi eleito superior geral da 
Ordem. Angustiado com a situação em que 
se encontravam seus Irmãos carmelitas, 
supl icou incessantemente a Nossa 
Senhora que protegesse sua Ordem. Na 
noite do dia 15 para 16 de julho, enquanto 
rezava, esta lhe apareceu e apresentou-lhe 
um escapulário, com a promessa de que 
“todo o que com ele morrer, não padecerá a 
perdição eterna. Ele é sinal de salvação, 
defesa nos perigos, aliança de paz e pacto 
sempiterno”.

No século seguinte, numa aparição ao 
Papa João XXII, Nossa Senhora prometeu-
lhe  espec ia l  ass is tênc ia  aos  que 
trouxessem o seu escapulário, e que os 
livraria do purgatório no primeiro sábado 
após sua morte. Essa promessa é 
conhecida como “privilégio sabatino”.

Nos nossos dias podemos constatar 
entre os católicos um grande crescimento 
na devoção Mariana, e uma das práticas 
mais divulgada dessa devoção e que está 
se generalizando é do uso do escapulário 
do Carmo, até mesmo entre os jovens. Vale 
notar que com frequência podemos vê-los 
trazendo-o ao pescoço com muita devoção. 

De alguma forma todos têm uma vaga 
noção de que Maria protege de modo 
especial aqueles que assim fazem uso 
dele.

Reveste-se de muita importância 
também uma carta dirigida aos Superiores 
da Ordem pelo Papa João Paulo II, grande 
devoto do escapulário, na qual explica que 
“no símbolo do escapulário se evidencia 
uma síntese eficaz de espiritualidade 
Mariana, que aumenta  a devoção dos fiéis, 
tornando-lhes sensível a presença 
amorosa da Virgem Mãe em suas vidas. O 
escapulário é essencialmente um 'hábito'. 
Quem o recebe fica agregado, num grau 
mais ou menos íntimo, à Ordem do Carmo, 
dedicada ao serviço da Virgem Maria, para 
o bem da a Igreja e de toda a humanidade. 
Quem veste o escapulário experimenta a 
p r e s e n ç a  m a t e r n a  d e  M a r i a ,  n o 
compromisso cotidiano de se revestir 
interiormente de Jesus Cristo, e o 
manifestar vivo, em si mesmo, para o bem 
da Igreja e de toda humanidade”.

No sentido bíblico, vestir uma vestidura 
sugere ornar-se a si mesmo com virtude ou 
poder. Trazer sobre si o escapulário 
s i g n i fi c a  t a m b é m  a s s u m i r  a 
responsabilidade de revestir-se das 
virtudes de Maria e viver a vida espiritual do 
Carmelo imitando-a. O escapulário é como 
que um despertador da nossa obrigação de 
cultivar esta vida Mariana em nós. Se 
t i v e r m o s  o  s e n t i d o  p r o f u n d o  d e 

pertencermos a Maria, tudo o que fazemos 
é para sua honra e glória. Nossa Senhora 
quer a mudança do nosso coração e o 
cumprimento dos deveres do próprio 
estado de vida. Hoje, mais do que nunca, 
vivemos num mundo onde a fé está 
divorciada da vida cotidiana. Por isso é 
necessário trazermos o Escapulário com 
grande devoção, e fazer do cotidiano de 
nossa vida uma contínua adesão a Deus, 
uma oração que transborde num constante 
exercício da sua presença, em todos os 
momentos da nossa vida, servindo-o 
fielmente com pureza de coração e retidão 
de consciência. (Texto divulgação: Mosteiro 
Santa Tereza)

Foto: Arquivo Carmelo

Irmãs do Carmelo Santa Tereza, em São Paulo
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 A música litúrgica é vista pela Igreja 
com muito zelo, como nobre e 

respeitável arte que serve para “o esplendor 
do culto divino e para uma mais intensa vida 
espiritual dos fiéis”, como ensinou o Papa Pio 
XII na carta encíclica Música e Sacra 
disciplina. Às vésperas do dia dedicado à 
Música, 21 de junho, o assessor do Setor 
Música Litúrgica da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Liturgia da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), irmão 
Fernando Benedito Vieira, destaca três 
atitudes para melhor servir na música litúrgica 
a partir de ensinamentos do Papa emérito 
Bento XVI.

O religioso jesuíta busca indicações do 
livro “O Espírito da Música”, de autoria do 
Papa Bento XVI, o qual tem uma relação 
próxima com a música. De modo particular, 
esta relação de Joseph Ratzingir com a 
música remete ao irmão mais velho, o padre 
Georg Ratzinger, conhecido por seu trabalho 
c o m o  m a e s t r o  d o  R e g e n s b u r g e r 
Domspatzen,  o coro da catedra l  de 
Regensburg, na Alemanha.

Três atitudes
O livro do Papa emérito Bento XVI aborda 

a relação entre a música e a liturgia, sobre o 
lugar que a primeira ocupa na segunda, bem 
como sobre os princípios e os fins da música 
litúrgica verdadeiramente apropriada ao 
serviço e ao louvor a Deus. Das tantas 
reflexões presentes na publicação, irmão 
Fernando Vieira destaca três que podem ser 
úteis para o músico que atua na Pastoral 
Litúrgica: Tipos de música, moderação e 
individualismo.

O ponto de partida para as reflexões é a 
Constituição sobre a Liturgia presente no 
Catecismo da Igreja Católica, em seu cânon 
1090:

“Pela Liturgia da terra participamos, 
saboreando-a já, na Liturgia celeste celebrada 
na cidade santa de Jerusalém, para a qual 
como peregrinos nos dirigimos […]; por meio 
dela cantamos ao Senhor um hino de glória”.

Tipos de música
A primeira indicação é sobre os tipos de 

música próprios para a Liturgia:
“Existe música para agitação, que conduz 

o homem ao serviço de diferentes objetivos 
coletivos. Existe uma música sensual, que 
aumenta o apetite erótico ou atrai na direção 
de outros prazeres sensuais. Existe música de 
pura distração, que nada tem a dizer, que se 
contenta puramente em romper um silêncio 
que se tornou pesado demais. Existe música 
racionalista, cuja melodia só serve às 
construções racionais, sem falar realmente 
nem ao espírito, nem aos sentidos. Agora, 
certos cantos na liturgia podemos inserir em 
uma categoria de cantos sem alma: são 
cantos feitos hoje na atualidade sem 

conhecimento de música. Então, a música 
adequada para a liturgia tem uma outra 
síntese, mais vasta e de maior dimensão: 
síntese de espírito, intuição e melodia que fale 
aos sentidos”.

Segundo ensina Bento XVI, toda música 
litúrgica “supõe, necessariamente, respeito 
profundo, disposição a receber, humildade 
pronta a servir e a participação naquilo que já 
se fez de grande”. Irmão Fernando fala das 
duas balizas dispostas pela Igreja para os 
músicos:

A primeira direciona a música litúrgica 
para responder, interiormente, àquilo que a 
constitui, ou seja, “as exigências dos grandes 
textos litúrgicos e textos bíblicos”, como o 
Kyrie, o glória… “Isso não quer dizer que ela 
deva se reduzir, necessariamente, a uma 
música ditada somente pelo texto. Mas a 
orientação interna desses textos mostra o 
caminho da sua própria expressão”, explica.

A segunda baliza é a referência ao canto 
gregoriano, “que não significa que toda a 
música da Igreja deva ser uma imitação desse 
repertório. São referências, critérios de 
orientação. Quem quiser aprender a fazer 
música para a liturgia, deve orientar-se nas 
fontes, segundo irmão Fernando.

No livro de Bento XVI, há também 
referências de autores como Harnoncourt, 
que escreveu: “Estou convencido de que há 
t a m b é m  u m a  m ú s i c a  q u e  c o n v é m 
particularmente, ou não convém de todo, ao 
encontro com o mistério da fé”. Para Bento 
XVI, uma música que pretende estar a serviço 
da liturgia cristã “deve, com efeito, estar 
conforme o Logos, ou seja, concretamente: 
ela deve se si tuar numa relação de 
compreensão da palavra na qual se exprime o 
Logos”.

(Continua na próxima edição...)

Foto: Divulgação Web
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Admitimos Vendedores, Convênio com Arquitetos e Designers

www.raposocomunicacaovisual.com.br
e-mail: ernesto@raposocomunicacaovisual.com.br

Ligue:

(11) 9
 7155-4777

Campanha da Fraternidade

Definido cartaz 
da CFE/2021

A Campanha da Fraternidade 
Ecumênica (CFE) de 2021 já 

tem cartaz escolhido. A equipe que 
prepara a CFE do ano que vem, 
composta por representantes da CNBB 
e de outras igrejas-membro do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(Conic), realizou concurso para a 
escolha da arte.

No próximo ano, a Campanha da 
Fraternidade será ecumênica e terá 
como tema “Fraternidade e diálogo: 
compromisso de amor”. E como 
lema o trecho da carta de Paulo aos 
Efésios: “Cristo é a nossa paz: do 
que era dividido fez uma unidade” 

(Ef 2, 14ª). Essa será a quinta 
CFE e tem como objetivo 
g e r a l  “ c o n v i d a r  a s 
comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, 
avaliar e identificar caminhos 
para superar as polarizações 
e as violências através do 
d i á l o g o  a m o r o s o 
testemunhando a unidade na 
diversidade”.

A arte escolhida para 
ilustrar o caminho fraterno de 
diá logo e comunhão fo i 
elaborada pela agência Ateliê 
15. O cartaz remete ao apelo 
de Cristo pela unidade. O 
secretário executivo para 
Campanhas da CNBB, padre 
Patr iky Samuel  Bat is ta, 
destaca que “Cristo é a nossa 
p a z  e  s u a s  a ç õ e s  n o s 
inspiram a concretiza-la por 

meio do nosso testemunho de vida”.
“Seu amor nos une, sua Palavra 

desperta em nossos corações o 
compromisso com a construção de 
uma sociedade que seja capaz de 
d i a l o g a r  s u p e r a n d o  a s s i m  a s 
polarizações que adiam a “cultura do 
encontro” e o desejo de Cristo de que 
todos sejamos um (Jo 17,21). Cultura 
capaz de iniciar processos de vida 
nova a partir de um coração que se 
converte e, como tal, jamais deixará de 
dialogar, viver a fraternidade e, em 
conjunto, trabalhar em favor da justiça 
e pela paz”, reforça padre Patriky.

Segundo os artistas do Ateliê 15, a 
base do desenho é uma ciranda, uma 
grande roda onde não há primeiro, nem 
último, onde todos formam uma 
unidade e precisam trabalhar na 
mesma sintonia e ritmo para não 
perderem o compasso. “A ciranda 
lembra uma canção muito comum em 
nossas comunidades, 'baião das 
comunidades' do cantor e compositor 
Zé Vicente. Todas e todos são 
convidados a participarem desta 
ciranda pela vida construindo a 
civilização do amor, da justiça, da 
igualdade e da paz. Na ciranda há uma 
criança com a mão estendida à espera 
de mais pessoas a fim de que o 
movimento de fraternidade não pare. 
Somos todos convidados!”.

A seleção da arte se deu por meio 
de um concurso. Em relação ao texto 
base, a previsão é de que no mês de 
julho ele esteja concluído. O hino 
também deve ser divulgado em breve.

São membros do CONIC as 
seguintes Igrejas: Igreja Católica 
Apostólica Romana, Igreja Sirian 
Or todoxa  de  An t i oqu ia ,  I g re ja 
Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil, Igreja Presbiteriana Unida, 
Aliança de Batistas do Brasil. Ainda 
participam da comissão de preparação 
representantes do Centro Ecumênico 
d e  S e r v i ç o s  à  E v a n g e l i z a ç ã o 
(CESEEP) e a Igreja Betesda como 
Igreja convidada.
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Gestos de solidariedade

Ações solidárias em destaqueAções solidárias em destaque
A Paróqu ia  Nossa 

Senhora de Fátima – 
V i l a  L e o p o l d i n a  e s t á 
real izando, desde o ano 
p a s s a d o ,  c a m p a n h a  d e 
arrecadação de tampinhas 
p l á s t i c a s  e  l a c r e s .  A 
comunidade tem respondido 
positivamente entregando as 
doações e contribuindo não só 
com o meio ambiente, mas 
também ajudando instituições 
filantrópicas, como a Ong 
Amor Rosa. 

No mês de julho, a voluntária Selma 
de Almeida Fabbri retirou na Paróquia as 
doações dos paroquianos. O veículo 
ficou pequeno para tanto saco de 
tampinhas plásticas e lacres. Além do 
voluntariado na Amor Rosa, Selma é 
coordenadora de atividades da Fundação 
Lions do Distrito LC2, que realiza uma 
triagem inicial do material doado.

A organização não governamental 
“Amor Rosa” apoia e ajuda pacientes 
oncológicos, independente de sexo, 
idade ou condição social, com a entrega 
de cestas básicas, alimento parenteral ou 
medicamentos. A entidade não tem fins 
lucrativos ou intenções políticas e 

religiosas, e sim trocas de experiências e 
informações, despertando sentimentos 
como amor, carinho, afeto e amizade.

Essa parceria entre Amor Rosa e 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima já 
existe há algum tempo e, cada vez mais, 
necessita da ajuda de todos. Faça você 
também sua contribuição. A Paróquia é 
um ponto de coleta de tampinhas 
plásticas e lacres. Faça sua parte 
ajuntando esse material e entregando na 
Igreja, de segunda a sexta-feira, no 
horário comercial.   

Saiba mais sobre o trabalho da ong 
Amor Rosa acessando sua página pelo 
Facebook ou Instagram, ou ainda 
telefonando para: (11)????

Em tempos de ações solidárias, 
as mães Dani Orlov e Fabiana 

C a m a r g o ,  m o r a d o r a s  d a  V i l a 
Leopoldina, dão exemplo de como 
medidas simples fazem a diferença no 
quesito “ajudar o próximo”. Sem muito 
alarde, elas movimentaram amigos e 
vizinhos e arrecadaram alimentos e 
produtos de limpeza para serem 
entregues aos mais necessitados da 
comunidade. Juntamente com os 
filhos, que participam da catequese na 
comunidade aos sábados, fizeram a 
entrega dos mantimentos na Paróquia 
e já assumiram o compromisso de 
continuar essa campanha solidária. 
Esse é um exemplo que merece ser 
seguido! Parabéns! 
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Equipe do Colégio Pré-Médico - 07/Julho
Entrega de doações da Campanha do Agasalho 2020
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Catequese em ação

Diretório para 
a Catequese
Diretório para 
a Catequese Foto: Divulgação Web

Fisioterapia
Respiratória
Atendimento de Fisioterapia 

respiratória pediátrica e neonatal 

na sua própria casa.

www.silviamottaterapeuta.com

Silvia Helena Motta de Oliveira
Crefito nº 66983-f

Tel.: 9 9188-6614
Dia do Catequista

 O Pontifício Conselho para a 
P r o m o ç ã o  d a  N o v a 

Evangelização publicou recentemente o 
novo Diretório Geral para a Catequese. 
As diretrizes para a Catequese na Igreja 
em todo o mundo são dadas pelo Papa 
por meio desse Pontifício Conselho, cujo 
Presidente é o Arcebispo italiano Rino 
Fisichella, renomado professor de 
Teologia.

A Igreja atualmente está preocupada 
em como evangelizar as pessoas neste 
contexto digital. Como evangelizar e 
testemunhar a Jesus Cristo numa 
mensagem capaz de chegar ao coração 
de todos. O mundo não e só virtual. 
Temos que chegar a Cristo através dos 
Sacramentos.

Ajudar a pensar na necessária 
renovação que tem que ter a catequese. 
Catequese não e só a preparação para 
um sacramento, é um processo para a 
vida toda.

Desde o Concilio Vaticano II, já 
tivemos três diretórios destinados para a 
catequese, nos anos de 1971, 1997 e, 
agora, 2020. Estes diretórios marcaram 
os últ imos 50 anos históricos da 
catequese. Foram muito úteis para dar 
um passo  dec i s i vo  no  caminho 
catequético, renovando a metodologia e 
a instancia pedagógica.

A Igreja enfrenta um grande desafio 
ante a nova cultura digital. A velocidade 
da modificação da linguagem promove 
um novo módulo de comunicação e de 
formação que afeta tanto a sociedade 
quanto a Igreja. 

O novo Diretório, portanto, sugere 
caminhos para que a catequese se 

converta em uma proposta que encontre 
condições de compreendê-la e de 
adequar-se ao mundo. 

Tem uma razão de ordem Teológica e 
Eclesial, além do convite a viver a 
dimensão Sinodal, tocando temas como 
evangelização e catequese.

Catequese é uma formação que tem 
início, mas não tem fim.

Este aggiornamento (atualização) do 
Diretório tem como finalidade fornecer os 
p r i nc íp i os  t eo lóg i cos  pas to ra i s 
fundamentais (Concílio Vaticano II, 
Magistério da Igreja etc.), para transmitir 
valores e verdades a fim de evitar erros 
na catequese.

Começou com o 
Concílio Vaticano II

(1962- 1965) foi convocado e aberto 
pelo Papa João XXIII e concluído pelo 
Papa Paulo VI. Os documentos do 
Concílio estão na base de toda a 
renovação da catequese.

Neles, a Igreja aborda a catequese 
como missão primordial, tendo por base 
o espírito de Cristo e do Evangelho. A 
catequese é declarada pelo Concílio 
como o pr imeiro entre os meios 
pedagógicos da Igreja; e deve ser uma 
catequese bíblica, litúrgica e ecumênica, 
aberta aos problemas missionários.

O Concílio propôs também a criação 
de centros catequéticos e a elaboração 
de um diretór io catequét ico. Em 
obediência ao mandato conciliar que 
prescreveu a redação de um Diretório 
para a instrução catequética do povo, no 
dia 11 de abril de 1971, o Papa Paulo VI 
a p r o v a  e  p r o m u l g a  o  D i r e t ó r i o 

Catequético geral.
Este diretório ajudou muito a Igreja no 

caminho de renovação da catequese 

quanto aos conteúdos, à pedagogia e 

aos métodos empregados. Um dos 

primeiros frutos do Concílio foi o Ritual 

para a Iniciação Cristã de Adultos (RICA), 

promulgado no dia 6 de janeiro de 1972, 

pela Congregação para o Culto Divino. 
Esse documento trouxe uma grande 

c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  a  r e n o v a ç ã o 

catequética atendendo ao decreto do 

Concílio que determinava a restauração 

do período de catecumenato para os 

adultos como forma de resgatar uma 

formação cristã mais consciente e 

comprometida, celebrada a cada etapa 

pelos ritos sagrados até chegar ao 

Batismo.
(Continua na próxima edição...)

Anuncie:
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Festa Julina online
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A Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima foi realizada nos dias 04 e 05 de 

julho. Diferentemente de outros anos, devido a 
pandemia do Covid-19, o “Arraiá” da Igreja foi 
organizado para ser transmitido “online” pelo canal 
do Youtube da Paróquia. Além disso, foi possível aos 
paroquianos e frequentadores da Paróquia fazerem 
seu pedido antecipadamente de comida típica pelas 
mídias sociais da Igreja para, depois, retirá-los nos 
moldes de “Dr ive-Thru” ,  no d ia e horár io 
determinados pela organização.

As pastorais e os movimentos da Paróquia se 
engajaram fortemente neste evento, respeitando 
sempre as normas da vigilância sanitária, a fim de 
impedir a propagação da Covid-19. 

O resultado do “Arraiá” foi além das expectativas, 
pois acabou envolvendo ainda mais a comunidade e 
edificando o trabalho solidário das pastorais. De 
acordo com o pároco da Igreja, Padre Tarcísio, “o 
envolvimento alegre e espontâneo de todos os 
participantes da festa, dentre eles as pastorais e 
movimentos da paróquia, foi de suma importância, 
pois, apesar das dificuldades, puderam experienciar 
o espírito da Festa Julina”. Padre Tarcísio ressalta, 
ainda, que “outro elemento de grande importância 
que percebi foi o grande amor de todos pela 
comunidade. Nossa Paróquia tem o privilégio de 
contar com pessoas que trabalham para a pastoral de 
conjunto”. 

Fotos: PASCOM

"O envolvimento alegre e espontâneo de todos 
os participantes, dentre eles as pastorais e 
movimentos, foi de suma importância (...)" 
(Padre Tarcísio)
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Ecologia

(11) 99403-4775

Informações e notícias oficiais da Paróquia direto para 
o seu celular, basta enviar mensagem solicitando 
cadastramento para o seguinte número de WhatsApp:

Hugo Feitosa

Prezados irmãos, conversão é uma 
palavra que tem sua origem nas 

línguas semíticas da humanidade até 
chegar nas línguas latinas, através do 
princípio converge do latim, de con (junto) 
verge (virar), ou seja, a raiz do conceito de 
conversão é responder para aquele que 
chama. Assim ocorre do mesmo modo 
que você indaga uma pessoa a se 
manifestar ou quando você lhe chama a 
atenção por qualquer motivo. A resposta é 
um ato consciente e voluntário daquele 
que quer se virar, dialogar e aderir para 
aquele que lhe chamou. 

A conversão ao longo da história 
t o r n o u - s e  u m a  e x p r e s s ã o  p a r a 
representar religião, aquele que responde 
a um projeto de vida baseada em uma fé, o 
que, de certo, constrói o seu mundo de 
crenças, a partir de onde realiza suas 
ações. Mas o que isto quer dizer? Que o 
mesmo princípio que usamos para 
afirmarmos que em algum momento de 
nossas vidas nos convertemos ao 

cristianismo, também em outros nos 
convertemos a outros sistemas de 
c r e n ç a s  q u e ,  c o n s c i e n t e s  o u 
inconscientes disso, agem com a mesma 
lógica que a religião. Portanto, é de suma 
importância, sobretudo nestes tempos, 
refletirmos se verdadeiramente nos 
movemos pelos princípios cristãos, ou se 
mais religiões também atuam sobre nós.

A encíc l ica Laudato Sí  t raz  o 
importante conceito do que chama de 
conversão ecológica, ou seja, aquele que 
responde ao chamado de Deus, também 
responde ao chamado da sua criação, e 
não pode viver de maneira indiferente a 
sua destruição. Seu projeto de vida deve 
contemplar viver sem causar sofrimento a 
ela, precisa estar engajado na relação 
fraternal com ela. Sua religião não pode 
ser o capitalismo, seu deus não pode ser o 
dinheiro. Convertei-vos cristãos de 
consumidores a seres humanos, de 
observadores a protagonistas da vida. 
Responda ao projeto de vida em que as 

árvores, os rios, os animais têm mais valor 
que qualquer título de ação na bolsa de 
valores, pois a bolsa de valores do cristão 
é toda a vida que ele trabalha para manter, 
e não se pode servir a dois senhores, a 
Deus e ao dinheiro. Convertei-vos 
cristãos, não vos contentais em se 
alimentarem e descartando plásticos nos 
mares,  não vos contenta i  em se 
locomover pelas cidades destruindo a 
frágil camada que nos protege no céu, não 
pisais nos lírios dos campos. Convertei-
vos cristãos ao projeto da vida e rejeita o 
projeto de morte.

Buscai, irmãos, a reflexão honesta e 
sincera sobre como seu modo de vida 
contribui para a frágil situação em que a 
humanidade se encontra, desde sua 
alimentação, seu transporte, seu trabalho 
e suas relações. Lembrai sempre que o 
pensamento coletivo é o caminho correto 
para a harmonia e a paz no mundo. Buscai 
o batismo da criação, convertei-vos e 
amai o vosso planeta, morada que o 
Criador fez para ti.



e ansiedade

Solidão,

23

Palavra da especialista
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Nicia Tavares-Psicóloga clínica

CRP 06 38556-6 -Fone 3022-5674

Solidão,
asfastamento 

pessoal

e ansiedade

Receba "Fátima - Comunidade 
em Ação" na sua casa!
Ou envie para um parente ou amigo em outra cidade ou Estado, Ligue 99403-4775

Nesses meses iniciais de 2020, tudo 
o que mais se ouviu dizer em 

relação a sentimentos é “ansiedade” 
afetando o psiquismo, dando um ar de 
tristeza e solidão ao ambiente. 

Sobre esse assunto, temos uma matéria 
anteriormente editada, no nosso jornal, com 
o título: “Facetas da Ansiedade” (se quiser 
procure no site, data de 10/11/2013). E ela 
está int imamente l igada ao fato do 
afastamento pessoal que, obrigatoriamente, 
nos foi imposto, no objetivo de salvar vidas.

Fato curioso é que ansiedade sempre 
vem à tona quando se trata do excesso de 
pressão do externo apressando resultados 
sejam quais forem, tanto educacional, 
familiar, institucional, social ou no trabalho. 
Só que agora falamos de ansiedade no 
momento em que todos estão em casa. 
(representação simbólica do lar, isto é, lugar 
onde podemos estar seguros e à vontade). É 
quando nos damos conta de tratar-se de 
“sentimento interno e peculiar a cada 
p e s s o a ” ,  q u e  p o d e  o u  n ã o  e s t a r 
correspondendo a verdade. Como ele 
surge?

Segundo a abordagem Junguiana 
(análise), o que rege o ser humano é sua 
capacidade em se realizar. Contamos com a 
mãe, e o mundo não é seguro sem a mãe – 
nossa primeira proteção- sem a qual 
desmoronamos a chorar. Isso causa 
sentimento de insegurança e caímos na 
situação do oposto a que viemos – medo de 
não conseguirmos realizar-nos plenamente 
como seres humanos, pessoas.  Essa 
realização faz parte do arquétipo (elementos 
comuns a todos), e segundo Dr. Jung “Tudo a 
que você resiste – persiste”. E muitos de nós 
surfamos na ansiedade, e para cada pessoa, 
é de um jeito.

Então surgem sentimentos de menos 
valia, sentimentos que estão na sombra (o 
lado que você tem mas não sabia que tem), 
que lhe assombram e podem causar 
obsessões. Isso por conta dos pensamentos 
negativos ou perturbadores, e quanto mais 

você se esforça 
para não o ter, 
mais poder ele terá 
sobre você. É um 
sentimento que 
s u r g e  c o m o 
resultado de um 
conflito mental. 
Uma transforma-
ção tóx ica das 
nossas energias 
provenientes do  
n o s s o    E U 
d e s e j a n t e  
( ins t in to )   que 
p r e c i s a   d e 

determinadas coisas que não pode alcançar 
e nem satisfazer.

Na situação aqui, queremos exercitar o 
poder de tocar nas pessoas, a vontade de ir e 
vir, e a necessidade de respostas sobre o fim 
dessa situação. Esse é o ponto que está nos 
fazendo ansiar.

Fica claro então que ansiedade surge a 
partir de um conflito mental, e ela pode se 
apresentar de três maneiras:

u Ansiedade realista, proveniente de 
medos que surgem específicos como a 
perda de emprego e o medo de não poder 
arcar com os compromissos já assumidos; 
interagir diretamente com um vírus em alta 
expansão o expondo a adoecer, adoecer os 
familiares, ou vir a óbito, etc.

u  uma possível Ansiedade neurótica,
reação a certos fatos, pensamentos e ideias, 
só que só são reais na nossa mente, e não 
e x i s t e m  f o r a  d a  m e n t e .  P o r é m , 
d e s e n v o l v e m o s  v á r i o s  p r o c e s s o s 
d e f e n s i v o s ,  n e r v o s i s m o  q u e  n o s 
descontrola.

u  quando a pessoa Ansiedade moral,
sente que o entorno sempre é maior que a 
possibilidade dela. Por exemplo, não bate 
metas sugeridas no trabalho, os pais querem 
filho nota dez e ele é nota nove; a realidade 
sempre é demais e sempre o supera. E a 
mente vira para direções que não temos 

mais o controle.
Seja lá qual for o tipo de ansiedade que 

você tem, saiba que se não podemos mudar 
o que sentimos, podemos transformar a 
forma como escolhemos sentir e reagir.

O afastamento  é só corporal  (um e meio 
metro distante),  mas pode ser visto por 
muitos  como isolamento prisional,  na 
verdade estamos nos conectando o tempo 
todo com todos, temos muitos veículos que 
nos aproximam uns dos outros, a maioria das 
casas tem TV e as famosas lives com artistas 
da atualidade,  rádio, um toca músicas, livros 
com as ideias maravilhosas de várias 
pessoas, celular com WhatsApp onde 
falamos com nossos parentes; além disso 
saímos para compras necessárias. Acontece 
que podemos criar um monstro onde não 
existe, e desconsiderar tudo isso, só que os 
caminhos estão abertos e da sua janela você 
vê a rua, as pessoas, as árvores, os 
pássaros, os insetos.

Estar em casa pode ser visto como 
solidão, mas na realidade esse é um 
“fantasma” na nossa mente, lembra da 
criança no desespero pela falta da mãe? 
Agora, se você não é mais criança, não tem 
porque chorar. E se você pensar, nem dá 
para ser sozinho, pois você está com você. 
Com todo o seu passado e com todos os 
projetos de futuro, com fotos e grandes 
recordações, com seus hobbies e alguma 
coisa para ordenar, aprender ou ensinar. 

E a grande maioria das pessoas, que 
lerão esse texto, estará abrigada em algum 
lugar seguro. Só que terá de elaborar a 
frustração de não ter agora para adiar, seja lá 
o que for, então a ansiedade se controlará. 
Você pode sim se realizar, não depende 
exclusivamente de abraçar o outro agora, 
mas sim, abraçar–se e também aos seus 
projetos, seus interesses, sua história. Tenha 
foco no presente. Termino com a frase de 
Eduardo Galeano:

“ S o m o s  o  q u e  f a z e m o s ,  e 
principalmente o que fazemos para mudar 
o que somos”.                                      
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Questões de fé atuais

Você pergunta e o
padre responde

Pe. Messias de Moraes Ferreira

Pe. Messias de Moraes Ferreira

Neste mês de Julho, em meio a muitas datas especiais liturgicamente, quero dedicar este espaço para explicar um pouco sobre 
algumas virtudes em tempos de pandemia: fé, esperança, cuidado, prudência e responsabilidade. O texto é pertinente no 
atual momento, uma vez que estamos vivendo a reabertura gradual das atividades econômicas e sociais na cidade. Boa leitura!     

Estamos iniciando o mês de julho, o 
segundo semestre de 2020, 

louvando e agradecendo a Deus. Sabendo 
que “tudo contribui para o bem daqueles 
que amam a Deus”, eis que aqui estamos 
para trazer ao altar a nossa vida e tudo 
aquilo que fizemos para colaborar com a 
edificação do Reino de Deus, anunciado 
por Jesus. Bendigamos ao Senhor por 
todas as bênçãos que Ele nos concede e 
elevemos a Ele nossos cantos de louvor e 
de ação de graças (mensagens do 14º e 17º 
Domingo do Tempo Comum).

Na coluna deste mês, quero falar um 
pouco sobre o profeta Elias. Ele foi um 
homem que viveu num tempo de grandes 
tribulações para o povo de Israel. Em visita 
a uma mulher que só tinha comida para ela, 
viu a partilha solidária sendo feita, mesmo 
entre aqueles que nada ou pouco têm. Ao 
experienciar a fraterna partilha, o profeta 
declarou: “Não temas! (...) Porque eis o que 
diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que 
está na panela não se acabará, e a ânfora 
de azeite não se esvaziará, até o dia em que 
o Senhor fizer chover sobre a face da terra” 
(1Reis 17,14). Daquele dia em diante nunca 
mais faltou comida na casa daquela mulher.  

Elias, no entanto, continua sua missão 
com grandes necessidades. Estando 
cansado, Deus o alimenta com o pão. Eis 
como lembra a letra da música “força da 

Eucaristia”: quando te dominas o cansaço, 
e já não puderes dar um passo. quando o 
bem ao mal ceder, e tua vida não quiser ver 
um novo amanhecer: levanta-te e come, 
levanta-te e come... que o caminho é longo, 
caminho longo!

Somos alimentados com a Palavra de 
Deus e com a Eucaristia. Diante das 
circunstâncias, alguns não podem vir à 
missa por pertencerem ao grupo de risco. 
Contudo, a última Eucaristia recebida tem 
sua eficácia até o presente momento. 
Estes, se alimentam com o pão da Palavra 
e a Comunhão Espiritual. Na constituição 
apostólica Sacrosanctum Concil ium 
(Sagrada Liturgia - Concílio Vaticano II, 
1962-1965), ao tratar da missa e da 
Eucaristia, recorda-nos que a missa só 
termina quando começa outra missa. Com 
a bênção final, somos chamados a viver a 
missão até a próxima eucaristia. 

Hoje, neste tempo de privações, quero 
animar a todos a serem prudentes com o 
cuidado de si e dos outros. A serem 
responsáveis pelo dom recebido de Deus, 
o dom da vida. Vemos sinais de esperança 
d i a n t e  d a s  d i fi c u l d a d e s  a t u a i s . 
Aguardemos mais um pouco e as bênçãos 
de Deus cairá sobre todos nós, seja através 
dos cuidados pessoais ou através de uma 
vacina. Vigiai constantemente para que os 
perigos não os possam afligir (Mt 26,41). 

P e r m a n e ç a m o s  fi r m e s !  N a s 
dificuldades, confie em Deus! E como o 
profeta Elias, levantemos e continuemos a 
nossa história.

Por fim, quero agradecer imensamente 
a sua colaboração, tanto nas doações de 
alimentos, quanto na contribuição mensal 
como dizimista. Isso é importante para a 
comunidade manter os diversos trabalhos 
aqui realizados. A Paróquia também sente 
os efeitos da crise e está solidária com 
todos. No entanto, sua colaboração feita 
com o coração generoso e aquecido com 
amor é de fundamental importância. Conto 
sempre com a sua colaboração, oração e 
apo io .  Estou cer to  de que,  como 
Comunidade, somos muito mais!

Assim, para manter as atividades, as 
missas e demais serviços religiosos, 
abrimos um canal no Youtube onde 
transmitimos, todos os dias, nos horários 
tradicionais da Paróquia, as missas e 
rezamos comunitariamente pelas diversas 
intenções apresentadas, pela saúde de 
todos e pelos nossos entes falecidos. Você 
pode acompanhar e rezar conosco  pelo 
nosso canal do Youtube, acessando: 
https://www.youtube.com/channel/UC70d
WOpMiBxjtZV2BEgA8Zw    

Jesus, manso e humilde de coração, 
fazei nosso coração semelhante ao vosso! 
Fraternalmente!
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Rua Tripoli, 92 Sala 138 - Vila Leopoldina
Tels: 2628-0158 / 2628-0159 
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Arquivo Morto.

Alugue um box conosco!
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Rua Guaicurus, 506 - Lapa
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Dra. Amanda Medeiros Giroto
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