
É fundamental reconhecermos os vários 
momentos dentro das celebrações da Igreja 
que fazem memória da mãe de Cristo. 

Precisamos crescer e amadurecer a nossa 
confiança em Deus, seguindo o exemplo de 
Maria que é modelo de Fé.

Catequese Litúrgica Diaconia

Exemplo de FéMaria na Liturgia

Pág. 11 Pág. 12

Pela terceira vez na Paróquia, o grupo de 
Jovens Filhos de Maria apresentou o teatro 
da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa. 

Confira como foi a construção da encenação 
e algumas fotos.

Pág. 4

Encenação
da Paixão
de Cristo

Págs. 6 e 7

A Ressurreição
de Jesus segundo 
os discípulos
Para João, Pedro e Tomé a Ressurreição de Jesus 
provocou reações particulares em cada um, as 
quais podemos nos identificar nos dias de hoje.

Quanto mais conscientes nos tornamos 
da necessidade de fazermos uma 
escolha, mais nos angustiamos.

Angústia

Pág. 9

Psicologia e Espiritualidade
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08h Pe. Naves 
01 | Segunda-feira  

Matriz
03 | Quarta-feira

Matriz 
Pinheiral de Cima 
Matriz

04 | Quinta-feira
Irmãs da Sagrada Família
Fátima | 1°dia Tríduo e 3°dia Cerco
Reunião da Pastoral da Criança

05 | Sexta-feira
Matriz 
Rincão do Coxo
Palmeirinha 
Fátima | 2°dia Tríduo

06 | Sábado
Formação Catequistas Iniciantes
Missa da Catequese | Salão Paroquial
Vileiros | Enc. Missões
Casamento Matriz 
Moinho da Várzea
Lago
Fátima | 3° dia Tríduo
Vila Rosa

07 | Domingo
Matriz 
Col. Francesa 
Matriz | Batizados 
Fátima | Festa 
Turvo | Festa
Vieiras
Matriz 

10 | Quarta-feira
Matriz 
Matriz 

11 | Quinta-feira
Paiol do Fundo
Fátima | 4° dia Cerco

12 | Sexta-feira
Castelli
Volta Grande
Campestre
Colônia Francesa
Encontro com Casais Comunitário

13 | Sábado
Monte Alegre
Rocio II
Fátima | Coroação
Fax. Dos Quartins 
Casamento Matriz

14 | Domingo
Matriz 
Guarauninha
Guaraúna dos Borges | Festa
Rocio I
Ordenação Daniel

17 | Quarta-feira
Matriz 
Ranchinho
Passo do Tio Paulo
Matriz

18 | Quinta-feira
Ir. Sagrada  Família 
Irmãs Vicentinas
Lar sagrada Família   

Santa Casa
Fátima | 5°dia Cerco

19 | Sexta-feira
Mandaçaia
Faxinal dos Silva
Juramento Cas. Comunitário

20 | Sábado
Formação catequistas Salão Paroquial 
São Pedro
Santa Barbara
Casamento Matriz 
Canta Galo
Farajala
Correias

21 | Domingo
Matriz 
Witmarsum
Castelli 
Rincão do Coxo 
Moinho da Várzea
Monte Alegre
Volta Grande
Passo do Tio Paulo
Papiros
Pinheiral dos Malucelli
Benfica | Festa 
Água Clara | Festa
Campestre | Festa
Matriz | Sacramentos de Adultos

24 | Quarta-feira
Matriz 
Pinheiral de Cima
Tocas
Pinheiral de Baixo
Matriz 

25 | Quinta-feira
Ir. Sagrada Família
Encruzilhada
Queimadas
Fátima | 6°dia Cerco

26 | Sexta-feira
Cercado
Poço Grande
Pedras
Col. Maciel

27 | Sábado
Matriz | Casamento Comunitário 
Fátima | Missa Capelinhas
Boa Vista
Campestrinho
Casamento Paiol do Fundo
Casamento Matriz
Limeira
Fátima 
Vilinha

28 | Domingo
Matriz 
Farajala
Vileiros | Festa
Papiros | Festa
Pinheiral dos Malucelli
Matriz | ECC

31 | Quarta-feira
Matriz
Matriz

18h 
19h30

Pe. Naves
Pe. Adriano

15h 
19h 
19h30

Pe. Adriano 
Pe. Naves
Pe. Adriano

06h
19h30

Pe. Naves
Pe. Adriano

15h 
17h
19h 
19h30

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Naves 
Pe. Antônio Fabris

08h às 16h
17h 
17h
17h30 
17h 
19h 
19h 
19h

Pe. Adriano
Diác. Daniel 
Diác. Gilson
Pe. Naves 
Pe. Adriano
Pe. Lázaro 
Pe. Naves 

8h 
8h 
09h 
10h 
10h 
18h
19h 

Pe. Naves
Pe. Adriano
Diác. Gilson
Pe. Naves  
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano

15h 
19h30

Diác. Gilson
Min. Junior

19h
19h30

Pe. Adriano
Pe. Naves

17h 
19h 
19h

Diác. Daniel  
Diác. Daniel 
Dois Padres 

Pe. Naves 
Diác. Gilson
Diác. Daniel
Diác. Gilson
Min. Rino
Pe. Naves 

08h às 16h
17h
17h
18h
19h
19h
19h 

8h 
8h 
09h
09h
09h
09h
09h
09h
09h
09h
10h 
10h 
10h 
19h 

Pe. Naves
Pe. Adriano
Min. Ariosto
Min. Cleusa
Min. Miguel
Min. Marcos
Min. Junior
Min. Neuri
Min. Paulo  
Min. Luciano
Pe. Adriano
Pe. Naves
Padre Convidado
Pe. Naves 

Pe. Naves
Pe. Adriano
Diác. Daniel
Pe. Adriano
Pe. Naves

15h 
17h
19h
19h
19h30

06h 
17h 
19h
19h30

Pe. Naves
Diác. Daniel
Diác. Daniel
Pe. Adriano

16h
17h
18h
19h

Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe. Naves
Pe. Regis
Pe. Adriano
Pe. Naves
Diác. Gilson
Pe. Everton
Pe. Adriano
Diác. Daniel  
Pe. Naves 

10h 
16h 
17h
17h
17h30
18h
19h 
19h 
19h

17h 
19h
19h
19h30
19h30

17h 
17h 
19h 
19h 
19h

8h 
8h 
10h 
10h 
18h30

8h 
8h 
10h 
10h 
18h
19h 

15h
19h30

Pe. Adriano
Pe. Adriano
Diác. Gilson
Ministro  
Pe. Naves 

Pe. Adriano
Pe. Naves 
Dom Sérgio/ Pe. Naves 

Pe. Adriano 
Diác. Gilson

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe. Adriano
Pe. Naves 
Pe.  Naves
Pe. Adriano 
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe Adriano
Pe. Naves

15h 
17h
19h
19h30

Pe. Adriano 
Pe. Naves
Pe. Naves 
Pe. Adriano

6h 
07h
15h 

Pe. Adriano
Pe. Naves 
Pe. Naves
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A Barca de Pedro

Informativo

COORDENADORES DA P. DO BATISMO

Comunidade
Farajala
Vila Rosa
Col. Francesa
Fátima
Rocio I
Rocio II
Papiros
Palmeirinha
Matriz

Coordenadores
Cleiton e Fabiana
Mauro e Jaqueline
Leonor e Everaldo
Elimar e Ana Paula
Ambrósio e Maria Ivete
Inês e Zenilda
Elson e Patricia
Wesley
Angela e Ivair

Contato
9 91340743
3252-6682
3252-2555
9 9820-7473 / 9 9912-8606
3252-1287 / 9 9900-6206
9 9114-6502 / 3252-1378
9 9996-4066
9 9859-2590
9 9933-0459 / 9 9976-4410

pente no meio da turbulência, 
já noite, escuridão, os discípulos 
veem um vulto. Eles estão com 
muito medo, Jesus diz a eles Sou 
Eu, não precisam ter medo, de 
repente tudo fica em silêncio.

Podemos chegar a conclusão que 
este mar é o mundo, a barca é a 
Igreja, colocada neste mundo, 
cheio de turbulências, Pedro é o 
Papa Francisco, à frente desta Igreja 
com grandes desafios de levar Je-
sus Cristo nos mais variados luga-
res. Quantos desafios hoje a Igreja 
enfrenta? Podemos elencar cen-
tenas, ou até milhares de desafios 
no mundo moderno, nas pastorais 
da Igreja, nas realizações dos seus 
trabalhos de evangelização, nas es-
colas, nas universidades, nos con-
domínios, dentro das empresas, as 

dos, cada vez mais o mundo exi-
ge de nós uma resposta do por-
quê acreditamos em Deus. Por 
que acreditamos em Jesus Cris-
to? E muitas outras perguntas.

Desafios da convivência familiar, 
os nossos filhos já não aprendem 
mais as orações essencias, para 
viver com equilíbrio, neste mun-
do tão conturbado. Não é por isso 
que devemos nos desanimar, e sim 
fortalecer a nossa fé, rezar mais, 
dialogar mais, compartilhar mais, 
confiar mais no poder da palavra 
de Jesus, alimentar o nosso espírito 
com palavras boas, criar momen-
tos de lazer familiar. Quase sempre 
as pessoas quando me procuram 
para conversar, cheias de conflitos 
e confusão, pergunto a quanto 
tempo, ou quando foi o último la-
zer? Quase sempre as respostas são 
trágicas, alguns não se lembram 
mais. Eu sempre lembro de Jesus, 
depois de um dia exausto de traba-
lho dos discípulos na missão, eles 
estavam cansados, e Jesus os cha-
ma: vamos a um lugar à parte des-
cançar um pouco. O nosso modelo 
de vida é o de Jesus, trabalho, des-
canso e lazer. Quem não conseguir 
fazer isso, vai ser sempre agitado, 
pelas ondas do mar deste mundo, 
como a barca de Pedro, e as vezes 
tão conturbado que não percebe a 
presença de Jesus. É preciso pedir 
socorro e reconhecer o poder sal-
vífico de Jesus, rezar sempre, como 
diz uma frase de Santa Madre Pau-
lina “ mesmo que os ventos so-
prem ao contrário desistir jamais”.

Padre Joaquim Naves
Pároco

padrenaves@gmail.com

A Igreja 
é a barca 
de Pedro

Praça Marechal Floriano Peixoto, 122 | Palmeira PR
42 3252 - 1276

Responsável: Pe. Joaquim Naves
Diagramação: Priori Design
Impressão: Folha de Londrina
Tiragem: 2.000 exemplares | 12 Páginas

Meus queridos irmãos e irmãs, 
podemos dizer que a Igreja é a 
barca de Pedro e ele é um grande 
pescador. Ele tinha uma peque-
na empresa de pesca. Depois de 
ter três anos de catequese com 
o mestre Jesus Cristo, está dis-
posto a largar tudo para seguí-lo.

A liturgia do dia 29 de Abril, que fala 
da barca de Pedro, me fez refletir e 
screver este artigo. O Evangelho 
de são João (6,16-21), nos relata:

vezes, só nos resta confiar em Je-
sus. Muitas vezes nós também nos 
deparamos com grandes desafios 
dentro dos nossos lares, enfrenta-
mos desafios enormes ao manifes-
tar a nossa fé, em quase todos os 
lugares somos proibidos de falar 
de Jesus, pode-se falar de qualquer 
coisa menos de Jesus ou da nossa fé.

Percebemos que cada vez mais, 
nós estamos sendo cobrados, 
nossos filhos estão sendo cobra-

“Ao cair da tarde, os discípulos 
desceram ao mar. Entraram 
na barca e foram em direção a 
Cafarnaum, do outro lado do mar.
Já estava escuro, e Jesus ainda 
não tinha vindo ao encontro deles. 
Soprava um vento muito forte e o 
mar estava agitado.
Os discipulos tinham remado 
mais ou menos cinco quilômetros, 
quando enxergaram Jesus, 
andando sobre as águas e 
aproximando-se da barca. E 
ficaram com medo. Mas Jesus 
disse: “Sou eu. Não tenhais medo”. 
Quiseram então recolher Jesus 
na barca, mas imediatamente 
a barca chegou à margem para 

onde estava indo.”

Vejam meus caros irmãos e ir-
mãs, que o vento e as ondas es-
tavam muito forte, os discipulos 
colocaram a barca no mar, houve 
uma reviravolta no tempo, Jesus 
etava rezando no monte, de re-
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No dia 14 de Abril o grupo 
de jovens Filhos de Maria 
encenou o teatro “Paixão 
de Cristo” em Frente à Igre-
ja Matriz.
Cerca de 60 pessoas entre 
crianças, jovens e adultos, 
participaram da encena-
ção. O grupo iniciou os 
preparativos no início de 
março com a criação do 
roteiro, gravação e edição 
das falas. Depois, deu-se 
início a construção dos ce-
nários, acessórios e figuri-
nos. Paralelamente foram 
realizados os ensaios. O 
Teatro foi dirigido por João 
Geraldo Borges Júnior e 
contou com a colaboração 
da Prefeitura Municipal de 
Palmeira, a Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em-
presas, familiares e amigos.

Encenação



2017

MAI Formação 05

É um serviço realizado na 
Igreja e tem como papel prin-
cipal de conscientizar cada 
participante da comunida-
de da sua responsabilidade 
com a sua Igreja e com a sua 
Comunidade, levando-a a 
refletir e organizar as contri-
buições. Tornar o cristão res-
ponsável comunitariamente.

O dízimo é uma expressão de 
gratidão a Deus por tudo o 
que recebemos. É uma con-
tribuição voluntária, regular, 
periódica e proporcional aos 
rendimentos recebidos, que 
todo batizado deve assumir 
como sua obrigação em re-
lação à manutenção da vida 
da Igreja.

Apesar de termos várias cita-
ções bíblicas sobre o dízimo, 
a Igreja Católica não obriga 
os seus fiéis a serem dizimis-
tas; portanto, o dízimo não é 
obrigatório. É sinal de amor, 
de fé, de partilha e de com-

Porque todo cristão, viven-
do como família do povo de 
Deus, sendo dizimista, de-
monstra sua corresponsabili-
dade pela vida e pela manu-
tenção da Igreja.

de formação das pessoas. 
Deus tem muitos jeitos de nos 
educar. Muitas maneiras de 
educar e formar o seu povo, O 
dízimo é um modo bonito de 
nos fazer compreensivos com 
os outros. E uma maneira de 
nos ajudar a ser delicados com 
Deus e agradecidos a ele. Dízi-
mo é um ato comunitário. Por 
isto o dízimo está muitas ve-
zes escrito. Muito exigido por 
Deus e bem vivido pelo povo.
O dízimo é uma grande for-

A Pastoral do Dízimo
O que é a Pastoral 
do Dízimo?

O dízimo é 
obrigatório? 

Se o dízimo não 
é obrigatório, 
por que devo ser 
dizimista?

O trabalho 
voluntário pode 
ser considerado 
como dízimo?

E as ofertas 
doadas durante 
as missas?

Para que serve
o dízimo? 

O que é o Dízimo?

Embora a Igreja necessite do 
trabalho voluntário em diver-
sos serviços, grupos, pasto-
rais e movimentos, o volunta-
rismo não substitui o dízimo.

Também não substituem o dí-
zimo. Com quanto devo con-
tribuir com o dízimo: “Dê cada 
um conforme o impulso do 
seu coração, sem tristeza nem 

O dízimo é aplicado em três di-
mensões: Dimensão Religio-
sa: despesas com o Culto, com 
o sacerdote, com o templo; 
Dimensão Social: ajuda aos 
mais necessitados; Dimensão 
Missionária: despesas com a 
Evangelização fora dos limi-
tes da comunidade. Ajuda a 
outras paróquias e comunida-
des, obras missionárias.
A palavra dízimo significa a dé-
cima parte. De cada 100 coisas, 
eu separo dez. De cada 100 sa-
cos de feijão, ou de cada 100 ca-
beças de gado, ou de cada 100 
Reais, eu separo dez. A décima 
parte. E o chamado dízimo.
A Bíblia pede estes dez por cen-
to. Deus exige com firmeza esta 
doação para a comunidade. A 
Igreja Católica, no Brasil, vendo 
as necessidades do povo, pede 
que cada um dê de acordo com 
seu coração, de acordo com sua 
consciência. Quem pode dar os 
dez por cento, deve dar. Quem 
vai sentir falta, que dê menos. 
Por princípio, deve-se dar os 10 
por cento.
A Bíblia é o melhor manual 
de educação. O melhor livro 

prometimento com a sua Co-
munidade.

constrangimento. Deus ama o 
que dá com alegria” (2 Cor 9,7).

Todo mundo sabe que sem 
dinheiro não se faz nada. Para 
qualquer tipo de evangeliza-
ção, é preciso contar não so-
mente com pessoas e sua boa 
vontade, mas também com 
dinheiro. É preciso investir na 
formação de lideranças, na 
catequese das crianças, ado-
lescentes e jovens, em viagens 
e hospedagens para cursos e 
estudos, no pagamento de sa-
lário justo aos padres e outros 
agentes de pastoral, nos ma-

ça para criar, sustentar, firmar 
uma comunidade, tornando-
-a evangelizadora. O dízimo 
educa as pessoas para vive-
rem em comunidade. Comu-
nidade existe quando temos 
problemas comuns; quando 
todos buscamos a solução 
comum destes problemas e 
quando todos alcançam um 
ideal comum: isto é, todos se 
dão bem; todos se ajudam; 
todos se amam. Por isto Deus 
aprova e bate palmas para 
quem dá seu dízimo.

O dízimo é uma 
grande força para 
criar, sustentar, firmar 
uma comunidade.

teriais para a celebração. Tudo 
isso, e muito mais, deve ser 
bancado pela comunidade.
A Igreja não vive de subsídios 
do governo, nem de coletas 
feitas entre as grandes empre-
sas, nem das doações dos ricos. 
A Igreja vive da gratuidade de 
seus fiéis. Quanto mais a comu-
nidade puder contar com recur-
sos financeiros, mais ela poderá 
aplicar na obra evangelizadora. 
Conseguir esses recursos, eis o 
carisma de quem participa da 
Pastoral do Dízimo.
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Para João, Jesus ressuscitou e o reconhece 
de longe. É o olhar aguçado do jovem ou 
ainda adolescente se podemos dizer, que 
simplesmente acredita, e vive o seu amor 
pelo seu mestre. João representa aquele 
jovem ou adolescente que não vê proble-
ma em viver a sua vida e crer que Jesus 
ressuscitou e se dispõem a seguí-lo. Não 
vê contradição entre as suas preocupa-
ções terrenas, trabalhos, estudos e ter fé.

Muitas vezes as pessoas confundem que 
ser cristão é se isolar do mundo. Ser cris-
tão é viver com tudo o que o mundo ofe-
rece de bom, sem perder a referência de 
Jesus Cristo em nossa vida, como diz São 
Paulo “tudo posso naquele que me fortale-
ce”, ou ainda “tudo posso, mas nem tudo me 
convém”. Viver com o Cristo ressuscitado é 
viver com equilíbrio, no fazer, no falar, no 
olhar, no agir, no comer, no beber, o pro-
blema não é o que faço, bebo ou como, o 
problema é como se faz, bebe ou come. 
Viver a páscoa é renovar a nossa vida, pen-
samentos, atitudes e palavras.

Estamos neste tempo 
precioso para todos 
nós cristãos, tempo de 
esperança e de criar 
novas expectativas para a 
nossa vida cotidiana.
Jesus ressuscitou 
aleluia: apesar de todo 
preparo e a catequese 

Vivendo a Páscoa com Jesus

João Pedro

Tomé

que Jesus fez com os 
seus discípulos alguns 
ainda duvidaram. Para 
as três Marias: Madalena, 
de cleofas e a mãe de 
Jesus, Jesus ressuscitou, 
não duvidaram, tanto 
faz tocar ou não tocar 
no ressuscitado, elas 

Pedro após a ressurreição do Senhor, 
confiou e acreditou que Jesus está pre-
sente, transmite o seu poder e caminha 
com eles. Pedro e João, Curaram um 
aleijado na porta do templo, este é um 
miserável, além de tudo doente como 
diz o ditado “sem eira nem beira”, é um 
desqualificado para a socieda-
de. Pedro não tem dinheiro, 
o que tem ele dá, em nome 
de Jesus ele dá a saúde física, 
em seguida a saúde espiritu-
al. Diz os Atos dos Apósto-
los que aquele homem não 
largou mais os discípulos. 
Pedro tem o cuidado de 
alertar que tudo aconte-
ceu graças ao Poder e a 
Palavra de Jesus, para 
evitar que as pessoas fi-
casse presas neles, mas 
sim em Jesus Cristo. O 
cristão com o auxilio 
do pregador, vai ouve e 

volta para a comuinidade e ali ele se en-
gaja no serviço da igreja, dando assim 

sinais concretos que Jesus continua 
presente na vida dele, e assim, ele 

faz presença de Jesus na vida das 
pessoas. Na vida dos discipulos 
de Jesus vemos que aos poucos 
eles vão voltando aos seus afa-
zeres.

Com Cristo ressuscitado Pedro 
faz a pesca milagrosa. Na beira 
do mar depois de uma noite de 
pesca sem nenhum sucesso.

Podemos perceber que Pedro 
começa voltar a rotina na vida, 

sem perder a referência do Cris-
to, volta ao trabalho e percebe 

que o Cristo continua com eles. Je-
sus à beira do mar com pão e peixe 

assado. Os discípulos recolhendo a bar-
ca, desanimados. Jesus de longe lhes 

pergunta moços “tens alguma 

coisa para comer” a resposta é: “não temos 
nada”. João o reconhece “é o Senhor ”. Jesus 
da uma ordem “lance a rede do lado direito” 
arrastaram a rede cheia de peixes.

Vejam na cura do paralitico, o poder é de 
Jesus, na pesca a “palavra” é de Jesus. Pe-
dro nos faz entender que sem Jesus nada 
se faz, e toma o cuidado para que as pes-
soas não vão a eles, e sim a Jesus. O poder 
e a palavra é Dele. Muitas vezes corremos 
o risco de ir ao pregador e não a Jesus Cris-
to, se o pregador falha, nós nos decepcio-
namos, mas Jesus nunca nos decepciona. 
Reconhecer Jesus ressuscitado é colocar-
mos a serviço Dele na comunidade, é des-
cobrir a missão que ele confia a cada um 
de nós, é ajudar na comunidade, engajar 
numa pastoral, num movimento, sem per-
der o vínculo uns com os outros.

celebrante diz o senhor esteja convosco. 
Povo responde: ele está no meio de nós.

Segundo erro de Tomé: ele duvidou do tes-
temunho da comunidade. Vimos o Senhor, 
Tomé diz se eu não vir a marca dos pregos, 
o rasgo no seu peito, não acreditarei.

Terceiro erro de Tomé: ele precisou ver 
para crer. Oito dias depois os discípulos 
estão reunidos novamente, no primeiro 
dia da semana. Tomé estava com eles. Je-
sus se apresenta como portador da paz, 
agora dada aos discípulos. Jesus diz a paz 
esteja com vocês. Tomé vê e diz “meu se-
nhor e meu Deus”. Ainda bem que Tomé 
encontrou um Jesus misericordioso que o 

Temos ainda Tomé: João 20,28 escreve 
no seu Evangelho que Tomé come-

teu erros que poderá ser também 
os nossos.

Às vezes cometemos erros como 
os de Tomé, nos afastamos da 
comunidade, e vamos nos es-
friando na fé, chegamos ao pon-

to de não reconhecermos mais 
o Cristo, o padre que representa 

Jesus na comunidade, duvidamos 
do testemunho das pessoas e nos 

afastamos de Deus.

Primeiro erro de Tomé: ele 
não estava na comunida-

de, mereceu um puxão 
de orelhas, os discípu-
los estavam reunidos 
no domingo à tarde, 
Jesus apareceu na 
vida da comunida-
de. Tomé perdeu a 
oportunidade do 
encontro com o 
Cristo. Tomé faltou 
a celebração, a co-
munhão com o 
senhor e seus dis-
cípulos. Quando o 

acolheu, ofereceu uma oportunidade de 
recomeçar uma nova vida. Jesus responde, 
muito bem Tomé acredita porque me vis-
te, bem aventurados aqueles que acredita-
ram sem ter me visto, vem Tomé coloque 
o seu dedo aqui nas minhas mãos sou eu, 
coloque a mão no meu lado, veja a cicatri-
zes sou Eu mesmo.

Muitas vezes, nós procuramos motivos 
para não irmos ao encontrtro dos irmãos e 
de Jesus na comunidade e corremos o ris-
co de Tomé, nós nos acomodamos, “eu rezo 
em casa, é a mesma coisa”. Se assim fosse 
Jesus não teria aparecido na comunidade 
reunida. Jesus nunca aparece a uma pes-
soa só, sempre na comunidade reunida, 
no primeiro dia da semana ou seja no do-
mingo. A Ressurreição de Jesus e sua ma-
nifestação aos discípulos, nos faz lembrar 
a importância da convivência comunitária.

Às vezes cometemos 
erros como os de 
Tomé, nos afastamos 
da comunidade, e 
vamos nos esfriando 
na fé, chegamos 
ao ponto de não 
reconhecermos mais 
o Cristo.

acreditam, dão tesmunho 
que Jesus está vivo. 
Para João, Pedro e Tomé 
a ressurreição de Jesus 
provocou reações 
particulares em cada 
um, as quais podemos 
nos identificar nos dias 
de hoje.
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A bem-aventurada 
Virgem Maria

A 
virgem Maria, que 
na anunciação do 
anjo recebeu o ver-
bo de Deus no seu 
coração e no seu 

corpo, (Lucas 1,26ss) e deu a vida 
ao mundo, é reconhecida e honra-
da como verdadeira Mãe de Deus 
e do redentor. Portanto, filha pre-
dileta do Pai e do Espírito Santo.

A intenção do concílio, ao expor a 
doutrina da igreja, na qual o divino 
Redentor opera a salvação, deseja 
esclarecer cuidadosamente a fun-
ção da bem-aventurada Virgem 
no mistério do Verbo (João 1,1ss).

Os livros do Antigo Testamento 
descrevem a história da salvação, 
que vai preparando, a passos len-
tos a vinda de Cristo ao mundo.

Como em Eva morremos para 
uma vida eterna em Maria Deus 
quis que renascessem para uma 
vida sem Pecado através de Cristo. 

Assim Maria, filha de Adão, con-
sentindo na palavra divina, tor-
nou-se Mãe de Jesus, abraçando 
com generosidade e sem pecado 
algum e vontade salvífica de Deus.

Com razão afirmam os santos pa-
dres que Maria não foi instrumento 
meramente passivo nas mãos de 
Deus, mas cooperou na salvação 
dos homens com fé e com inteira 
obediência. A Virgem Maria Imacu-
lada, que fora preservada de toda 

Mãe de Deus, no mistério 
de Cristo e da Igreja.

Daniel da Silva
Seminarista

dhennyellsilva@hotmail.com

Pintura “A coroação da virgem”. Obra de  Peter Paul Rubens, 1625

mancha da culpa original, termina-
do o curso de sua vida terrena, foi 
levada à glória celeste em corpo e 
alma, e exaltada pelo Senhor como 
Rainha do universo para que se 
cumprisse mais plenamente com 
o seu filho Senhor dos senhores e 
vencedores do pecado e da morte. 
(texto do dogma de fé da Igreja)

A função maternal de Maria para 
com os homens, de nenhum 
modo obscurece ou diminui esta 
mediação única de Cristo, antes 
mostra qual é a sua eficácia. Na 
verdade, todo o influxo salutar da 
bem-aventurada Virgem em favor 
dos homens não é imposto por 
algumas necessidades, mas sim 
pelo beneplácito de Deus.

A bem-aventurada Virgem, pre-
destinada, desde toda a eterni-
dade, junto com a encarnação 
do Verbo divino, para ser Mãe de 
Deus, foi na terra, por disposição 
da divina providência, a Mãe do 
redentor divino, mais que nin-
guém sua companheira generosa 
e a humilde escrava do senhor.

Por tudo isto ele e nossa mãe por 
ordem de graça. Cooperação de 
Maria na redenção do mundo.

De fato depois de elevada ao céu, 
ela não abandonou esta missão 
salutar, mas, pela sua múltipla in-
tercessão, continua a obter-nos 
os dons da salvação eterna. Cuida 
dos seus filhos, na angústia, sofri-
mento até o fim de nossas vidas.

Por isso, a bem aventurada virgem 
Maria na Igreja com os títulos de 
Advogada, auxiliadora, amparo e 
Medianeira.

A virgem Maria é modelo na Igreja 
como cooperadora e sempre fiel 
ao seu designo. Maria, durante a 
vida, foi modelo daquele amor de 
que devem estar animados todos 
aqueles que colaboram na missão 
apostólica da Igreja para redenção 
dos homens.
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Os incríveis momentos
em que não temos saída

Psicologia e Espiritualidade 09

Uma imagem em particular 
nasce quando busco resgatar 
essas experiências passadas. 
Aquela sensação de estar na 
praia e perceber ao longe, 
uma gigantesca onda se for-
mar e vir em nossa direção. 
Primeiro, sentimos o repuxo 
do mar e a profundidade da 
água, que já não nos permi-
tem nadar até a areia. Não 
resta alternativa a não ser 
olhar para a onda, esperar 
sua chegada e enfrentá-la. Ao 
mesmo tempo, experimen-
tamos, em situações como 

Pe. Adriano da Levedove
Vigário Paroquial

alevedove@uol.com.br

Colocar-se a caminho 
é movimentar-se. Vida 
é movimento. Quando 
não existe movimento,               
a angústia se instala. 

Quem nunca se encontrou nas “encruzilhadas” 
da vida com medo de fazer uma escolha, enquan-
to um número grande de pessoas (familiares, ami-
gos, conhecidos,...) diziam, insistentemente, que 
deveríamos nos arriscar?  Frente a estas escolhas, 
muitos já tiveram a sensação de pânico e gosta-
riam de voltar atrás, mas não podiam. 

essa, o desejo de fugir e não 
sermos atingidos pela onda. 
Um verdadeiro dilema que 
se estabelece em nossa vida, 
e resolvê-lo não parece tão 
simples assim, pois ao fugir, 
corre-se o risco de carregar-
mos um eterno sentimento 
de derrota, mas quem esco-
lhe ficar e enfrentar a onda 
não consegue imaginar o que 
poderá lhe acontecer e, de 
certa forma, começa a prever 
que, após essa onda, outra já 
estará se formando. Destas 
duas “ordens contraditórias”, 

surge uma grande angústia: 
quanto mais conscientes nos 
tornamos da necessidade de 
fazer uma opção, mais nos 
angustiamos. 

Um acontecimento bíbli-
co (Ex 14,13-15), descreve o 
momento em que Moisés e 
o povo de Israel se encontra-
vam “presos” entre o Mar Ver-
melho e o exército do Faraó. 
Não tinham saída e viviam o 
próprio paradigma de tal si-
tuação. Moisés tentava con-
vencer o povo, o qual ques-
tionava a saída do Egito:

  O povo desejava preservar-
-se, evitar o sepulcro. Moisés 
é o guia que deseja encontrar 
uma saída para a situação 
sem saída e Deus é aquele 
que tem projetos para o povo. 

O povo só compreende as ex-
periências passadas, teme o 
novo, pois só consegue ima-
ginar seu futuro em termos de 
seu passado. Podemos dizer 
que estão incapacitados de 
imaginar o que pode ser a li-
berdade e só conseguem con-
ceber o retorno à escravidão. 
Trocariam, sem nenhuma he-
sitação, o desconhecido pelo 
conhecido, mesmo sabendo 
que esse é ruim e doloroso 
(escravidão no Egito). Moisés 
chama a atenção do povo 
para a realidade de entrega, 
apesar de não os convencer 
muito. “Não temais!”. “Aceitai a 

“Moisés respondeu ao povo: ‘Não 
temais! Tende ânimo, e vereis a 
libertação que o Senhor vai operar 
hoje em vosso favor. Os egípcios que 
hoje vedes, não os tornareis a ver 
jamais. O Senhor combaterá por vós; 
quanto a vós, nada tereis a fazer. 
’O Senhor disse a Moisés: ‘Por que 
clamas a mim? Dize aos filhos de 
Israel que se ponham a caminho.’”

Ex 14, 13-15

realidade à vossa volta e então 
vereis”. Vereis o quê? Que há 
saída. No discurso de Moisés, 
a sensação de não haver saída 
é produto da não aceitação 
da condição, na qual o povo 
se encontra. Quando na praia 
se nada em direção à onda, o 
maior sofrimento é a própria 
incapacidade de aceitar o lu-
gar e a situação em que se en-
contra. Algumas vezes, grita-
mos pela mãe e por Deus, na 

esperança de que, por um ato 
mágico, sejamos resgatados 
daquela situação. Diante de 
algo ruim, querer o bom é na-
tural. Não há opção, há o que 
é. Aceitação é fundamental 
para se perceber que existe, 
sim, saída. 

Desejamos algo bom, mas a 
realidade apresenta apenas a 
opção do ruim. Moisés busca 
direcionar o povo, para que 
não qualifiquem a realidade, 

mas a vivam. “Os egípcios que 
hoje vedes, não os tornareis a 
ver jamais”. Onde você se en-
contra, aqui/agora, isto é você. 
Não aceitar o aqui/agora, é 
não aceitar o compromisso 
com o verdadeiro “Eu”. 

O povo resiste por medo, Moi-
sés tenta conscientizar e Deus 
insiste: “Dize aos filhos de Israel 
que se ponham a caminho”. Só 
o povo pode agir de forma a 
encontrar uma saída. Colocar-
-se a caminho é movimentar-
-se. Vida é movimento. Quan-
do não existe movimento, a 
angústia se instala. 

Em todo esse processo de 
diálogo entre Deus, o guia 
Moisés e o povo, é que para 
existir saída, se estabelece 
um retorno à própria dimen-
são que “não se tinha saída”. A 

continuação do relato bíblico 
é a abertura do Mar Verme-
lho, que possibilita uma lei-
tura simbólica da saída para 
aquilo que “não tinha saída”. 

A capacidade de entrega é o 
único caminho para que se 
abram os mares diante das 
“encruzilhadas” da vida. Estar 
diante da onda, desejar não 
estar ali, sonhar com outro 
lugar, estar frente ao “ruim”, 
desejar o bom, estar diante 
do mar, mas desejar voltar à 
escravidão do Egito é a única 
forma de se encontrar uma 
saída. O aqui/agora da vida é 
a condição necessária para se 
iniciar o caminho, para que o 
mar se abra para a passagem. 
Não é milagre, não é o que 
necessariamente gostaria que 
acontecesse, mas é o processo. 
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Para todas as mães
hoje e sempre!

É comum ouvirmos 
palavras bonitas 
sobre o dia das 

mães em épocas assim. 
Mas, em nenhuma das 
belas palavras proferidas 
nesta data tão amada por 
todos nós, o verdadeiro 
significado é superado.

A beleza do ser mãe não está 
em letras e expressões mui-
to bem-colocadas. Muito 
mais que gerar vidas, a bele-
za é materializada em cada 
gesto que conduz à paz e à 
esperança as vidas que um 
dia estiveram dentro de si. 

Como todo ser humano 
que trabalha e luta para 

vencer tantas barreiras na 
vida, a mãe moderna pre-
cisa se policiar ainda mais 
para que o carinho, a ter-
nura, o cuidado tão espe-
cial tenham sempre espaço 
em suas vidas em relação a 
seus filhos até mesmo de-
pois de um dia exaustivo 
de trabalho e de cobranças.

A mãe que não trabalha 
fora de seu lar também en-
frenta desafios diários, pois 
muitas vezes é tratada com 
desdém, pois sempre há 
aqueles que acreditam que 
por ela não exercer nenhu-
ma atividade remunerada 
fora de seus lares, elas não 

se cansam fisicamente e 
nem psicologicamente.

Convém esclarecer que 
tanto a mãe que também 
é profissional e aquela que 
não exerce atividade remu-
nerada fora de seu lar são 
mulheres dignas de respei-
to, amor e compreensão.

Ser mãe não é desafio que 
todas aceitam, pois uma 
vez que se descobre ges-
tante, a vida da futura mãe 
passa por muitas mudan-
ças indispensáveis e, tais 
mudanças, podem assus-
tar muitas outras mulheres 
que chegam a abrir mão da 
bênção de gerar vidas.

Por isso, a mãe que real-
mente cuida, zela, educa 
tem todo o direito de ser 
aplaudida não somente 
no segundo domingo de 
maio, mas em todos os de-
mais dias.

É interessante pontuar que 
mudanças nas nossas vidas 
são comuns e não deveriam 
ser tratadas como algo de 
outro mundo. A vida é feita 
de ciclos e cada nova fase 

exige de todos nós adequa-
ções, atualizações e flexibi-
lidade. Mãe entende bem 
sobre tudo isso.

Mulher e mãe, muitos 
podem até esquecê-la e 
desconsiderar suas ne-
cessidades e limites, mas 
não só nesta data que se 

aproxima, acredite, você 
é a melhor coisa que po-
deria acontecer na vida 
de seus filhos. Ninguém 
cuidaria deles como você 
e, se por um acaso nem 
eles pensam assim, deixe 
que o tempo provará esta 
verdade, pois as sementes 
que um dia você plantou, 

certamente irão dar frutos 
bons para saciar a fome e 
a sede daqueles que estão 
próximos a você.

Não se esqueça que sem 
você, a vida não existiria. 
Não desista de lutar porque 
há muitos que precisam 
se espelhar na sua força e 

competência. Seja sempre 
luz para aqueles que estão 
se perdendo em esquinas 
escuras desta vida. Traga a 
paz para aqueles que ainda 
não sabem o real significa-
do desta palavra.

Feliz Dias das Mães para 
todas aquelas que não 

medem esforços para ver 
o brilho no olhar de seus 
filhos, os quais estando 
bem ajustados em seus la-
res, também serão fonte de 
amizade, carinho e afeto, 
da mesma forma que o ser 
mãe é para todos nós na 
data que se aproxima e em 
todos os demais momentos.

A mãe que realmente 
cuida, zela, educa tem 
todo o direito de ser 
aplaudida não somente 
no segundo domingo de 
maio, mas em todos os 
demais dias.



2017

MAI Catequese Litúrgica 11

Maria na Liturgia

Através da Liturgia alimen-
tamos nossa fé Naquele que 
nasceu da Virgem Maria e 
para entendermos o lugar de 
Maria na vida cristã, é funda-
mental termos como ponto 
de partida os vários momen-
tos dentro das celebrações 
da Igreja que faz memória da 
mãe de Cristo. 

O Concílio Vaticano II apresen-
ta Maria como “modelo perfei-
tíssimo na fé e na caridade” (Lu-
men Gentium 53). Através de 
Maria, vemos “o rosto materno 
de Deus” e tudo isso se ma-
nifesta na liturgia, nas festas 
marianas e nos dogmas sobre 
Nossa Senhora.

Exaltada por graça do Senhor 
e colocada, logo a seguir a 
seu Filho, acima de todos os 
anjos e homens, Maria que, 

como mãe santíssima de 
Deus, tomou parte nos misté-
rios de Cristo, é com razão ve-
nerada pela Igreja com culto 
especial. 

E, na verdade, a Santíssima 
Virgem é, desde os tempos 
mais antigos, honrada com 
o título de «Mãe de Deus», e 
sob a sua proteção, seus de-
votos se voltam em todos os 
perigos e necessidades.

A Igreja sempre venerou Ma-
ria como sua mãe. Mesmo 
porque há uma razão lógica: 
ela é a Mãe de Jesus, cabeça 
da Igreja e a Igreja é o corpo 
místico de Cristo, princípio e 
primogênito de todas as cria-
turas celestes e terrestres (Ef 
1,18). Por isso mesmo, Maria é 
a mãe de todos os que nasce-
ram pelo Cristo. 

“Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, 
porque realizou em mim maravilhas” (Lc 1, 48)

Adriano Lunardon
adriano@univeb.com.br

Dogmas Marianos

Celebrações
Marianas

As três celebrações marianas 
mais importantes do ano li-
túrgico apontam para os dog-
mas marianos: Maria, Mãe de 
Deus, sempre Virgem (1º de 
janeiro); Imaculada Conceição 
(8 de dezembro) e Assunção 
(15 de agosto).

A Igreja definiu estas quatro 
verdades (dogmas) sobre 
Nossa Senhora:

• Maternidade Divina de Maria. 

• Virgindade Perpétua de Maria. 

• Imaculada Conceição de Maria.  

• Assunção de Maria. 

Estas verdades são expres-
sas na Liturgia. E, a título de 
exemplo, podem-se consi-
derar algumas orações que 
estão inclusas dentro da 
Santa Missa, onde se faz inú-
meras referências de “Maria 
Mãe de Deus”: 

a) No Ofertório: “Ó Deus, 
que pela virgindade fecunda 
de Maria destes à humanida-
de a salvação eterna, dai-nos 
contar sempre com a sua in-
tercessão, pois ela nos trou-
xe o autor da vida. ”

b) Na Oração sobre as ofe-
rendas: “Ó Deus, que levais 
à perfeição os vossos dons, 
concedei aos vossos filhos, 
na festa da Mãe de Deus, que, 
alegrando-se com as primí-
cias da vossa graça, possam 
alcançar a sua plenitude”.

c) No Prefácio: “Na verda-
de, ó Pai, Deus eterno e to-
do-poderoso, é nosso de-
ver dar-vos graças, é nossa 
salvação dar-vos glória, em 
todo tempo e lugar, e na Ma-
ternidade de Maria, sempre 
Virgem, celebrar os vossos 
louvores…”

d) Oração depois da Comu-
nhão: “Ó Deus de bondade, 
cheios de júbilo, recebemos 
os sacramentos celestes; 
concedei que eles nos con-
duzam à vida eterna, a nós 
que proclamamos a Virgem 
Maria, Mâe de Deus e Mãe 
da Igreja”.

As partes destas orações 
apontam para a fé da Igreja 
na “Maternidade Divina” e 
na “Virgindade Perpétua” de 
Nossa Senhora.

De uma forma mais específica, 
a presença de Maria na liturgia 
ficou mais evidente a partir da 
Reforma do Concílio Vaticano II, 
onde Maria é colocada em ínti-
ma relação com Cristo e a Igreja. 
Cristo é o único mediador. A mis-
são materna de Maria não dimi-
nui a mediação única de Cristo, 
mas mostra a sua grandeza, que         
“favorece a união dos fiéis com 
Cristo” (LG 60).

A profunda ligação entre Cristo e 
Maria nos foi lembrada recente-
mente, na homilia do Papa Fran-
cisco, no dia 1º de janeiro deste 
ano. Eis as suas palavras: “Cristo 
e sua Mãe são inseparáveis: há 
entre ambos uma relação estreitís-
sima, como, aliás, entre cada filho 
e sua mãe… Tal inseparabilidade 
é significada também pelo fato de 
Maria, escolhida para ser Mãe do 
Redentor, ter compartilhado inti-
mamente toda a sua missão, per-
manecendo junto do Filho até ao 
fim no calvário”.
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Maria, um 
testemunho 
de Fé

esse mês em 
que com mui-
ta alegria cele-
bramos o mês 

Mariano, gostaria de partilhar 
o meu olhar sobre a grande 
demonstração de fé que vejo 
em Nossa Senhora.

Começando pela grande 
disponibilidade e confiança 
de Maria na anunciação. “Eis 
aqui a serva do Senhor, faça-
-se em mim segundo a sua 
vontade” Lc 1,38.

Eis aqui... disponibilidade. 
Alguém que larga tudo e diz 

Maria espera que possamos 
fazer a experiência do Cristo, 
que possamos sem hesitar, 
nos entregar ao seu amor e 
assumirmos a nossa fé.

Pintura “A anunciação”. 

Obra de  Bartolomé 

Esteban Murillo, entre os 

anos 1660 e 1665.

que está disponível a fazer o 
que te pedirem.

A serva... reconhece que 
não é mais do que aquele a 
quem ela serve.

Faça-se em mim... não é em 
outra pessoa, é em mim. Al-
guém que assume a sua res-
ponsabilidade frente ao de-
safio proposto sem duvidar.

Segundo a sua vontade... 
não faço mais o que quero, 
mas o que o Senhor quer fa-
zer através de mim.

E como é difícil levar isso em 
nossa vida tão forte, de ma-
neira tão madura e decidida 
como fez Maria.

Em frente aos desafios, em 
meio às tribulações, as nossas 
primeiras ações são a de culpar 
a Deus, a de tentar achar um 
motivo pela qual Deus estaria 

nos castigando. E não perce-
bemos que somos chamados 
a nos mantermos firmes, de pé 
como fez Maria diante da cruz 
(Jo 19,24), enquanto seu filho 
era morto de forma tão brutal, 
mas que com toda certeza, 
maior que sua dor, era a certe-
za de que Deus não a abando-
naria, e faria de tudo para dar 
resposta a sua confiança, que 
faria tudo para demonstrar o 
quanto realmente Ele a  ama-
va, o quanto Ele amava o seu 
povo.  E assim o fez. Cristo res-
suscitou. Não só em resposta 
a confiança de Maria, mas a 

de todos aqueles  que como 
ela acreditam  nas palavras de 
Deus, naqueles que ousam se 
lançar sem medo no caminho 
que Deus nos convida a trilhar.

Manter-se  de pé em frente a 
cruz, traz para nós o quanto 
precisamos crescer e amadu-
recer a nossa confiança em 
Deus, o quanto precisamos 
aprender com Maria, quan-
do ela sem hesitar, fez tudo 
o que Ele diz. Como pediu 
aquelas que serviam a festa 
de casamento em Caná da 
Galiléia (Jo 2,25). Fala com 
toda propriedade de quem 
faz valer em sua própria vida 
essa confiança que pede ago-
ra aos demais, que pede ago-
ra também a cada um de nós.

Confiar que o que o Senhor 
quer é dar um rumo novo 
em sua vida, quer fazer valer 

a pena viver e assim transbor-
dar vida, em um mundo onde 
cada vez mais se propaga a 
morte, a violência, o indivi-
dualismo e toda forma que 
denigre o ser humano a nada.

É em Cristo que um dia re-
cebeu e que hoje partilha 
conosco que Maria sabe que 
podemos e devemos confiar 
que devemos nos manter 
firmes em nossa caminhada. 
Só em Jesus, poderemos nos 
encontrar e assim reconhe-
cer o valor que cada um de 
nós possuímos.

Como nossa mãe, Maria es-
pera que possamos fazer a 
experiência do Cristo, que 
possamos sem hesitar, nos 
entregar ao seu amor e as-
sumirmos a nossa fé para a 
construção de um mundo 
melhor. E todas as vezes que 
não nos sentirmos forte, ani-
mados, possamos nos forta-
lecer em Jesus, através da sua 
entrega por cada um nós , e que 
hoje podemos tê-lo através 
da Eucaristia.

Que sob o olhar de Maria, 
que a seu exemplo de fé, de 
confiança, busquemos cada 
vez mais sermos de Deus. De 
fazer da nossa vida um canal 
de benção para todos que 
nos rodeiam.

Que por interseção de Nossa 
Senhora desça sobre cada 
um de nós a benção de Nos-
so Senhor Jesus.


