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Para  você adolescente e jovem .................................. 

Foi belo o dia sua primeira comunhão! Tudo o que é belo, bom e agradável devemos 

conservá-lo, cultivá-lo, enriquecê-lo e repeti-lo! Por isso precisamos nos encontrar ainda 

muitas vezes e aprofundar do que já conhecemos um pouco. Este ano vamos aprofundar 

sobre a Igreja primitiva, como os cristãos primitivos sofreram por causa do Evangelho, e 

sobre os mártires e santos da Igreja primitiva. E também queremos falar sobre alguns 

assuntos interessantes da nossa vida como adolescente: sexualidade e namoro, aborto, 

família, droga etc. 

E no segundo período, em preparação ao receber o sacramento 

da crisma, seguiremos a nossa caminhada aprofundando, 

conhecendo e partilhando cada vez mais sobre a nossa vocação, 

sobre o nosso papel na sociedade, sobre como tornarmos 

cidadãos verdadeiros etc. para chegar a uma preparação bem 

comprometida e legal. Assim a crisma vai nos ajudar a sermos 

cristãos “adultos” capazes de escolher, assumir e gerar o que é 

bom, agradável e perfeito diante de Deus e diante dos homens!  

Serão momentos para descobrirmos as indicações necessárias 

rumo ao horizonte da felicidade! 

Este ano temos uma surpresa: Após de cada aprofundamento vocês devem fazer pesquisas 

nos livros e no internet e trazer para a catequese as novidades que conseguiram conhecer. 

Assim vamos fazer seminários e estudos nos grupos. E queremos também assumir alguns 

compromissos na Igreja, como fazer as leituras nas missas, formar um coral, visitar as 

famílias, ter algumas iniciativas próprias como grupo. Assim somos discípulos e 

missionários. Como discípulos, queremos aprender cada vez mais junto com nosso Mestre 

Jesus e sua Igreja e como missionários queremos assumir compromissos, iniciativas para 

que a Igreja continue caminhando com o Mestre!  

Oi, este ano também, vamos ter o dia da Gincana Catequética, e queremos animá-lo com 

muito entusiasmo e com muita fantasia. Vamos lá. Bom trabalho !  

Será um ano inesquecível da nossa vida! 
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PARTE A: 

A IGREJA QUE CAMINHA COM JESUS RESSUSCITADO 

 

A.01. A IGREJA NASCE NO DIA DE PENTECOSTES 

Após 3 dias da sua morte, Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes em vários lugares 

aos apóstolos em grupos pequenos e grandes. Maioria destas vezes ele comeu com eles e 

explicou a Palavra de Deus.  E antes de subir ao Céu ele recomendou-lhes de não se 

afastassem de Jerusalém até que venha o Espírito Santo sobre eles e isso aconteceria em 

poucos dias. 

Conforme o que foi dito, no dia de pentecostes, os discípulos estavam reunidos em 

cenáculo. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e 

encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas 

de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 

concedia que falassem. 

Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações. Era costume dos 

judeus visitar a cidade santa, Jerusalém, uma vez por ano, se for possível no tempo de 

Páscoa. Por isso muitos judeus de todos os cantos da terra estavam aí e todos sentiram o 

ruído forte do vento. Logo quando chegou o Espírito Santo os apóstolos não tiveram mais 

medo de ninguém e começaram a gritar dizendo: ”Jesus, que vós crucificastes, Deus o 

ressuscitou, ele é o Senhor!” (At 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Atividade: Ler o At.1,4 -2,41 

Pentecostes era para os judeus uma festa de grande alegria, pois era a festa das colheitas. 

Ação de graças pela colheita do trigo e pelos 10 mandamentos. Vinha gente de toda a 

parte: judeus saudosos que voltavam a Jerusalém, trazendo também pagãos amigos e 

prosélitos. Eram oferecidas as primícias das colheitas no templo.  

Era também chamada festa das sete semanas por ser celebrada sete semanas depois da 

festa da páscoa, no qüinquagésimo dia. Daí o nome Pentecostes, que significa 

"qüinquagésimo dia". Depois 50 dias da saída do Egito que no monte Sinai Deus entrega a 

Moises os Dez mandamentos: a  aliança entre Deus e o Israel, a Lei escrita nas tabuas de 

pedra. 

A partir de agora os judeus que se converteram para cristianismo começaram celebrar no 

dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Agora, a nova aliança, 

não mais escrita nas pedras, mas nos corações, pela tinta do Espírito Santo, selo indelével! 

Espírito Santo, àquele que faz a pessoa capaz de obedecer ao novo mandamento de Jesus, 

não como escravo, mas como “filho” e como “amigo”  
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A.02. PEDRO, LÍDER DESTE NOVO POVO 

Vamos ler o At 2,14-41. 

Viu como foi o primeiro dia da Igreja? Naquele dia, mais ou menos 3 mil pessoas aderiram 

aos apóstolos recebendo o batismo do Espírito Santo. Desde primeiro tempo Pedro tinha 

um papel principal na Igreja. Ele foi constituído como chefe dos apóstolos já quando Jesus 

estava com eles. Isso podemos ver se vamos ler o  Mt 16,13-19 e Jo 21, 15-19. E os apóstolos 

tiveram muito respeito e obediência a este discípulo.   

 

Dividir a turma em grupos e cada grupo vai ler um dos textos abaixo e partilha no plenário.    

At 3,1-19; At 4,1-31; At 5, 17-33. Segundo o número dos catequizandos, o catequista pode 

escolher outros textos também.   

A.03. A IGREJA DE JERUSALÉM 

Podemos dizer que a Igreja nasceu em Jerusalém, a partir de Pentecostes. Os primeiros 

cristãos eram os judeus. Chamam-se “os judeu-cristãos”. Embora que os chefes dos 

mesmos judeus não aceitavam as pregações dos apóstolos e queriam até matá-los como 

mataram Jesus, eles não desistiram. Não tiveram mais medo de ninguém. A prisão, açoites, 

nudez, julgamentos, morte... nada lhes abalavam. Eram corajosos em anunciar o Cristo 

ressuscitado! Isso é o sinal do cristão adulto!   

Vejam como eram corajosos até aqueles que aderiam a fé dos apóstolos, lendo o At 6, 8- 

15 e 7.  

 

A.04. AS COMUNIDADES PRIMITIVAS 

 

Os cristãos dos primeiros séculos mostravam imediatamente a diferença da vida a partir 

de quando aderiam à fé e recebiam o Espírito Santo! Vamos ler o At 2, 42-47 

Vejam como as 4 características que distinguiam a vida dos cristãos da Igreja primitiva e 

que para sempre serão a logomarca das comunidades cristãs: 

1) Perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos (escuta da Palavra), 

2) Nas reuniões em comum (participação da  Igreja = Assembléia), 

3) Na partilha do Pão (Eucaristia) e 

4) Nas orações.  

E não tiveram medo de morrer por causa do Evangelho!  
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1) Vamos ler em grupos At 4,23-31;  At 4, 32-36;  5,1-11; 8,1-3. Partilhar no plenário, a 

qualidade da vida cristã  primitiva  com a qualidade da vida da nossa comunidade. Será 

que precisamos voltar para trás e olhando para nossos irmãos primitivos, devemos 

mudar de alguma coisa?  

2) Faça num painel a vossa imagem da Igreja com desenhos e frases e guardem para 

colocar na exposição no dia da nossa  Gincana catequética.  

 
 

A.05. PAULO, SUA CONVERSÃO E PREGAÇÃO 

 

Aconteceu que Saulo, aquele que estava perseguindo os cristãos, (At 7,58-60 - 8,1-3) de 

repente encontra-se com Jesus ressuscitado e, muda completamente sua vida! Torna-se o 

grande apóstolo das nações. Enquanto Pedro dedicou-se mais na conversão dos judeu-

cristãos, Paulo dedicou-se na conversão dos gentios, dos elites, dos filósofos do mundo 

grego. Paulo como conhecia a língua e a cultura grega do seu tempo e tinha também 

bastante estudo e conhecimento, ajudou essa sua formação em facilitar o ingresso dos 

“gentios” na Igreja.  

Lendo os dois textos abaixo, vamos entender como Deus preparou Pedro e Paulo a se 

tornarem duas colunas da Igreja e como Deus revelou a eles, que era necessário acolher 

todos, independente se pertencia ou não ao povo judaico, para aderiram a nova forma de 

vida e crença no Cristo ressuscitado. 

A conversão de Saulo At 9,1-17; 

1.Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao 

príncipe dos sacerdotes, 2.e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a 

Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. 3.Durante a viagem, estando 

já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. 4.Caindo por terra, ouviu 

uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5.Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu 

ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. [Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. 6.Então, trêmulo e atônito, 

disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor:] Levanta-te, entra na cidade. Aí te será 

dito o que deves fazer. 7.Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam 

perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. 8.Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não 

via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, 9.onde esteve três dias sem ver, sem 

comer nem beber. 10.Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: 

Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. 11.O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua Direita, e 

pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo; ele está orando. 12.(Este via numa 

visão um homem, chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista.) 13.Ananias 

respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. 

14.E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu 

nome. 15.Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que 

levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. 16.Eu lhe mostrarei tudo o que terá de 
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padecer pelo meu nome. 17.Ananias foi. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o 

Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do 

Espírito Santo. 18.No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. 

Levantou-se e foi batizado. 19.Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias 

com os discípulos que se achavam em Damasco. 20.Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas 

que Jesus é o Filho de Deus. 21.Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que 

perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos 

sacerdotes? 22.Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando 

que Jesus é o Cristo. 

O centurião Cornélio:  

o primeiro estrangeiro convertido. At 10,1-40 

 

1.Havia em Cesaréia um homem, por nome Cornélio, centurião da coorte que se chamava Itálica. 2.Era 

religioso; ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava 

constantemente. 3.Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um 

anjo de Deus e o chamar: Cornélio! 4.Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, 

Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta 

de lembrança. 5.Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. 

6.Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. 7.Quando se retirou o 

anjo que lhe falara, chamou dois dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam 

às suas ordens. 8.Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope.  

9.No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade - pelo meio-dia -, Pedro subiu 

ao terraço da casa para fazer oração. 10.Então, como sentisse fome, quis comer. Mas, enquanto lho 

preparavam, caiu em êxtase. 11.Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que 

baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas. 12.Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da 

terra e das aves do céu. 13.Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro! Mata e come. 14.Disse Pedro: De modo 

algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. 15.Esta voz lhe falou pela segunda vez: 

O que Deus purificou não chames tu de impuro.  16.Isto se repetiu três vezes e logo a toalha foi recolhida 

ao céu.  17.Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando 

os homens, enviados por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão.  18.Eles 

chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro.  19.Enquanto Pedro 

refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí três homens que te procuram.  20.Levanta-te! Desce e vai com eles 

sem hesitar, porque sou eu quem os enviou.  21.Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui 

me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? 22.Responderam: O centurião 

Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, 

recebeu dum santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. 23.Então 

Pedro os mandou entrar e hospedou-os.  

No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. 24.No outro 

dia chegaram a Cesaréia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais 

íntimos. 25.Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para 

adorá-lo. 26.Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te! Também eu sou um homem! 27.E, falando com 

ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: 28.Vós sabeis que é proibido a um 
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judeu aproximar-se dum estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve 

ser considerado profano ou impuro. 29.Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por 

que motivo me chamastes. 30.Disse Cornélio: Faz hoje quatro dias que estava eu a orar em minha casa, à 

hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: 31.Cornélio, a 

tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. 32.Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que 

tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar em casa do curtidor Simão. 33.Por isso mandei 

chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para 

ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer.  

34.Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, 

35.mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. 36.Deus enviou a sua 

palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor 

de todos. 37.Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o 

batismo que João pregou. 38.Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o 

poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com 

ele. 39.E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, 

suspendendo-o num madeiro. 40.Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, 41.não 

a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, 

depois que ressuscitou. 42.Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído 

por Deus juiz dos vivos e dos mortos. 43.Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os 

que nele crêem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome.  

44.Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a (santa) palavra. 45.Os 

fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do 

Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos; 46.pois eles os ouviam falar em outras línguas e 

glorificar a Deus. 47.Então Pedro tomou a palavra: Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que 

receberam o Espírito Santo como nós? 48.E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. 

Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. 
 

A.06. O CONCÍLIO DE JERUSALÉM 
 

A Igreja assim começou a crescer e espalhar dentro e fora de Jerusalém. Aos poucos que 

aderiam a fé e aumentavam o numero dos cristãos, começaram aparecer os problemas 

também. Os judeu-cristãos, não conseguiam aceitar os gentios a serem cristãos se não 

tornassem antes um judeu, fazendo o rito da circuncisão que os judeus faziam como sinal 

de pertencer ao povo judaico. (At 15,1)-2  

(Na verdade os judeus sempre se achavam de ser um povo escolhido por Deus e por isso privilegiados e 
amados por Deus e consideravam os outros com menosprezo; eram como cachorrinhos. Lembra do 
episódio da mulher Cananéia que pede a Jesus da cura do seu filho e Jesus respondeu de não poder dar a 
comida do filho ao cachorro? (Mc 7,24-30 !)-  

 

Então Paulo não concordou a esta atitude dos judeus e para evitar ulteriores conflitos 

decidiram de se reuniram em Jerusalém com todos os apóstolos e apresentarem os casos 

semelhantes que perturbavam a boa convivência dos cristãos. Assim temos o primeiro 

Concilio de Jerusalém. 
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* Quais as 4 decisões do Concílio? Encontra-se no versículo 19. 

 

1).......................................................................... 2)........................................................................... 

3) ....................................................................... 4)............................................................................. 

* Façam uma pesquisa no Internet e tragam na próxima vez os nomes (que derivam geralmente devido aos lugares 
onde aconteceu) e os respectivos anos dos 21 Concílios Ecumênicos e os nomes dos Papas que conduziram esses 
Concílios. Tragam também os assuntos importantes tratados em cada Concílio. E na próxima vez vamos montar num 
painel todas as pesquisas feitas. Seria muito interessante! Vamos lá. 
 
 

Nome do Concílio  ano O papa Os argomentos tratados 

1.  Con. de NICEIA  325 Silvestro  Jesus, o Filho é gerado e não criado, 

(não igual aos homens que são 

criados),mas, consubstancial do Pai 

(igual e eterno como Deus Pai) 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

A partir daí até hoje, quando na Igreja precisa de tomar uma decisão, de um esclarecimento ou resolver um 

conflito, sempre o Papa junto com o magistério da Igreja se reúne para decidir e esclarecer as coisas. Chamam-

se os Concílios. Até hoje na Igreja teve 21 concílios depois do Concílio de Jerusalém. E o último Concílio foi o 

Concílio Vaticano II acontecido de 1962 a 1965 em Roma, na cidade de Vaticano.  
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10.     

11.     
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17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

 

A.07. A INSTITUIÇÃO DOS DIÁCONOS 

Quando na Igreja primitiva cada vez mais aumentando o número dos fiéis, os apóstolos 

não conseguiram dar conta de tudo. Tinha que pregar o Evangelho, mas também de cuidar 

dos pobres e das outras atividades sociais. Então os apóstolos escolheram 7 homens de 

boa fama e de santidade e constituíram eles como “diáconos”. Significa= servidores. Os 

apóstolos dedicavam na pregação do Evangelho e os diáconos pensavam na distribuição dos 

pães e nas outras atividades caritativas.  

 

 

 

 

A.08. A CELEBRAÇÃO DA PALAVRA E DA EUCARISTIA NA IGREJA PRIMITIVA 

Ainda hoje temos na Igreja o costume de ter os diáconos ao lado dos sacerdotes. Tem dois tipos 

dos diáconos:  

Os diáconos permanentes são homens casados e vivem nas famílias, mas, de boa fama em virtudes 

e na santidade e eles ajudam os sacerdotes nas atividades caritativas da comunidade. Em alguns 

lugares onde não tem sacerdotes suficientes, os diáconos fazem também  além da celebração da 

Palavra, as celebrações de Batismo, de casamento e da unção dos enfermos.  

1. Os diáconos provisórios são os candidatos para o sacerdócio. E o grau anterior do sacerdócio. 

Geralmente depois dos estudos da filosofia e teologia, os seminaristas recebendo a consagração 

do “diácono’ fazem o estagio com um sacerdote até quando vem consagrado “padre”.  
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Na Igreja, desde inicio, os cristãos se reuniam para celebrar a ressurreição de Jesus. 

Lembrando as palavras do Mestre na última ceia, toda vez que se reuniam, primeiro 

escutavam a Palavra de Deus, depois os apóstolos ou um dos líderes explicavam a Sagrada 

Escritura e em seguida partilhava o Pão.  Única diferença era: naquela época não existia 

ainda as Igrejas, reuniam-se nas casas, nos subterrâneos e catacumbas, escondidos por 

medo dos judeus.  
Podemos na próxima vez assistir alguns filmes que mostram destas aventuras dos primeiros cristãos. 

 

 

 

 
  

A.09. A IGREJA EM ROMA, 

as perseguições e martírios 

Desde inicio da pregação dos apóstolos, muitos judeus que moravam em Roma aceitaram a 

fé cristã.  E a presença de Pedro e Paulo no meio deles fortaleceu e edificou a Igreja de 

Cristo em Roma, embora que sofreram bastante. Pedro e Paulo foram martirizados em 

Roma. Paulo foi decapitado, e Pedro foi crucificado. E desta referência da fé, o título de 

Pedro e Paulo que predominou para os cemitérios daquele lugar até o presente.   

Escutando as pregações destes dois apóstolos muitos Romanos também aceitaram Jesus. 

Temos muitos santos e santas que deram a vida nesta época, como santa Inês, santa 

Cecília, santa Ágata etc. e muitas famílias nobres, damas e senhoras acolheram os 

apóstolos. Infelizmente nos primeiros 3 séculos era de continuo a perseguição da parte do 

império romano ao respeito dos cristãos. 

 O politeísmo era o culto oficial do Império. Notemos que 

os romanos eram tolerantes para com a religião dos povos 

conquistados; colocavam os deuses destes no Panteon de 

Roma; teriam feito isto também com Jesus Cristo, mas os 

cristãos de modo nenhum aceitavam pactuar com o 

politeísmo. O culto do Imperador divinizado também foi-se 

difundindo desde fins do século I e veio a ser pedra de 

toque da lealdade civil e do patriotismo; quem o recusasse, era acusado de traição à 

pátria. 

Na primeira perseguição contra a Igreja, desencadeada pelo imperador Nero, 

depois do incêndio da cidade de Roma no ano 64, muitos cristãos foram 

martirizados com atrozes tormentos. Os cristãos eram perseguidos por toda a 

parte: foram jogados aos feras, muitos jogados na chama ardente.   

 O famoso “Colosseu” testemunhou tudo isso e ainda hoje em Roma o 

monumento de Colosseu é um ponto turístico deixando na memória dos fiéis a 

coragem dos primeiros cristãos por causa da fé.  

Filmes: 

Conversão de Paulo;  Atos dos Apóstolos 



11 

 

 

 

A.10. A IGREJA EM ÁSIA 

 

Enquanto a Igreja estava crescendo em Roma através Pedro e Paulo, na Ásia estava a 

Igreja espalhando através outros apóstolos. As Sete Cartas do livro do Apocalipse é um 

bom exemplo para entendermos como os apóstolos acompanhavam as comunidades 

primitivas na Ásia.  

São Tomé, por esemplo, chegou até a Índia evangelizando o povo. Foram os brahmins (da 

casta alta) os primeiros para aceitaram a fé. Todo sul da Índia foi evangelizado por isso 

desde primeiros séculos. São Tomé foi martirizado lá no sul da Índia.  

 

A.11. AS HERESIAS E OS PADRES DA IGREJA 

 

Desde inicio da Igreja, existiram pessoas que colocavam em questão sobre a divindade e a 

humanidade de Jesus. Àqueles que colocavam doutrinas que não eram coerentes ao 

Evangelho e aos ensinamentos dos apóstolos eram considerados “heréticos”. Assim temos 

algumas heresias muito conhecidas como:  apolinarismo; nestorianismo;  monofismo;  

arianismo, monotelismo.etc.  

E através Concílios e sínodos, os Padres da Igreja (doutores e homens de profunda fé, 

oração e conhecimento) responderam à essas dúvidas e doutrinas extraviadas com 

respostas adequadas e evangélicas. Este tempo chama-se o período patrística. 

Normalmente se considera o período Patrístico, o que vai dos Apóstolos até S. Isidoro de 

Sevilha (560-536) no Ocidente; e até a morte de S. João Damasceno (675-749), no 

Oriente, o gigante que corajosamente combateu o iconoclasmo. Esses gigantes da fé 

católica ao longo desses sete séculos defenderam e formularam a fé, a liturgia, a 

catequese, a moral, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos; por isso são chamados 

de “Pais da Igreja” porque eles traçaram o caminho. 

Desses Padres, alguns foram Papas, nem todos; a maioria foi bispo, mas há diáconos, 

presbíteros e até leigos. Entre eles muitos foram titulados de Doutor da Igreja, sempre 

por algum Papa, por terem ensinado de maneira extraordinária os dogmas e as verdades 

da nossa fé. 

Segue a relação dos mais importantes Padres da Igreja: 

S. Clemente de Roma (†102), Papa (88-97); Santo Inácio de Antioquia (†110); São 

Policarpo de Esmira (†156);); S. Hipólito de Roma (160-235); São Justino (†165); 

Atenágoras (†180); S. Teófilo de Antioquia (†181); Orígenes de Alexandria (184-254); 

Santo Ireneu (†202); Tertuliano de Cartago (†220); S. Clemente de Alexandria (†215); S. 

Cipriano de Cartago (210-258); S. Atanásio - (295 -373), S. Efrém - (306 - 373), diácono, 

Mesopotânia; S. Cirilo de Jerusalém (315 - 386), bispo; S. Basílio Magno (330 - 369) - 

bispo, Cesaréia; S. Gregório Nazianzeno - (330 - 379), bispo; S. Ambrósio(340 - 397), 

bispo, Treves – Itália; S. Gregório de Nissa (†340); S. Jerônimo ( 348 - 420), presbítero 

Strido, Itália; S. Cirilo de Alexandria (370 - 442), bispo; S. Leão Magno (400 - 461), papa 
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Toscana, Itália; S. Bento de Núrcia (480-547); S. Gregório Magno (540-604), Papa; S. 

João Damasceno (675-749), bispo, Damasco. 
ALGUMAS HERESIAS:  
Apolinarismo: Foi promovido por Bispo Apolinário de Laodicéia (Síria), 310-390,  baseado no que diz no Credo: “Jesus  
perfeito homem e perfeito Deus”: ele dizia:Não era possível que Jesus sendo o perfeito Deus, ser também o perfeito 
homem, isso significaria que ele tem pecado. Segundo ele Jesus não havia uma mente e consciência humana e sim 
somente divina.  
S. Gregório de Nissa († 394) um dos Padres da Igreja, no Concílio de Constantinopla I (381) respondeu mediante belo 
princípio: “O que não foi assumido pelo Verbo, não foi redimido”. Se a nossa mente, inteligência e vontade foram 
redimidas por Jesus, porque ele assumiu tudo isso no mistério da encarnação.  
Nestorianismo: Segundo Nestório Jesus seria duas pessoas com duas naturezas: uma, quando nasceu de Maria como 
Jesus homem e depois quando se une a segunda pessoa da santíssima Trindade e se torna Jesus Deus. Então Maria 
não seria é mãe de Deus (Theotókos), mas só de Cristo (Christokós);.   
No Concílio de Éfeso (em 431), São Cirilo, outro Padre da Igreja, defendeu a tese que Jesus é uma só pessoa desde 
primeiro instante da sua existência no seio de Maria Virgem e por isso ela é a mãe de Deus! 
Monofisismo: A luta contra o Nestorianismo, que admitia em Jesus duas naturezas e duas pessoas, deu ocasião ao 
surto do extremo oposto, que é o monofisismo ou monofisitismo (“em Jesus há uma só natureza e uma só pessoa: a 
divina”). 
O Papa S. Leão Magno, no segundo Concílio de Éfeso  (em 449) propus a reta doutrina: as duas naturezas em Cristo 
não se misturam nem confundem, mas cada qual exerce a sua atividade própria em comunhão com a outra ; assim 
Cristo teve realmente fome, sede e cansaço, como homem, e pode ressuscitar mortos como Deus. 

 

A.12. A IGREJA: 

MISTÉRIO, COMUNHÃO E MISSÃO 
 

O Concílio Vaticano II define a Igreja com esses 3 termos: Mistério, comunhão e missão, 

caracterizam a índole profunda da Igreja. A Igreja não é total faltando um deste caráter. 

Vamos entender melhor o que significa com isso. 

Somos a Igreja a partir do nosso batismo. Pelo batismo entramos numa comunhão 

profunda celebrando o mistério e anunciando e testemunhando este mistério na comunhão 

dos irmãos.  Ou seja, pelo nosso Batismo, nos incorporamos à Igreja de Cristo. Cada um 

que é batizado é enxertado em Jesus, como um ramo é enxertado em um tronco e passa a 

fazer parte dele.  

Tornamo-nos membros do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Nesta comunhão 

profunda, temos de orgulharmos pelos nossos irmãos que se doam para sempre a Deus e 

aos irmãos. No mesmo tempo, temos que sofrer e lagrimar pelos irmãos que não se ligam 

com o amor de Deus e dos irmãos, pelos irmãos que não amam nossos princípios e forma de 

vida. E essa comunhão profunda que existe entre nós, nos traz responsabilidade pessoal e 

comunitária em contribuir e assumir compromissos para edificação do corpo de Cristo que 

é a Igreja.  

Vamos ler 1Cor 12 
 

A Igreja é mistério: Toda vez que celebramos os sacramentos e estamos em oração, 

contemplamos o rosto divino do Amado Jesus e nunca vamos enxergar ou compreender na 

plenitude o que celebramos, exatamente porque é mistério; grande tesouro colocado nas 

nossas mãos e entregue nos vasos de argila. Por isso devemos ter muito cuidado e atenção 



13 

 

 

 

de tratá-lo com maior devoção e sentido de sacralidade. Exatamente porque é mistério, 

por isso vai além da nossa razão. A eternidade celebrada no nosso tempo e no nosso 

espaço vai além da nossa razão. O ressuscitado está entre nós, mas logo quando o 

percebemos, como os apóstolos de Emaús, ele desaparece! A fé é dom de Deus, não é para 

discutir, mas, para aceitar e abraçar. O amor não se discute, mas, abraça! 
 

A Igreja é comunhão: A Igreja, enquanto é divino, pois vem de Deus e por isso é 

mistério, mas, é humano também, como foi entregue nas mãos humanas, E sobrevive nesta 

comunhão dos santos e pecadores.   A Igreja é santa e pecadora na comunhão dos seus 

irmãos. Dentro desta comunhão, a santidade de um é a santidade de todos e a desunião de 

um é a desunião de todo o corpo místico.  

Quanto mais eu sou santa, a Igreja é santa. Quanto mais sou pecador, a igreja é pecadora. 

Nós todos somos portadores do bem e do mal assim também a Igreja. Ainda assim, Jesus 

disse: onde dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso é 

necessário que para sermos a Igreja estejamos em comunhão. Sozinhos, não vamos nos 

santificar! 
 

A Igreja é missão: Não existe a Igreja sem missão. Cada discípulo que vive em comunhão 

entre si e celebra o mistério é chamado a ser anunciador do que celebra. Por isso somos 

discípulos e missionários, a partir do nosso batismo.  

Embora a Igreja seja constituída pelos homens, nunca devemos nos esquecer de sua 

divindade. A Igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende. É unicamente 

“com os olhos da fé” que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma 

realidade espiritual, portadora de vida divina. 
 
 

A.13. -  A IGREJA: 

UNA, SANTA, CATÓLICA E APOSTÓLICA. 

 

Estas características foram dogmatizadas pelo Credo Niceno-Constantinopolitano, em 

381, e retomadas no Concilio de Trento (1546-1562). Quatros atributos, inseparavelmente 

ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão.  

 

A Igreja é una. 

A Igreja é una, pois foi fundada por Deus Uno e Trino e Deus uno unifica todos os seus 

membros através o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa. E a sua vez, esta unicidade torna-

se visível através os bispos, qual sinal da unidade em suas Igrejas locais. Ou seja, todos os 

fiéis em comunhão com seu bispo e todos os bispos em comunhão com o Papa. Todos 

aderindo à uma só fé, à um só ensino na obediência e na comunhão! Em qualquer canto do 

mundo, um só batizado é  a mesma Igreja de Roma; Em baixo de qualquer árvore, onde 

reunidos dois ou três para celebrarem a Missa é a mesma Igreja que celebra com 

milhardes de pessoas na Praça São Pedro! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Credo_Niceno-Constantinopolitano
http://pt.wikipedia.org/wiki/381
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A oração de Jesus na última ceia instituindo a eucaristia foi pela unidade dos seus 

discípulos: “Que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam 
em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste” (Jo 17,21).  Portanto, a Igreja é 

una, pois tem um só Senhor, professa uma só fé, nasce de um só Batismo, forma um só 

Corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão 

superadas todas as divisões. 

Ao longo dos séculos aconteceram várias feridas neste corpo místico da Igreja através de 

separação dos nossos irmãos formando outras igrejas. 
 

A Igreja é santa. 

A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa, ou seja, não é perfeita, mas santa. 

Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo, amou a Igreja como sua 

Esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como seu corpo e 

cumulou-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus.  

A Igreja, unida a Cristo, é santificada por ele; por Ele e nele torna-se também 

santificante. Todas as obras da Igreja tendem à santificação dos homens em Cristo e à 

glorificação de Deus.  

Cada nosso passo na Igreja, a celebração, o aprendizagem, o conhecimento da Sagrada 

Escritura, os estudos, a catequese, os encontros, a missão, o cantar, o tocar, o animar... 

tudo e tudo para encaminharmos e aperfeiçoarmos para  santidade.  

Por isso, já na terra, a Igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. 

Enquanto Cristo, - santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado - veio para redimir 

os pecados do povo, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo 

santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. 

Todos os membros da Igreja devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles o “joio” do 

pecado continua ainda mesclado ao “trigo” do Evangelho até o fim dos tempos. A Igreja 

reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de 

santificação.  A igreja é, então, o povo santo de Deus. 
 

A Igreja é católica. 

A palavra “católico” significa “universal”. A Igreja é católica no sentido de totalidade e de 

integralidade. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, 

está a Igreja Católica.  

Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. 

Todos os homens são chamados a pertencer ao novo Povo de Deus. Por isso, este Povo, 

permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os tempos, para 

que se cumpra a desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza 

humana e finalmente decretou congregar seus filhos que estavam dispersos. Este caráter 

de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a 

Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade com 

todos os seus bens sob Cristo Cabeça, na unidade do seu Espírito. Este é o sentido de 

integralidade da Igreja católica. 
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A Igreja é, por sua própria natureza, missionária. Pois, a missão é uma exigência da 

catolicidade a ela confiada por Jesus. “Ide, portanto, e fazei que todos os povos se 
tornem discípulos,... ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos tempos.” (Mt 28,19-20) 
 

A Igreja é apostólica. 

A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os Apóstolos. Ele escolheu Doze Apóstolos, 

tendo Pedro como chefe. Eles são as pedras de fundação (“alicerce”) da Igreja de Cristo. 

Nos Apóstolos, continua a missão de Jesus: “Como o Pai me enviou, eu também vos envio” 

(Jo 20,21). O que garante a originalidade e autenticidade da Igreja Católica e sua 

continuidade até hoje é a sucessão apostólica, desde os primeiros Apóstolos escolhidos 

diretamente por Jesus.  

Os ensinamentos da Igreja em qualquer parte do mundo sempre está ligada ao colégio dos 

Doze Apóstolos, e seus sucessores, os Bispos.  

Quando nos primeiros séculos surgia uma doutrina nova, às vezes uma heresia, o critério 

do discernimento era o da apostolicidade: “esta doutrina está de acordo com o que 

ensinaram os Apóstolos?  Está em conformidade com o que ensina a Igreja de Roma, onde 

foram martirizados Pedro e Paulo?”  Essas eram as perguntas mais importantes para se 

chegar ao discernimento. Isto porque os Apóstolos foram os testemunhas oculares do 

Senhor e Dele receberam diretamente tudo o que Ele ensinou. 

Para que a transmissão do Evangelho, e da graça dada pelos Sacramentos, chegasse então 

aos confins da terra e dos tempos, os Apóstolos foram preparando os líderes das 

comunidades, seus sucessores.  
 

A Sagrada Tradição: Conforme as necessidades de cada tempo, os Apóstolos iam 

definindo as “normas” da Igreja, que foram formando a Sagrada Tradição Apostólica. A 

principal preocupação deles era com a “sã doutrina”, fiel àquilo que tinham recebido de 

Jesus. Essa Tradição Apostólica é tão importante e legítima quanto a própria Bíblia. 

É nesta ordem e sucessão que a Tradição dada à Igreja desde os Apóstolos, e a pregação 

da verdade, chegaram até nós. A Igreja continua a ser ensinada, santificada e dirigida 

pelos próprios apóstolos, até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão 

pastoral: o colégio dos Bispos, assistidos pelos presbíteros (padres), em união com o 

sucessor de Pedro (Papa), pastor supremo da Igreja.  

A Igreja Católica é também chamada de Romana por ter sua sede, a Santa Sé, em Roma. 

Firmando a sede de Sua Igreja exatamente no coração do Império Romano, aquele que 

quis destruir a Igreja e que sacrificou milhares de mártires, com isto Cristo mostrou ao 

mundo que a Sua Igreja é invencível, e que jamais os poderes deste mundo a vencerão. 

 

A.14 -  A CONSTITUIÇÃO HIERÁRQUICA E A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA. 

 

O próprio Cristo é a fonte do ministério da Igreja.  Institui-a, como sal e luz para o 

mundo. Por isso constituiu também vários ministérios ao serviço do povo de Deus. Tem 
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quem é enviado para pregar a Palavra, quem ensina, quem governa e quem santifica com as 

próprias orações e sacrifícios.  

Todos os que são enviados para assumir qualquer compromisso dentro da Igreja, não o faz 

por próprio nome ou por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo; não 

como simples membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode 

conferir a si mesmo a graça; ela precisa ser dada e oferecida.  

Por isso, os padres, bispos, diáconos e até o papa vem consagrado no dia da ordenação 

recebendo uma autoridade em administrar os sacramentos, exortar o povo e santificá-lo 

na verdade. Não só eles, até o simples catequista, o padrinho, a madrinha, qualquer um 

batizado quando ensina e transmite a fé aos outros, o faz em nome da Igreja. No 

momento em que não estão mais em comunhão com a Igreja e ensina coisas que não 

concordam com os ensinos dos apóstolos, cessa o caráter colegial e serviçal da Igreja 

neles e não podem mais assumir nenhum compromisso em nome da Igreja. Por isso cada 

enviado diz e faz, exerce qualquer ministério, em nome da Igreja e num caráter colegial 

e serviçal em comunhão com toda a igreja. 

Por isso, todo Bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com 

o Bispo de Roma e sucessor de Pedro (o Papa); os presbíteros exercem seu ministério 

dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu Bispo. 

Finalmente, é de natureza sacramental do ministério eclesial, que haja um caráter 
pessoal. “Tu, segue-me” (Jo 21,22). Cada um é chamado pessoalmente para ser 

testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a 

missão, agindo “em sua pessoa” em favor de pessoas. 

 

A infalibilidade: 

Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos Apóstolos, Cristo quis conferir à 

sua Igreja uma participação em sua própria infalibilidade, a fim de garantir-nos a 

possibilidade objetiva de professarmos sem erro a fé autêntica. Isso nos é dado pelo 

Magistério Vivo da Igreja, que é o ofício pastoral que a Igreja tem, de interpretar 

autenticamente a Palavra de Deus escrita ou transmitida, ser depositaria das verdades de 

nossa fé, e nos ensinar. 
 

O Papa 

Embora seja divina, a Igreja é formada de homens. E sendo humana, Cristo, Cabeça 

invisível da Igreja, quis que ela tivesse uma “cabeça visível”, que fosse o seu fator de 

unidade. 

Ao instituir a Igreja, a partir do Colégio dos Doze Apóstolos, Jesus o quis como um grupo 

estável e escolheu Pedro para chefiá-lo. Jesus quis que Pedro (e seus sucessores) fosse o 

seu Vigário (representante) na terra, pois sabia que sem uma “cabeça visível”, o Corpo se 

dividiria.  
 

O colégio ou corpo episcopal: 
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O Colégio episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído, como chefe, o 

Romano Pontífice, ou seja, o “poder” dos Bispos não pode ser exercido senão com o 

consentimento do Papa. Enquanto composto de muitos, este colégio episcopal, exprime a 

variedade e a universalidade do Povo de Deus e, enquanto unido sob um só chefe, exprime 

a unidade do rebanho de Cristo. 

 

Os Cardeais: 

O Colégio dos Cardeais ou Colégio Cardinalício é o grupo de Cardeais da Igreja Católica, 

responsáveis por assistir o Papa, em suas tarefas administrativas, religiosas e pastorais. 

Essa assistência se dá tanto colegialmente, quando são convocados para tratar juntos 

questões de mais importância, como pessoalmente, mediante as diversas funções que 

desempenham, ajudando sobretudo ao Papa em seu governo cotidiano da Igreja universal. 

Também é de responsabilidade do Colégio Cardinalício, prover à eleição do Romano 

Pontífice. Quando se reunem, após a morte de um Papa, para votar no seu sucessor, 

formam o chamado Conclave.  

Aqueles que têm mais de 80 anos, não podem participar no conclave. Deixam também de 

ser Membros dos Escritórios da Cúria Romana ou de qualquer outro organismo da Santa 

Sé. No Conclave, os Cardeais se isolam na Capela Sistina no Vaticano, e ficam reunidos 

até que elejam o novo Sumo Pontifice. É preciso que o eleito obtenha, 2/3 mais 1 dos 

votos. 

Como conselheiros do Papa, os cardeais atuam colegialmente com ele, através dos 

Consistórios, que o Romano Pontífice convoca e se desenvolvem sob sua presidência. Os 

Consistórios podem ser ordinários ou extraordinários. No consistório ordinário se reúnem 

os cardeais presentes em Roma, outros bispos, sacerdotes e convidados especiais. O Papa 

convoca estes Consistórios para fazer alguma consulta sobre questões importantes ou 

para dar solenidade especial a algumas celebrações. Ao Consistório extraordinário são 

chamados todos os cardeais e se celebra quando requerem algumas necessidades especiais 

da Igreja ou assuntos de maior gravidade. 

 

Durante o período de "sede vacante" da Sé Apostólica (período que vai desde o 

falecimento de um Papa até a escolha de seu sucessor), o Colégio Cardinalício desempenha 

uma importante função no governo geral da Igreja e também no governo do Estado da 

Cidade do Vaticano. 

Existem três tipos, ou ordens de cardeais, os cardeais-bispos, cardeais-presbíteros e 

cardeais-diáconos. O Papa João XXIII, conservou a divisão do Colégio Cardinalício nas 

três ordens apontadas, mas dispôs que todos devem receber a ordenação episcopal. É 

contudo habitual a nomeação de alguns presbíteros para o Colégio Cardinalício. A criação 

de Cardeais se dá por decreto do Romano Pontífice, que elege para ser seus principais 

colaboradores e assistentes. São nomeados pelo Papa em ocasiões específicas na presença 

dos restantes membros do Colégio Cardinalício (consistório).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conclave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conclave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_Sistina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontifice&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal-bispo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardeal-presb%C3%ADtero&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardeal-di%C3%A1cono&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XXIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordena%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo


18 

 

 

 

O Colégio Cardinalício tem se internacionalizado notavelmente nos últimos 30 anos. Os 

requisitos para serem eleitos são: homens que receberam a ordenação sacerdotal e se 

distinguem por sua doutrina, piedade e prudência no desempenho de seus deveres. 

O número de cardeais eleitores tem variado ao longo da história. Em 1586 o Papa Sisto V 

fixou o seu número em setenta. No consistório de 1973, o Papa Paulo VI limitou o número 

de cardeais eleitores a 120, o que foi mantido pelo Papa João Paulo II. A 13 de Julho de 

2006 e após o primeiro consistório do Papa Bento XVI (24 de Março de 2006) o Colégio 

dos Cardeais contava com 191 membros dos quais 120 eram eleitores. 

  Com o Consistório convocado pelo Papa Francisco para a criação de 19 novos Cardeais - o 

primeiro de seu pontificado -, o Colégio Cardinalício fica composto por 218 Cardeais, dos 

quais 122 eleitores e 96 não eleitores. 

 

 

 

 

 

Os Bispos 

Os Bispos são os sucessores dos Apóstolos e têm a missão de pastorear a comunidade de 

fiéis a eles confiada (diocese), auxiliados pelos presbíteros e pelos diáconos. Eles, 

individualmente, são o visível princípio e fundamento da unidade em suas Igrejas locais 

(ou Igreja diocesana, ou ainda Igreja particular). 

O poder que Jesus conferiu aos seus Apóstolos é transmitido de geração em geração, 

numa corrente histórica ininterrupta, para os seus sucessores. Conforme atesta Santo 

Irineu: “A Tradição Apostólica é manifestada e guardada em todo o mundo por aqueles 

que foram instituídos Bispos pelos Apóstolos e são seus sucessores até nós”. 

A missão do Bispo é perpetuar os ensinamentos de Cristo, pois a missão divina confiada 

aos Apóstolos deve durar até o fim dos tempos. Ao Bispo cabe a tarefa de governar a 

diocese, exercendo o ministério de ensinar, santificar e dirigir a parcela do povo de 

Deus a ele confiada. Também lhe cabe a tarefa de coordenar os trabalhos 

administrativos, econômicos e jurídicos da diocese, sendo o responsável por ela perante 

a sociedade civil. Ele é a autoridade maior da diocese, mas necessita da indispensável 

cooperação dos sacerdotes, diáconos, religiosos e agentes de pastorais e leigos. Afinal, a 

Igreja é o povo de Deus.  

Compete ainda ao Bispo, ordenar sacerdotes e diáconos, administrar o Sacramento da 

Crisma, criar ou suprimir paróquias, nomear e transferir párocos, nomear coordenadores 

de movimentos e pastorais diocesanos e promover outros atos pastorais e administrativos. 

Nenhuma atividade pastoral eclesial tem valor se não contar com sua aprovação. 

Etimologicamente, a palavra “bispo” vem de “episcopo”, formado de dois elementos de 

origem grega: “epi” – sobre, por cima e “scopein” – olhar, examinar, observar. Portanto, o 

Bispo é aquele que “olha de cima”, isto é, dirige e coordena toda a diocese confiada a seu 

pastoreio. 

 O Colégio Cardinalício conta atualmente com 191 membros. 

 120 Cardeais são eleitores (Cardeais com menos de 80 anos de idade. No momento em que a Santa Sé fique 
vacante, estes podem votar em um Conclave).  

 71 Cardeais são "não eleitores" (com mais de 80 anos de idade).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1586
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisto_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_VI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_Paulo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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A Santa Sé – Vaticano 

A Santa Sé ou Sé Apostólica é o centro administrativo e pastoral da Igreja, tendo à 

frente o Papa. Compreende a Secretaria de Estado, as diversas congregações e outros 

organismos.  

A Cidade do Vaticano é um estado, com autonomia política, graças ao Tratado de Latrão, 

assinado em 11 de fevereiro de 1929, no pontificado de Pio XI. É o menor país, com apenas 

0,44 km2. Está situado no "Mons Vaticanus", a "oitava colina" de Roma. As suas fronteiras 

são as Muralhas Leoninas e o círculo de mármore, no solo, onde confluem os dois braços da 

colunata de Bernini, na Praça São Pedro. No Vaticano, destaca-se a basílica, construída 

sobre o túmulo do apóstolo São Pedro, o primeiro Papa. 

 

Cúria Romana: 

A Cúria Romana é o conjunto de órgãos e pessoas que auxiliam o Papa no governo da 

Igreja, tanto na ordem espiritual quanto material. Em nome e com a autoridade dele, 

exercem seu ofício para o bem das Igrejas e em serviço dos Sagrados Pastores.  

 

A Cúria Romana está assim constituída:  

- Secretaria de Estado:   

I Seção – Assuntos gerais  

II Seção – Relações com os Estados 

O Secretário de Estado é o encarregado dos serviços diplomáticos e também preside às 

reuniões gerais dos dicastérios (as congregações e outros organismos pontifícios). 

 

- Congregações: Doutrina da Fé; Igrejas Orientais; Culto Divino e Disciplina dos 

Sacramentos; Causas dos Santos; Bispos (na qual se inclui a Pontifícia Comissão para a 
América Latina); Evangelização dos Povos (na qual se inclui o Supremo Comitê das 
Pontifícias Obras Missionárias); Clero (na qual se inclui o Conselho Internacional para a 
Catequese); Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, e Educação 

Católica.  

 

- Pontifícios Conselhos: Leigos; Promoção da Unidade dos Cristãos (no qual se inclui a 

Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo); Família; Justiça e Paz; “Cor Unum”; 

Pastoral dos Migrantes e Itinerantes; Pastoral no Campo da Saúde; Interpretação dos 

Textos Legislativos; Diálogo Inter-religioso (no qual se inclui a Comissão para as Relações 

Religiosas com os Muçulmanos); Cultura, e Comunicações Sociais.  

 

- Tribunais: Supremo Tribunal da Signatura Apostólica e Tribunal da Rota Romana.  

 

- Departamentos: Câmara Apostólica, Administração do Patrimônio da Sé Apostólica e 

Prefeitura para os Assuntos Econômicos da Santa Sé.  
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- Outros organismos: Prefeitura da Casa Pontifícia, Departamento para as Celebrações 

Litúrgicas do Santo Padre, Sala de Imprensa da Santa Sé, Departamento Central de 

Estatísticas da Igreja e Guarda Suíça.  

 

- Comissões e Comitês: Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, Pontifícia 

Comissão de Arqueologia Sacra, Pontifícia Comissão Bíblica, Comissão Teológica 

Internacional, Pontifícia Comissão “Ecclesia Dei”, Pontifício Comitê para os Congressos 

Eucarísticos Internacionais, Pontifício Comitê das Ciências Históricas e Comissão 

Disciplinar da Cúria Romana.  

 

- Instituições vinculadas à Santa Sé: Arquivo Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 

Pontifícia Academia das Ciências, Pontifícia Academia das Ciências Sociais, Pontifícia 

Academia para a Vida, Fábrica de São Pedro, Esmolaria Apostólica, Tipografia Vaticana 

“Poliglotta”, Libreria Editrice Vaticana, Rádio Vaticano, Centro Televisivo Vaticano e 

Jornal “L´Osservatore Romano”.  

 

A.15.A NUNCIATURA APOSTÓLICA: 

 

É o embaixador do Estado do Vaticano, o representante do papa em cada país. Sua 

principal missão é tornar sempre mais firmes e eficazes os vínculos de unidade entre a Sé 

Apostólica e as Igrejas particulares. Também tem o encargo de promover e estimular as 

relações entre a Santa Sé e as autoridades, tratando das questões concernentes às 

relações entre a Igreja e o Estado.  

O atual Núncio Apostólico no Brasil é Dom  Giovanni D’Aniello,  nomeado no dia 10 de 

fevereiro de 2012 pelo  Papa Bento XVI   

A.16. O PAPA FRANCISCO  

O Papa Francisco, conhecido até então o Cardeal Jorge Mario Bergoglio, nasceu em 

Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936.  

 

O Papa jesuíta se formou como técnico químico, mas depois escolheu o caminho do 

sacerdócio e entrou para o seminário de Villa Devoto. Em 11 de março de 1958, passou 

para o noviciado da Companhia de Jesus. Completou os estudos humanistas no Chile e em 

1963, voltou para Buenos Aires e se formou em filosofia na Faculdade de Filosofia do 

Colégio máximo San José, de São Miguel. 

De 1964 a 1965, ensinou literatura e psicologia no Colégio da Imaculada de Santa Fé e, em 

1966, ensinou essas mesmas matérias no Colégio do Salvador, em Buenos Aires. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
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De 1967 a 1970 estudou teologia na Faculdade de Teologia do Colégio máximo San José, 

de São Miguel, onde se formou. 

 

Em 13 de dezembro de 1969 foi ordenado sacerdote. 

 

Foi mestre de noviços em Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), professor na Faculdade 

de Teologia, Consultor da Província e Reitor do Colégio máximo. Em 31 de julho de 1973, 

foi eleito provincial da Argentina, cargo que desempenhou por seis anos. 

 

Em março de 1986, viajou para a Alemanha para completar sua tese de doutorado. Foi 

enviado pelos seus superiores ao Colégio do Salvador e passou para a igreja da Companhia 

na cidade de Córdoba, como diretor espiritual e confessor. 

 

Em 20 de maio de 1992, João Paulo II o nomeou Bispo titular de Auca e Auxiliar de 

Buenos Aires. Em 27 de junho do mesmo ano, recebeu na catedral de Buenos Aires a 

ordenação episcopal. 

Em 3 de junho de 1997 foi nomeado Arcebispo Coadjutor de Buenos Aires e em 28 de 

fevereiro de 1998 Arcebispo de Buenos Aires. É autor dos livros: «Meditaciones para 

religiosos» del 1982, «Reflexiones sobre la vida apostólica» del 1986 e «Reflexiones de 

esperanza» del 1992. 

 

É Ordinário para os fiéis de rito oriental residentes na Argentina que não podem contar 

com um Ordinário de seu rito. Grão-Chanceler da Universidade Católica Argentina. 

 

De novembro de 2005 a novembro de 2011 foi Presidente da Conferência Episcopal 

Argentina. 

 

Foi criado Cardeal pelo Beato João Paulo II no Consistório de 21 de fevereiro de 2001, 

titular da Igreja de São Roberto Bellarmino. 

 

Foi Membro: 

das Congregações: para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos; para o Clero; para 

os Institutos de vida consagrada e as Sociedades de vida apostólica;  

do Pontifício Conselho para a Família:  

da Pontifícia Comissão para a América Latina. 

 

Atividade: Faça uma pesquisa sobre as atividades apostólicas do Papa Francisco nos 

jornais e no site de Vaticano e, em seguida, faça entrevistas com pessoas de várias 

categorias e traga todo material no próximo encontro para fazer um debate entre os 

amigos.  
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A.17. CNBB 

 

Todo país tem um organismo que congrega seus Bispos. No caso do Brasil, este organismo 

é a CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

A CNBB, fundada em 14 de outubro de 1952, congrega todos os bispos católicos 

brasileiros e tem se revelado como um organismo pastoral atuante, empenhado na 

evangelização, na promoção da dignidade humana, na luta pela justiça social e pelos 

direitos humanos.  

A vida e missão da CNBB são iluminadas pelo Objetivo Geral da Ação Evangelizadora. O 

atual, - definido na 49ª Assembléia Geral, realizada de 04 a 13 de maio de 2011 em 

Aparecida (SP) que teve validade para os quatro anos seguintes - de 2011 a 2015-, é 

“Evangelizar, a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária e 
profética, alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, para que todos tenham vida (Jo 10,10), rumo ao Reino definitivo”. 

 

A CNBB é articulada em 17 Conselhos Episcopais Regionais, conhecidos como Regionais. 

São estes:  
 

1- NORTE 1 (Norte do Amazonas e Roraima)  

2- NORTE 2 (Amapá e Pará)  

3- NORDESTE 1 (Ceará)  

4- NORDESTE 2 (Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte)  

5- NORDESTE 3 (Bahia e Sergipe)  

6- NORDESTE 4 (Piauí)  

7- NORDESTE 5 (Maranhão)  

8- LESTE 1 (Rio de Janeiro)  

9- LESTE 2 (Espírito Santo e Minas Gerais)  

10- SUL 1 (São Paulo)  

11- SUL 2 (Paraná)  

12- SUL 3 (Rio Grande do Sul)  

13- SUL 4 (Santa Catarina)  

14- CENTRO-OESTE (Distrito Federal, Goiás, Tocantins e parte do Mato Grosso)  

15- OESTE 1 (Mato Grosso do Sul)  

16- OESTE 2 (Mato Grosso)  

17- NOROESTE (Acre, sul do Amazonas e Rondônia) 

 

A.18. A NOSSA DIOCESE 

 

A Diocese de Vitória da Conquista (BA) foi criada a 27 de julho de 1957, pela Bula 

“Christus Iesus” do Papa Pio XII, com território inteiramente desmembrado da Diocese 

de Amargosa (BA). Foi canonicamente instalada no dia 15 de agosto de 1958, com a posse 
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de seu primeiro Bispo Dom Jackson Berenguer Prado. Aos 16 de janeiro de 2002, pela 

Bula “Sacrorum Antistites” do Papa João Paulo II, foi criada a Província Eclesiástica de 

Vitória da Conquista, desmembrada da Província de São Salvador da Bahia, com sede em 

Vitória da Conquista, integrando as Dioceses de Caetité, Livramento de Nossa Senhora, 

Bom Jesus da Lapa e Jequié. A instalação desta Arquidiocese se deu no dia 17 de março 

de 2002, com a posse do seu primeiro Arcebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha.  

 

Bispos da Diocese de Vitória da Conquista 

1º Bispo: Dom Jackson Berenguer Prado (1958-1962) 

2º Bispo: Dom Climério Almeida de Andrade (1962-1981) 

3º Bispo: Dom Celso José Pinto da Silva (1981-2001) 

1º Arcebispo: Dom Geraldo Lyrio Rocha (2002-2007) 

2º Arcebispo: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFM Cap. (atual arcebispo metropolitano) 

 

Organização: 

As 28 paróquias estão divididas em 04 vicariatos 

Vicariato São João 

Vicariato São Marcos 

Vicariato São Mateus 

Vicariato São Lucas 

Atividades: 

Escreva as paróquias que façam parte do nosso vicariato. 
 

 

Seminários: 

Para a formação dos futuros sacerdotes, a diocese tem 3 centros formativos: 

- Seminário Propedêutico em Itapetinga 

- Seminário Filosófico em Vitória da Conquista e Teológico em Belo Horizonte. 

 

Institutos religiosos 

A Vida religiosa faz parte íntima da vida da Igreja. Ela é a alma e o coração d Igreja.  

Desde a época de Jesus nunca faltaram na Igreja homens e mulheres que deixaram tudo 

para seguir Cristo e servir a sua Igreja.  

Faça uma pesquisa e traga no próximo encontro para o nosso debate sobre os Institutos 

religiosos existentes na nossa diocese  e o carisma e as atividades de cada um deles. Se 

for possível convida uma religiosa e um seminarista para falar sobre a vocação e missão 

deles. 
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A.19. A IGREJA NA HISTÓRIA DA NOSSA PARÓQUIA 

 

 Faça a pesquisa com sua catequista e com seu pároco: 

1. O ano da fundação da nossa paróquia  ...... ∕.... ∕..... 

2. Quem colocou a primeira pedra? ................................... 

3. Quem era o bispo de então?............................................... 

4. O primeiro pároco da nossa paróquia ............................. 

5. Quantos padres passaram por nossa paróquia.......... 

6. Nome deles: 

.................................................................................................................................................................. 

7. Quantas congregações religiosas passaram por aqui .................................................... 

Nome  ........................................      ..................................      .........................   

8. O que ficou marcada na sua vida e na vida da sua paróquia da presença delas? (faça a 

pesquisa entre os paroquianos e depois faça um mural da partilha no grupo) 

9. Quantas pastorais e quantos movimentos existem na nossa paróquia? ......... 

Enumera-0s  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

10. Escolhe com qual deles você se sente de identificar-se e qual seu sonho de ser na 

Igreja (Santa Terezinha dizia: “quero ser o coração da Igreja”) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Atividade: 

Assistir o filme de Santa Terezinha do Menino Jesus.  
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A.20.  A PROFISSÃO DA FÉ CRISTÃ- “CREIO” 

(O símbolo da fé- CIC 185-300) 

 

Quem diz”creio” diz “dou minha adesão àquilo que nós cremos”.  A síntese da nossa fé, 

chama-se “profissão de fé” . A palavra grega "symbolon" significava a metade de um 

objeto quebrado (por exemplo, um sinete) que era apresentada como sinal de 

reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do 

portador. O "símbolo da fé" é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os 

crentes. "Symbolon" passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário.  

O "símbolo da fé" é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir 

como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. 

A primeira "profissão de fé" é feita por ocasião do Batismo. O "símbolo da fé" é 

inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o Batismo é dado "em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo" (Mt28,19), as verdades de fé professadas por ocasião do Batismo 

estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. 

O símbolo está, pois, dividido em três partes:  

"Primeiro, fala-se da 1ª Pessoa da santíssima Trindade: o Pai, da obra admirável da 

criação, criador do céu e da terra! 

Em seguida, da 2ª Pessoa da trindade: o Filho e do Mistério da Redenção dos homens; Por 

isso, o mistério da nossa fé na sua encarnação do seio da Virgem Maria, sua vida pública, 

tudo o que ele ensinou e fez, sua morte, ressurreição e ascensão; 

Finalmente, da 3ª Pessoa da Trindade, o Espírito Santo, fonte e princípio de nossa 

santificação, aquele que conduz a Igreja trazendo em memória dos fiéis tudo o que Jesus 

ensinou e fez. 

E por isso termina o credo dizendo “creio na santa Igreja católica e apostólica”, na 

comunhão dos santos, - ou seja,  o respeito e veneração que temos  para com todos os 

fiéis, vivos e mortos; chamar “santos” os nossos irmãos que viveram nesta terra como 

exemplos de vida para os demais e conseqüentemente a devoção para com eles e crer 

também que possam interceder para nós junto ao Pai. 

E o credo termina professando que nós todos teremos a vida eterna, fruto da 

ressurreição de Jesus! Se ele ressuscitou, então nós também teremos o mesmo destino. 

 

São chamados também de artigos. Pois da mesma forma que em nossos membros existem 

certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, 

com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer 

especificamente e de forma distinta" . 

Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 

doze artigos do Credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé 

apostólica. 

Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada "a regra de doutrina" 

(Rm 6,17), acolhamos o Símbolo de nossa fé que dá vida. Recitar com fé o Credo se é 
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entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão 

com a e Igreja inteira, de qual seio nascemos e da qual escola aprendemos e da qual 

família nos vem transmitido a razão da nossa vida!. 
 
 
Podemos na próxima vez assistir alguns filmes dos santos para entendermos 
melhor sobre como a santidade de cada pessoa enriquece a Igreja toda e 
como é importante mantermos em memória a imagem deles no meio de 
nós. 

 

PARTE B. 

A VIDA E A DIGNIDADE DO JOVEM CRISTÃ  

 

B.01. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CIC 1700-1872) 
 

A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de 

Deus;  esse Deus que é uno e trino. Ou seja, Deus é Deus porque é comunhão, se comunica 

entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Uma se envolve na outra e se doa para a 

outra. Por isso a essência de Deus é comunhão e comunicação.  Deus nos criou nesta 

imagem e nesta semelhança. Ou seja, a nossa dignidade está na medida em que somos 

semelhantes a Deus na comunhão e na comunicação com Deus e com nossos irmãos. 

Por isso a caridade é a suprema lei que nos faz tornar a imagem e semelhança de Deus. 

Nesta dimensão que São Francisco de Assis chamava a todos “irmãos e irmãs”! Não existe 

mais  “o inimigo”! Até o lobo feroz torna-se o irmão lobo! Somos chamados a vivermos em 

comunhão e em comunicação com toda a criação, com todos os seres, independente se 

pertencem ou não da nossa família de sangue. Em Cristo todos somos irmãos e irmãs, pois 

somos filhos do mesmo Pai! O desejo de Jesus na última ceia foi exatamente esta unidade: 

“para que sejam um”! 

 

Vamos cantar: 
 
Irmão sol com irmã luz 
Trazendo o dia pela mão 
Irmão céu de intenso azul  
A invadir o coração 
Aleluia (Refrão) 
 
Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar nesta manhã 
Pois renasceu mais uma vez 
A criação nas mãos de Deus. 
Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar aleluia 
Aleluia, aleluia 

Irmã flor que mal se abriu 
Fala do amor que não tem fim 
Água irmã que nos refaz  
E sai do chão cantando assim  
Aleluia.... (Refrão) 
 
Passarinhos meus irmãos  
Com mil canções a ir e vir 
Homens todos meus irmãos 
Que vossa voz se faça ouvir 
Aleluia

Filme: 
Santo Antônio 
São Francisco 
São José 
Beato Papa João Paulo II 
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Infelizmente a inclinação para o mal, ao egoísmo e ao pensar em si mesmo e para si 

mesmo está em nós escondida! "Instigado pelo Maligno, desde o inicio da história o homem 

abusou da própria liberdade." Sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do 

bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e 

sujeito ao erro: O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, 

individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a 

luz e as trevas. 

Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no 

Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem crê em 

Cristo torna-se filho de Deus.  

Ele colocou em nós a consciência, o dom e a idoneidade da pessoa de distinguir o que é 

bom e o que é mal, e a graça de agir corretamente e de praticar o bem!  

 

B.02. SEXUALIDADE E NAMORO 

A sexualidade é um dom de Deus, a índole de cada pessoa: ou seja a capacidade de 

relacionar-se com o outro, de amar, de criar laços em forma única e própria. 

Ninguém vive para si mesmo, mas todos nós somos chamados a viver um com os outros, 

dentro de uma família, dentro de uma sociedade onde nós nos comunicamos. A santíssima 

Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo se amam e se comunicam. Assim a imagem e 

semelhança de Deus, o homem e  a mulher, deve viver comunicando-se e amando-se 

mutuamente. Quando falta esse amor e essa comunicação verdadeira e sincera intervém 

na história da humanidade as desordens que trazem a morte e não a vida.  

Quando um jovem cristão começa a enamorar, é bom lembrar-se de que o enamoro é para 

conhecer o parceiro da vida. Partilhar com ele (ela) sua maneira de pensar, agir, fazê-

lo(la)conhecer seus talentos e suas fragilidades e vice-versa. Deste conhecimento 

recíproco vão decidir junto se o outro é capaz de construir junto comigo o futuro da nossa 

vida, juntos construir a nossa família. O enamoro não é tempo de viver as alegrias e as 

novidades da vida de um casal.  
Vamos ouvir as palavras e recomendações que Pe. Zezinho faz aos jovens 

 

 

B.03. VOCAÇÃO À CASTIDADE 

A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade 

interior do homem em seu ser corporal e espiritual.  

Tanto o amor virginal como o amor conjugal - que são,  como diremos mais adiante, as duas 

formas pelas quais se realiza a vocação da pessoa ao amor-, requerem para o seu 

desenvolvimento o empenho em viver a castidade, cada um conforme ao próprio estado. 

  

DVD: Sexualidade e namoro - entrevista com Pe. Zezinho 
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A sexualidade como diz o Catecismo da Igreja Católica  «torna-se pessoal e 

verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo, 

por inteiro e temporalmente ilimitado, do homem e da mulher ». É óbvio que o crescimento 

no amor, enquanto implica o dom sincero de si, é ajudado pela disciplina dos sentimentos, 

das paixões e dos afetos que nos faz chegar ao autodomínio. Ninguém pode dar aquilo que 

não possui: se a pessoa não é senhora de si por meio da virtude, falta-lhe aquele 

autodomínio que a torna capaz de se dar. A castidade é a energia espiritual que liberta 

o amor do egoísmo e da agressividade. Na medida em que, no ser humano, a castidade 

enfraquece, nessa mesma medida o seu amor se torna progressivamente egoísta, isto é, a 

satisfação de um desejo de prazer e já não dom de si.  

 

A castidade como dom de si  

A castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si, livre de toda a 

escravidão egoísta. Isto supõe que a pessoa tenha aprendido a reparar nos outros, a 

relacionar-se com eles respeitando a sua dignidade na diversidade. A pessoa casta não é 

centrada em si mesma, nem tem um relacionamento egoísta com as outras pessoas. A 

castidade torna harmônica a personalidade, faz amadurecer a pessoa e enche-a de paz 

interior. Esta pureza de mente e de corpo ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si 

mesmo e ao mesmo tempo torna capaz de respeitar os outros, porque faz ver neles 

pessoas dignas de veneração enquanto criadas à imagem de Deus (1 Pd 2, 9). 

 

O domínio de si  

« A castidade supõe uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade 

humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, 

ou se deixa comandar por elas e torna-se infeliz ». Todas as pessoas sabem, até por 

experiência, que a castidade exige que se evitem certos pensamentos, palavras e ações 

pecaminosas, como S. Paulo teve o cuidado de esclarecer e recordar (cf. Rom 1, 18; 6, 

12´14; 1 Cor 6, 9´11; 2 Cor 7, 1; Gal 5, 16´23; Ef 4, 17´24; 5, 3´13; Col 3, 5´8;).  

Por isso se requere uma capacidade e uma atitude de domínio de si que são sinal de 

liberdade interior, de responsabilidade para consigo mesmo e para com os outros e, ao 

mesmo tempo, testemunham uma consciência de fé; este domínio de si comporta tanto o 

evitar as ocasiões de provocação e de incentivo ao pecado, como o saber superar os 

impulsos instintivos da própria natureza.  

 

Quando a família realiza uma obra de válido apoio educativo e encoraja o exercício de 

todas as virtudes, a educação para a castidade é facilitada e liberta de conflitos 

interiores, mesmo que em certos momentos os jovens possam observar situações de 

particular delicadeza. Para alguns, que se encontram em ambientes onde se ofende e se 

deprecia a castidade, viver de modo casto pode exigir uma luta dura, às vezes heróica. De 

qualquer maneira, com a graça de Cristo, que brota do seu amor esponsal pela Igreja, 
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todos podem viver castamente mesmo que se encontrem em ambientes pouco favoráveis. 
(Refr. http://catequisar.com.br) 
 

Existem três formas da virtude da castidade: a primeira, dos esposos; a segunda, 

da viuvez; a terceira, da virgindade. As pessoas casadas são convidadas a viver a 

castidade conjugal; os outros praticam a castidade na continência:  

 

Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação eles verão 

uma descoberta do respeito mútuo, urna aprendizagem da fidelidade e da esperança de se 

receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as 

manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a 

crescer na castidade. 

 

B.04. AS OFENSAS À CASTIDADE: (CIC 2351-2358) 

A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer 

sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades 

de procriação e de união. 

 

Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de 

conseguir um prazer venéreo. A masturbação é um ato intrínseca e gravemente 

desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das 

relações conjugais normais contradiz sua finalidade.  

 

A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É 

gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente 

ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além 

disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. 

 

A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos 

parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque 

desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a 

dignidade daqueles que a praticam (atores, comerciantes, público), porque cada um se 

torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito, mergulha uns 

e outros na ilusão de um mundo artificial. E uma falta grave. As autoridades civis devem 

impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. 

 

A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida, assim, ao 

prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo; 

viola a castidade à qual se comprometeu em seu Batismo e mancha seu corpo, templo do 

Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas 
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homens, crianças ou adolescentes (nestes dois últimos casos, ao pecado soma-se um 

escândalo). Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a 

chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta. 

 

O estupro designa a penetração à força, com violência, na intimidade sexual de uma 

pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao 

respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode 

marcar a vítima por toda a vida. E sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é 

o estupro cometido pelos pais (cf. incesto) ou educadores contra as crianças que lhes são 

confiadas. 

 

A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração 

sexual, exclusiva ou predominante, por pessoas do mesmo sexo. Apoiando-se na Sagrada 

Escritura, que os apresenta como depravações graves, e a tradição sempre declarou que 

"os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados". São contrários à lei 

natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementaridade 

afetiva e sexual verdadeira.  

Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências 

homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada 

constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e 

delicadeza. 

Evitar -se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são 

chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao 

sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua 

condição. 

As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes de autodomínio, 

educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, 

pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar, gradual e 

resolutamente, da perfeição cristã. 

 

B.05. O AMOR ENTRE OS ESPOSOS (CIC 2360 -2364) 

 

A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No 

casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão 

espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo 

sacramento. 

"A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos 

próprios e exclusivos dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico, mas diz 

respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira 

verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual homem e mulher se 

empenham totalmente um para com o outro até a morte" 
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Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: "Levanta-te, minha irmã, oremos e peçamos a nosso Senhor que tenha 
compaixão de nós e nos salve". Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou 
dizendo: "Bendito sejas tu, Deus de nossos pais... Tu criaste Adão e para ele criaste Eva, sua mulher, para ser seu 
sustentáculo e amparo, e para que de ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo disseste: 'Não é bom que o homem 
fique só; façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E agora não é por desejo impuro que tomo esta minha irmã, mas 
com reta intenção. Digna de ter piedade de mim e dela e conduzir-nos juntos a uma idade avançada". E disseram em 
coro: "Amém, amém". E se deitaram para passar a noite (Tb 8,4-9). 

"Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. 

Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua 

doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido."  

 

A sexualidade é fonte de alegria e de prazer: O próprio Criador, estabeleceu que nesta 

função de geração os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. 

Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles 

aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos 

limites de uma moderação justa. 

Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio: o bem dos cônjuges e a 

transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser 

separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais 

e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla 

exigência da fidelidade e da fecundidade. 

 

B.06. A FIDELIDADE CONJUGAL (CIC 2364ss) 

 

A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de  manter una e 

indissolúvel . "O que Deus uniu, o homem não separe" (Mc 10,9). 

A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. O sacramento 

do Matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua Igreja. Pela 

castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. 

S. João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim à sua esposa: 

"Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida. Porque a vida 
presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que 
estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservada... Ponho 
teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos 
que tu tens”. 
 

B.07. A FECUNDIDADE DO MATRIMÔNIO 

 

2366 A fecundidade é um dom do Matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente 

a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos; surge 

no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A Igreja, que "está do 
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lado da vida", ensina que "qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão 

da vida". 

A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na auto-

observação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios 

objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura 

entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é 

intrinsecamente má "toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua 

realização, ou também durante o desenvolvimento de 

suas conseqüências naturais, se proponha, como fim ou 

como meio, tornar impossível a procriação" 

 

 

B.08. AS OFENSAS Á DIGNIDADE DO MATRIMÔNIO (CIC 2380 – 2385) 

 

O adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos 

quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, 

cometem adultério. 

O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos. Fere o sinal da 

Aliança que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a 

instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da 

geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. 

 

O divórcio (cic 2382-2384): O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que 

queria um casamento indissolúvel. Entre batizados, o matrimonio ratificado e consumado 

não pode ser dissolvido por nenhum poder humano nem por nenhuma causa, exceto a 

morte". 

2383 A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima 

em certos casos previstos pelo Direito canônico (cf. CIC, cân. 1151-1155). 

Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, 
o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio, pode ser tolerado sem constituir uma 
falta moral. 
O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente 

consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a Aliança 

de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal.  

O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade 

da ruptura; o cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e 

permanente: Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra 

mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério; e a mulher que 

habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. 

 

DVD (paulinas). Uma vida em suas 

mãos “Amor e fertilidade”  
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O caráter imoral do divórcio (CIC 2385) deriva também da desordem que introduz na 

célula familiar e na sociedade. Esta desordem acarreta graves danos: para o cônjuge que 

fica abandonado; para os filhos, traumatizados pela separação dos pais, e muitas vezes 

disputados entre eles (cada um dos cônjuges querendo os filhos para si); e seu efeito de 

contágio, que faz dele urna verdadeira praga social. 

 

B.09. O ABORTO: (CIC 2270- 2275) 

A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento 

da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver 

reconhecido com seus direitos de pessoa, entre os quais o direito à vida. 
Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci; antes que saísses do seio, eu te 

consagrei (Jr 1,5). Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na 

terra mais profunda (Sl 139,15). 

 

O diagnóstico pré-natal é moralmente licito "se respeitar a vida e a integridade do 

embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. 

Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a 

eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma 

sentença de morte". 

"Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando 

respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos 

desproporcionados, mas visam à sua cura, à melhora de suas condições de saúde ou à sua 

sobrevivência individual." 

"É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material 

biológico disponível." 

"Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são 

terapêuticas, mas tendem à produção de seres hum 

anos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades preestabelecidas. Essas 

manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua 

identidade" única, não reiterável. 

 
Dizia MadreTereza de Calcutta: “Eu sinto que o maior destruidor da paz, hoje, é o aborto, porque é uma guerra contra 
a criança – um assassinato direto de uma criança inocente – assassinato pela própria mãe.E se nós aceitamos que uma 
mãe pode matar até mesmo seu próprio filho, como podemos dizer para outras pessoas que não matem umas às 
outras?” 
 
 
 
 
 

 

 

1) DVD  “aborto”     2) Slides: “carta de um bebê   à sua mãe” 
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B.10. A EUTANÁSIA (CIC 2276-2277) 

 

Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. As 

pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas, para levar uma vida tão normal 

quanto possível. 

Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de 

pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. 

 

B.11. O SUICÍDIO (CIC 2280-2281)  
 

Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que "lha deu e que dela é sempre o 

único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para 

honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários 

da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. 

O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria 

vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do 

próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade humana, familiar, 

nacional e, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus 

vivo. 
 

B.12. A DROGA (CIC 2290-2291) 

 

O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações 

estritamente terapêuticas, constitui falta grave. A produção clandestina e o tráfico de 

drogas são práticas escandalosas; constituem uma cooperação direta com o mal, pois 

incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. 

A virtude da temperança manda evitar toda espécie de exceção, o abuso da comida, do 

álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou por gosto 

imoderado pela velocidade, põem em risco a segurança alheia e a própria, nas estradas, no 

mar ou no ar, tomam-se gravemente culpáveis. 

 

 

PARTE C: 

A VOCAÇÃO PARA A SANTIDADE:  

A VOCAÇÃO DE TODOS! 

 

Deus chama o povo à santidade: “Eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso 

Deus. Sereis santos porque Eu sou Santo” (Lv 1,44-45). O desígnio de Deus é claro: uma 

vez que fomos criados à sua “imagem e semelhança” (Gen 1,26), e Ele é Santo, nós 

devemos ser santos.  

Slides: Droga não! 
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A medida e a essência dessa santidade é o próprio Deus. S.Pedro exige dos fieis que 

“todas as vossas ações” espelhem esta santidade de Deus, já que “vós sois, uma raça 

escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de 

que publiqueis o poder daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa” (1Pd 2,9).  

Ele exortava os cristãos do seu tempo a romper com a vida carnal: “luxúrias, 

concupiscências, embriagues, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias” (1Pd 4,3), vivendo 

na caridade, já que esta “cobre a multidão dos pecados” (1Pd 4,8).  

Jesus, no Sermão da Montanha chama os discípulos à perfeição do Pai: “Sede perfeitos 

assim como o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48).  

Jesus pergunta aos discípulos: “Se amais somente os que vos amam, que recompensa 

tereis?”  Para o Senhor, ser perfeito como o Pai celeste, é amar também os inimigos, os 

que não nos amam. “Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que 

vos perseguem e vos maltratam”  
Todo o Sermão da Montanha, que São Mateus relata nos capítulos 5,6 e 7, apresenta-nos 

o verdadeiro código da santidade. Santo Agostinho chama-o “a carta magna da vida cristã” 

(CIC, Nº 1966). É por isso que na festa de todos os Santos a Igreja nos faz meditar no 

Evangelho das Bem-aventuranças, que são o início, e como que o resumo, de todo o Sermão 

do Monte.  

São Paulo começa quase todas as suas Cartas lembrando os cristãos do seu tempo de que 

são chamados à santidade:  
Aos romanos, logo no início, ele se dirige dizendo: “A todos os que estão em Roma, 

queridos de Deus, chamados a serem santos… “ (Rom 1,7).  

Aos Corintios ele repete: “à Igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em 

Cristo Jesus chamados à santidade com todos…” (1Cor 1,2).  

Aos efésios ele lembra, logo no início, que o Pai nos escolheu em Cristo “antes da criação 

do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos” (Ef 1,5).  

Aos Filipenses ele pede que : “o discernimento das coisas úteis vos torne puros e 

irrepreensíveis para o dia de Cristo” (Fil 1,10). “Fazei todas as coisas sem hesitações e 

murmurações a fim de serdes irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus íntegros no meio 

de uma geração má e perversa” (Fil 2,14) .  

Para o Apóstolo, a santidade é a grande vocação do cristão. Ele diz aos efésios: “Exorto-

vos pois que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade, 

mansidão e paciência” (Ef 4,1).  

De maneira mais clara ainda ele fala aos tessalonicenses sobre o que Deus quer de 

nós:“Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação; que eviteis a impureza; que cada um 

de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas 

paixões desregradas como fazem os pagãos que não conhecem a Deus” (1 Tess 4,3-5).  
Santa Teresa de Ávila afirma que: “O demônio faz tudo para nos parecer um orgulho o querer imitar os santos”.  

A santidade é o meio de voltarmos a ser “imagem e semelhança” de Deus, conforme saímos 

de suas mãos.  
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Jesus sofreu a sua Paixão e Morte para que recuperássemos diante do Pai a santidade. É o 

que o Apóstolo nos ensina: “Eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo 

humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do 

Pai” (Col 1,22).  

Fomos criados por Deus e para Deus, e a Ele pertencemos; por isso, somos chamados à 

santidade. O salmista canta essa verdade essencial: “Ele é nosso Deus; nós somos o povo 

de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem” (Sl 94,7).  

Essa pertença a Deus é que nos obriga acima de tudo a buscarmos como meta da nossa 

vida a santidade, que é a marca de Deus, três vezes Santo.  
O beato Papa João Paulo II, que era um pregador incansável da santidade, disse certa vez: “Não tenhais medo da 
santidade, porque nela consiste a plena realização de toda a autêntica aspiração do coração humano” (LR,N.17, 
7/4/96). “Entre as maravilhas que Deus realiza continuamente, reveste singular importância a obra maravilhosa da 
santidade, porque ela se refere diretamente à pessoa humana”.  
 

C.01. AS VOCAÇÕES ESPECÍFICAS 

Todos somos chamados a vocação à santidade e essa vocação realiza-se amando! Existe na 

Igreja várias formas de realizar a mesma vocação: vida matrimonial, vida religiosa e vida 

sacerdotal. Chama-se opção vocacional. É opção, pois ninguém pode obrigar a ninguém de 

abraçar uma vocação. Deve ser a decisão pessoal e escolha livre e espontânea. Uma vez 

que escolhendo uma desta vocação, automaticamente deixa de não escolher outra. Todas 

as vocações requerem “um deixar” pai e mãe e ”um abraçar” a nova família. 

A pessoa casada vive sua vocação à santidade doando-se todo seu ser, toda sua 

capacidade, todo seu tempo e toda sua energia integral e fielmente ao marido (à esposa), 

aos filhos constituindo sua família.  

A pessoa que abraça a vida religiosa e sacerdotal, não mais comprometida para com 

uma pessoa ou para com um grupo de pessoas ou uma família, mas, coloca-se ao serviço da 

humanidade inteira. É chamada na construção da grande família: a humanidade. E isso pelo 

exemplo de Cristo, pobre, casto e obediente! Por isso a religiosa deixa o pai, a mãe, os 

irmãos e irmãs para abraçaram muitos pais, mães, irmãos e irmãs.  

Todos são irmãos e irmãs como dizia São Francisco de Assis e por isso vale a pena 

desgastar uma vida inteira por causa do resgate de todos eles, pois todos eles são 

chamados à santidade e precisamos ajudar a todos para compreenderam o que significa 

amar amando a todos. O testemunho de vida é melhor forma de ensinar o mundo. 

  
Dizia o papa Bento XVI na ocasião dos 17 anos do I Congresso Continental Latinoamericano sobre as Vocações, 

acontecido em 17 de maio de 2011, em Cartago, na Costa Rica: “A vocação não é o resultado de qualquer projeto 

humano ou de uma hábil estratégia organizativa. Na sua realidade mais profunda, é um dom de Deus, uma 

iniciativa misteriosa e inefável do Senhor, que entra na vida de uma pessoa cativando-a com a beleza do seu amor e 

suscitando, conseqüentemente, uma entrega total e definitiva a esse amor divino (cf. Jo 15, 9.16)”. 

 

 Filmes: 
Fernão  Capelo Gaivota 

Padre Pio 
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A turma pode-se dividir em 3 grupos e cada grupo faça umas entrevistas com um padre, um religioso(a),  um 

seminarista e um casal com a pergunta: como ela(ele) se sente realizado(a) na sua vocação ao amor. 

 

2. Vamos conversar em grupos sobre o filme de Gaivota  

 

QUEM SOU EU? 

 

VOCAÇÃO =  DESAFIO CONTINUO EM “SER DIFERENTE” ! 

 

1. Por que é tão difícil ser como as outras gaivotas? Por que não deixa esse vôo lento 

para os pelicanos ou para os albatrozes?  

2. - Olha aqui Jonathan: aí vem o inverno. Os barcos de pesca serão poucos e os peixes 

estarão nadando mais profundamente. Se você tem algo a aprender, aprenda sobre 

alimentos e como tê-los. 

 

VOCAÇÃO = RESIGNAÇÃO E RENUNCIA 

1. Certa vez, quase conseguiu acertas, mas o final foi a pior das derrotas. Caiu contra o mar, 

desmaiou. Quando voltou a si, era noite. Jonathan flutuava sobre o mar e sentia-lhe 

pesarem as asas como chumbo. Mais ainda, pesava-lhe o fracasso. Pensou deixar que o seu 

corpo lentamente se afundasse terminando tudo. 

2. - Não adianta! – pensou. – Jamais deixarei de ser uma simples gaivota. Meu pai tinha razão. 

Foi uma insensatez tentar ser diferente. Serei como as outras gaivotas; não haverá 

desafios, nem derrotas. 

 

VOCAÇÃO = QUEBRAR AS TRADIÇÕES E PASSAR PELAS VERGONHAS   

1. - Jonathan Gaivota, compareça ao Centro! Compareça ao Centro por vergonha perante os 

seus irmãos. 

2. - A irresponsabilidade não compensa. Estamos neste mundo para comer, para 

sobreviver. A vida é uma incógnita e desconhece o futuro. Você quebrou nossa 

tradição...  

Mas sobre a praia caiu o silêncio. E as gaivotas voltaram-lhe as costas, isolando-o no centro de 

uma imensa cortina de penas cinzentas. Jonathan fora banido! 

 

VOCAÇÃO = TENDER À PERFEIÇÃO 

1. - Quando chovia as outras gaivotas ficavam no chão miseravelmente conhecendo 

apenas a névoa e a chuva. Mas Jonathan varava as pesadas nuvens cinzentas subindo 

para os céus de alucinante claridade.  

2. - O paraíso é ser perfeito. Você o encontrará ao chegar à perfeição. Jonathan, você 

sabe o que é uma velocidade perfeita? A velocidade perfeita não é voar a 100, a 1.000, a 

10.000 quilômetros horários ou mesmo à velocidade da luz, porque qualquer número é um 

limite e a perfeição não tem limite.  
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VOCAÇÃO = DESEJAR ARDENTEMENTE EM PARTILHAR DA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA 

PARA COM OS OUTROS  

1. Com o passar do tempo, Jonathan mais e mais se lembrava da terra de onde viera e 

quanto mais treinava, mais sentia a necessidade de retornar para a sua origem e talvez 

encontrar alguma gaivota que pensasse como ele e ensinar-lhe o que ele próprio 

aprendera.  

2. - Eu preciso voltar. Eu preciso voltar e ensinar aqueles que queiram aprender a voar.  

3. - Fletcher, você é capaz de aprender perdoar àqueles que o condenaram e voltar e 

ensiná-los também? 

- Sim, eu quero. 

                                  - Então, vamos começar a primeira lição: o vôo horizontal. 

 
DIZER SIM Á VOCAÇÃO É DOAR-SE COMPLETAMENTE, SEM POUPAR-NADA PARA SI 

............................................................... 
 

Meu Querido Bambu amado! 
Era uma vez um maravilhoso jardim, situado bem na frente de um campo. O dono costumava passear pelo 

jardim, ao sol do meio dia... um esbelto bambu era para ele a mais bela e estimada 
de todas as árvores e plantas de seu jardim. Este bambu crescia e se tornava cada 
vez mais lindo. Ele sabia que o seu Senhor o amava e que ele era sua alegria.  
Um dia, o dono pensativo aproximou-se de seu amado bambu. Num sentimento de 
profunda veneração, o bambu inclinou sua cabeça imponente. O Senhor disse ao 
bambu: " querido bambu, eu preciso de ti" - O bambu respondeu: "Senhor estou 
pronto ! Faz de mim o uso que quiseres." O bambu estava feliz, parecia ter chegado 
a grande hora de sua vida: o seu dono precisa dele e ele ia servi-lo. 
Com voz grave o Senhor disse: " bambu, só poderei usar-te se te podar" - "podar? " 

podar a mim senhor, por favor não fale isso!, deixe a minha figura. Tu vês como todos me admiram !" - 
"Meu amado bambu" - a voz do senhor tornou-se mais grava ainda - " não importa que te admires ou não. 
Se eu não te podar não poderei usar-te". 
 
No jardim tudo ficou silencioso, até o vento segurou a respiração... finalmente o lindo bambu se inclinou e 
sussurrou - "Senhor, se não me podes sem podar, então .... fazes comigo o que queres." O senhor 
respondeu: " Meu querido bambu, devo cortar as tuas folhas!" O sol escondeu-se atrás das nuvens... umas 
borboletas afastaram-se assustadas. O bambu trêmulo a meia voz, disse: " Senhor, corta-as..." - Disse o 
senhor novamente: " ainda não basta, meu querido bambu, devo também corta-te pelo meio e tomar-te 
também o coração. Se não fizer isto não poderei usar-te." - " Por favor, senhor", disse o bambu - " eu não 
poderei mais viver sem o coração!" - " Devo tirar-te o coração caso contrário não poderei usar-te." 
Houve um profundo silêncio... alguns soluços de lágrimas abafadas... depois, o bambu inclinou-se até o 
chão e disse: " Senhor, poda, corta, parte, divide, me toma por inteiro e reparte".  
 
O senhor desfolhou-o e decepou-o, partiu e tirou-lhe o coração. Depois levou-o para o meio de um campo 
ressequido, junto a uma fonte onde brotava água fresca. Lá o senhor deitou-o cuidadosamente o seu 
querido bambu no chão. Ligou uma das extremidades do tronco decepado à fonte e a outra ele levou até o 
campo. A fonte cantou boas vindas ao bambu decepado. As águas cristalinas se precipitaram alegres pelo 
corpo do bambu e correram sobre o campo ressequido que por elas havia tanto suplicado. Ali plantou-se 
trigo, arroz, milho, feijão, ... Os dias se passaram, a sementeira brotou, cresceu, tudo ficou verde e veio a 
colheita. 
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Assim o tão maravilhoso bambu de outrora, em seu despojamento, em seu aniquilamento e humildade, 
transformou-se numa grande benção para toda aquela região. Quando ele era um grande e belo bambu, 
crescia somente para si e se alegrava com a sua beleza. No seu despojamento, aniquilamento e na sua 
entrega, ele se tornou o canal usado pelo senhor para tornar fecundas as suas terras. 
E muitos, muitos homens e mulheres encontraram vida, viveram deste tronco de bambu, podado, cortado, 
decepado e partido.  
Isto me faz lembrar que muitas vezes temos que morrer e nascermos de novo. E quando renascemos, 
renasce também uma vida melhor, renascem as esperanças e ganhamos um sentido mais bonito a nossa 
vida. Nem sempre ir ao fundo do poço significa derrota. A pior parte em perder uma luta e não saber 
levantar. 

................................. 

C.02. LIBERDADE, RESPONSABILIDADE E MORALIDADE DOS ATOS HUMANOS 

(CIC 1731ss ) 

 

Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada 

com a iniciativa e o domínio de seus atos. "Deus deixou o homem nas mãos de sua própria 

decisão" (Eclo 15,14), para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo 

livremente a Ele, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é 

semelhante a Deus: foi criado livre e senhor de seus atos. 

A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto 

ou aquilo, portanto,  praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre 

si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento e 

comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em 

perfeição ou de definhar e pecar. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. 

Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça.  

A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem 

voluntários. Assim, o Senhor pergunta a Adão, após o pecado no jardim: "O que fizeste?" 

(Gn 3,13). O mesmo pergunta a Caim. A mesma pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi, 

após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. 

A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, 

per assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após 

um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus. 

 

O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as "fontes" ou elementos 

constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual 

se dirige deliberadamente a vontade.  

Uma intenção boa (por exemplo, ajudar o próximo) não torna bom nem justo um 

comportamento desordenado em si mesmo (como a mentira e a maledicência). O fim não 

justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio 

legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentada uma intenção má (como, por exemplo, 

a vanglória), o ato em si bom (como a esmola) torna-se mau. 
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As circunstâncias, incluídas as conseqüências, são os elementos secundários de um ato 

moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos 

(por exemplo, o montante de um furto). Podem também atenuar ou aumentar a 

responsabilidade do agente (agir, por exemplo, por temor da morte). As circunstâncias 

não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos, não podem tomar boa ou 

justa uma ação má em si. 

Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si (como, por 

exemplo, rezar e jejuar "para ser visto pelos homens"). 

 

C.03. A CONSCIÊNCIA MORAL 

Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo. Mas a 

ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal, no momento 

oportuno a voz desta lei ressoa no íntimo de seu coração... É uma lei inscrita por Deus no 

coração do homem.. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele 

está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. " 

Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, 

fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e 

denunciando as más. 

"O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência. Mas também não há 

de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa. 

 

A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA: 

A consciência deve ser educada e o juízo moral, esclarecido. Uma consciência bem 

formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o 

bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador.  

Na formação da consciência, a Palavra de Deus é a luz de nosso caminho; é preciso que a 

assimilemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. É preciso ainda que examinemos 

nossa consciência, confrontando-nos com a Cruz do Senhor. 

Algumas regras se aplicam a todos os casos: 

- Nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. 

- A "regra de ouro": "Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a 

eles". 

- A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência: "Pecando contra vossos irmãos 

e ferindo sua consciência... pecais contra Cristo" (1 Cor 8,12). "E bom se abster... de tudo 

o que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para teu irmão" (Rm 14,21). 

 

C.04.AS VIRTUDES HUMANAS (CARDEAIS)  
(CIC 1804 ss) 

 

As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da 

inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-



41 

 

 

 

nos segundo a razão e a fé. Propiciam, assim, facilidade, domínio e alegria para levar uma 

vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. 

As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e os germes de atos 

moralmente bons; dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o 

amor divino.  

Quatro virtudes têm um papel de "dobradiça" (que, em latim, se diz "cardo, cardinis"). Por 

esta razão são chamadas “cardeais": todas as outras se agrupam em torno delas. São a 

prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. 

A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, 

nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. 

A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao 

próximo o que lhes é devido. 

A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na 

procura do bem. Ela firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na 

vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da 

morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia 

e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. 

A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o 

equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e 

mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para 

o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e "não se deixa levar a seguir as 

paixões do coração 

 

C.05.AS VIRTUDES TEOLOGAIS (CIC 1812-1829 ) 

 

As virtudes teologais se referem diretamente a Deus. São dons que recebemos pelo 

batismo e são puramente dons que vem do alto: Fé, esperança e caridade. 
 

A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e 

que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. 

A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o Reino dos 

Céus e a Vida Eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não 

em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. 

A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si 

mesmo, e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. 

O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que é o "vinculo da 

perfeição" (Cl 3,14); é a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si; é 

fonte e termo de sua prática cristã. A caridade assegura purifica nossa capacidade 

humana de amar, elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. 

 

 



42 

 

 

 

C.06.OS DONS E FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO (CIC 1830ss ) 

 

 A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são 

disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo 

Espírito. 

Os sete dons do Espírito Santo são: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, 

piedade e temor de Deus.  

Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias 

da glória eterna. A Tradição da Igreja enumera doze: "caridade, alegria, paz, paciência, 
longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade" 
(Gl 5,22-23). 

 

PARTE D  

AUTORIDADE, RESPONSABILIDADE E PARTICIPAÇÃO  

DO CRISTÃO NA VIDA SOCIAL 

 

D.01. A AUTORIDADE E O BEM COMUM (CIC  ) 

Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Em 

conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente 

relacionado com o bem comum.  

O bem comum interessa à vida de todos. Exige a prudência da parte de cada um e mais 

ainda da parte dos que exercem a autoridade.  

Comporta ele três elementos essenciais:  

Supõe, em primeiro lugar, o respeito pela pessoa como tal. Em segundo lugar, o bem 

comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo; O bem comum 

está sempre orientado ao progresso das pessoas: "A organização das coisas deve 

subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário”.  

A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. É 

necessário que todos participem cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que 

desempenha, na promoção do bem comum. Este dever é inerente à dignidade da pessoa 

humana. 

Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As 

modalidades de tal participação podem variar de um pais para outro ou de uma cultura 

para outra. "Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte 

dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública." 

 

O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos que decorrem de sua 

dignidade de criatura. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio: 
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"Que cada um respeite o próximo, sem exceção, como 'outro eu', levando em consideração 

antes de tudo sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente". 

 

D.02. IGUALDADE E DIFERENÇA ENTRE OS HOMENS (CIC -1935 ss) 

A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos 

direitos que daí decorrem. 

Qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa, seja (essa 

discriminação) social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na 

condição social, na língua ou na religião deve ser superada e eliminada, porque contrária ao 

plano de Deus. 

 

Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de 

sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, às 

capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um 

pôde se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os "talentos" não são distribuídos de 

maneira igual. 

Essas diferenças pertencem ao plano de Deus; Ele quer que cada um receba do outro 

aquilo que precisa e que os que dispõem de "talentos" específicos comuniquem seus 

benefícios aos que deles precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as 

pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha; (essas diferenças) motivam as 

culturas a se enriquecerem urnas às outras. 

 

D.03.A SOLIDARIEDADE HUMANA (CIC 1939 ) 

 

O princípio da solidariedade, enunciado ainda sob o nome de ou "caridade social'', é uma 

exigência direta da fraternidade humana e cristã: 

A solidariedade se manifesta antes de mais nada na distribuição dos bens e na 

remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais 

justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais 

facilmente sua solução por consenso. 

 

PARTE E. 

A ORAÇÃO 

 

O homem está à procura de Deus. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro 

misterioso com Ele. Deus é o primeiro a chamar o homem. Ainda que o homem esqueça seu 

Criador ou se esconda longe de sua Face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a 

divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada 

pessoa ao encontro misterioso da oração. 
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A oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior; para rezar é preciso 

querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração; também é 

indispensável aprender a rezar. 

 

E.01.O QUE É A ORAÇÃO? 

 

Queres Saber o que é a oração? É fazer a experiência da boneca de sal! 
 

A BONECA DE SAL 
 

Queria a todo o custo ver o mar. Era uma boneca de sal, mas não sabia o que era o mar. Um dia decidiu 
partir. Era a única maneira de satisfazer a sua exigência. Depois de uma interminável peregrinação através 
dos territórios áridos e desolados, chegou à beira-mar e descobriu qualquer coisa de imenso, fascinante e 
misterioso ao mesmo tempo. Era a aurora, o sol começava a brilhar sobre a água acendendo tímidos 
reflexos e a boneca não conseguia compreender.  
Ficou ali durante muito tempo, de pé e de boca aberta, diante daquela imensidão sedutora. A um certo 
momento, decidiu perguntar ao mar:  
- Diz-me, quem és tu?  
- Sou o mar.  
- E o que é o mar?  
- Sou eu!  
- Não consigo compreender, mas gostaria tanto! Explica-me o que devo fazer?  
Então a boneca encheu-se de coragem . Deu um passo e avançou em direção à água. Depois de algumas 
hesitações, pisou aquela massa com um pé. Sentiu uma estranha sensação. Tinha a impressão que 
começava a compreender alguma coisa.  
Quando retirou a perna, reparou que os dedos dos pés tinham desaparecido. Ficou assustada e protestou:  
- Maroto! O que tu me fizeste! Onde estão os meus dedos?  
Imperturbável, replicou o mar:  
- Por que é que te lamentas? Simplesmente ofereceste alguma coisa, para poderes compreender. Não era 
o que tu querias?...  
- Sim... é verdade, mas não pensava... mas...  
Parou um pouco a refletir. Depois avançou decididamente para a água: E esta, progressivamente, a cobria e 
lhe tirava qualquer coisa, dolorosamente. A cada passo que dava, a boneca de sal perdia algum pedaço. 
Quanto mais avançava e se sentia privada de uma parte de si, mais tinha a sensação de compreender 
melhor. Mas ainda não conseguia dizer o que era o mar.  
Fez outra vez a costumada pergunta:  
- O que é o mar?  
Uma última onda submergiu o que restava dela. E precisamente naquele momento em que desaparecia, 
perdida na onda que a cobria e a levava não se sabe para onde, a boneca exclamou:  
- Sou eu!  (Lenda budista) 

                       A oração é mergulhar-se no amor de Deus! 
Tradicionalmente existem 4 formas de oração: adoração e louvor, perdão súplica e 

agradecimento 

 

Adoração e louvor: é o sentimento da maravilha e do estupor e o reconhecimento da 

criatura diante do Criador por tudo o que Ele é e que Ele fez. Olhando para o céu e a 

terra, olhando pelas belezas e para a perfeição que existe em cada coisa, chega a 

http://ecodanoticia.net/phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=2410&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p9451
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conclusão que Ele é o bem, o todo bem e o sumo bem e Ele merece todo o louvor, toda a 

adoração e toda exaltação.  

 

Perdão: Diante desta grandeza, a criatura humana logo reconhece a sua pequenez, como 

quando Moises tirou as sandálias e cobriu o rosto diante da teofania de Deus no monte 

Hóreb (Ex3,5-15), Isaías: “aí de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e 

habito com um povo impuros’ na visão dos Querubins (Is. 6,2-7 ) e Pedro diante da pesca 

milagrosa “Senhor sou pecador” (Lc 5,8) 

 

Súplica: Uma vez reconhecendo sua pequenez, a criatura humana recorre ao auxilio. Isso 

é o que Jesus disse de ser como crianças. Reconhece sua impotência, mas, não se 

desespera, vai atrás de quem pode: o único poderoso: o Deus onipotente! Ele sabe as 

nossas necessidades, mas, nós precisamos de correr atrás dele como uma criança quando 

cai ou quando necessita de uma coisa pede para sua mãe, embora que a mãe sabe das 

necessidades do seu filho. É a demonstração da nossa confiança filial ao Pai. 

 

Agradecimento: Uma vez que experimentarmos a nossa própria fragilidade e o intervindo 

maravilhoso de Deus que nos acompanha, não temos outro que dizer “obrigada”. A vida 

torna-se um eterno agradecimento! Santa Clara dizia morre dizendo sua última palavra ”te 

louvo Senhor por ter me criado” O círculo da oração assim continua em adoração e louvor! 

Quando os discípulos pediram a Jesus “mestre, ensina-nos a rezar” ele lhes ensinou a 

oração do Pai nosso. Vamos entender melhor essa ração tão freqüente rezada em todos os 

momentos da nossa vida. É uma oração onde está incluídos todos estes 4 elementos da 

oração! 

 

E.02. PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU 

 

Pai Nosso! A consciência que temos de nossa situação de escravos nos faria desaparecer 

debaixo da terra, nossa condição terrestre se reduziria a pó, se a autoridade de nosso Pai 

e o Espírito de seu Filho não nos levassem a clamar: "Abba, Pai!" (Rm 8,15)... 

 

A oração do Pai Nosso nos mostra a dignidade e a verdade nossa: 
Pai Nosso:A nossa dignidade! Somos filhos do Pai e temos o mesmo Pai e por isso somos 

irmãos e irmãs. E este pai  está no Céu! Somos da família de Deus! Somos herdeiros e co-

herdeiros de um Pai que tem a casa no Céu. “O Céu” mostra do poderio que ele tem sobre 

todas as coisas, o Céu é “o além” de tudo o que podemos ver e tocar enquanto estamos aqui 

na terra. O nosso Pai é além de tudo, possuidor de tudo e governador de tudo. Sem ele 

nada existe e nada tem sentido! 

Santificado seja o vosso nome: Quando ele é reconhecido e amado por todos os seus 

filhos,Ele é santificado e adorado por nós! Ele não precisa da nossa adoração e veneração, 

mas, na medida em que cresce em nós a consciência que temos um Pai amoroso, aumenta 



46 

 

 

 

em nós a fé, a esperança, a caridade e a alegria. A nossa alegria é a alegria do Pai e quando 

Ele habita em nós, Ele é santificado em nós! 

Venha a nós o vosso Reino ..como no Céu:  Que tudo seja acontecido segundo a vontade 

do Pai. Pois Ele sabe o que é melhor para nós! Que possa Ele decidir tudo para nós! Então 

estaremos já aqui na terra antecipando a vida do Paraíso! 

O Pão nosso de cada dia: Lembra-se que no deserto Deus providenciava para Israelitas 

o manã para cada dia. Não poderiam guardar para outro dia. Se guardassem apodrecia! 

Jesus disse: “não vos preocupam para amanhã, olhai para os pássaros: não semeiam, não 

fazem colheitas...mas, o Pai celeste providencia para eles”! Se um dia nos faltasse o 

alimento que perece também, não vai nos faltar o Pão da Vida: Jesus! 

Perdoai-nos nossas ofensas como nós perdoamos:  Queremos que Deus e outros nos 

oferecessem o perdão e a compreensão sempre. O que queremos que os outros façam para 

nós devemos fazê-lo para os outros também. Isso é a Regra d’ouro! 

Não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal: Somos filhos 

redimidos,amados e protegidos, mas sempre a instigação da antiga serpente estará ao 

nosso lado! Precisamos o auxilio eterno do alto para nos defender de todos os males. 

                                           

 

  
 

Coloque cada expressão de Pai nosso em respectivas colunas. 

 

Louvor  e agradecimento Perdão  Súplica  

 

 

 

 

 

 

  

 

PARÁFRASE AO PAI NOSSO 

Segundo são Francisco de Assis  

 

Santíssimo Pai nosso, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e Consolador ! 

Que estás nos céus: Nos anjos e nos santos, iluminando-os, para que te conheçam, porque 

tu, Senhor, és luz; inflamando-os, para que te amem, porque tu és amor; habitando neles e 

enchendo-os, para que gozem a bem-aventurança, porque tu, Senhor, és o sumo bem, o 

bem eterno, donde procede todo o bem, e sem o qual não há bem algum. 
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Santificado seja o teu nome: Que o conhecimento de ti mais se clarifique em nós, para 

conhecermos qual a largueza dos teus benefícios, a grandeza das tuas promessas, a alteza 

da tua majestade, e a profundeza dos teus juízos (Ef 3, 18). 

Venha a nós o teu Reino: De modo a reinares em nós pela graça, e a levares-nos a entrar 

no teu Reino, onde a visão de ti é clara, o amor por ti é perfeito, ditosa a tua companhia e 

gozaremos de ti para sempre. 

Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu: Para te amarmos de todo o 

coração (cf. Lc 10, 27), pensando sempre em ti; sempre a ti desejando com todo o nosso 

espírito; sempre a ti dirigindo todas as nossas intenções, e em tudo procurando a tua 

honra; e com todas as veras empregando todas as nossas forças e potências do corpo e da 

alma ao serviço do teu amor e de nada mais. E para amarmos o nosso próximo como a nós 

mesmos, atraindo todos, quanto possível, ao teu amor, alegrando-nos dos bens dos outros 

como dos nossos, e compadecendo-nos dos seus males, e não fazendo a ninguém qualquer 

ofensa (cf. 2 Cor 6, 3). 

O pão nosso de cada dia, o teu dileto Filho nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá hoje, para 

memória, e inteligência e reverência do amor que nos teve, e de quanto por nós disse, fez 

e suportou. 

E perdoa-nos as nossas ofensas: Por tua inefável misericórdia, por virtude da Paixão do 

teu amado filho Nosso Senhor Jesus Cristo, e pelos méritos e intercessão da bem-

aventurada Virgem Maria e de todos os Santos. 

Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido: E o que não perdoamos 

plenamente, faz, Senhor, que plenamente perdoemos, a fim de que, por teu amor, amemos 

de verdade os inimigos, e por eles a ti devotamente intercedamos, a ninguém pagando mal 

com mal. (cf. I Ts 5, 15) e em ti procuremos ser úteis em tudo. 

E não nos deixes cair em tentação: oculta ou manifesta, súbita ou renitente. 

Mas livra-nos do mal: passado, presente e futuro. 

Glória ao Pai... 

 

E.03. A LECTIO DIVINA 

 
A Lectio Divina (Lectio= leitura; leitura da Palavra) é uma da forma antiga, praticada e 

transmitida pelos Padres da Igreja e dos monges orientais. È a oração a partir da Palavra de 

Deus. Meditar a Palavra divina, ruminá-la dia e noite é a melhor forma de orar. A meditação 

continua da Palavra nos faz mudar a maneira de pensar, de julgar e de agir. É a melhor escola 

donde aprende a amar e a perdoar. É a melhor fonte donde atinge toda graça e virtude para 

ter uma vida segundo a vontade de Deus! Segundo São Gregória Magno a lectio divina é “a arte 

de estudar o coração de Deus”. Dizia  Santo Agostinho: «A tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando 

lês, é Deus que te fala; quando rezas, és tu que falas a Deus». Ele continua nos dizendo que, “pela leitura da Palavra, 
Deus faz-nos contemplar e ver o mundo de modo diferente e leva-nos a transformá-lo, para que ele se torne, de novo, 
uma teofania. A Contemplação leva o orante a olhar mais para o mundo, de modo a poder encontrar nele toda a 
profundidade dos acontecimentos e a presença escondida de Deus” 
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” Lectio” porque, é uma leitura não como tantas outras, mas da Palavra de Deus. Divina – porque 

“é feita com Deus a dois, em estreita colaboração com Ele”. 

O sínodo veio a reforçar que a Palavra de Deus não é só um simples texto escrito, mas o 

próprio Amor de Deus feito homem em Cristo. - A Palavra é muito mais do que a Bíblia.  
 
O Sínodo da Palavra de Deus (2008) foi a 12ª Assembléia Ordinária do Sínodo dos Bispos, uma ação da Igreja para dar 
continuidade ao Concílio Vaticano II. A partir de 1965, ano de encerramento do Concílio, os sínodos se sucederam 
mais ou menos a cada três anos. Este último reuniu bispos delegados escolhidos pelas Conferências Episcopais e 
alguns indicados pessoalmente pelo Papa, num total de 253 bispos, além de teólogos peritos, 37 'auditores' ou 
observadores oriundos de setores importantes da Igreja e também 14 convidados de confissões não católicas. 

 

A Lectio divina, que «é verdadeiramente capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da 

Palavra de Deus, mas também de criar o encontro com Cristo, Palavra divina viva». Todos os 

fiéis «debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada 

Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão 

espalhando tão louvavelmente por toda a parte, com a aprovação e estímulo dos pastores da 

Igreja.  
 

Como fazer “ a Letio divina”? 

São quatro degraus – “a leitura procura a doçura da vida bem-aventurada; a meditação a 

encontra; a oração a pede, e a contemplação a experimenta.  

A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido, a meditação o mastiga e tritura, a 

oração consegue o sabor, a contemplação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está 

na casca, a meditação na substância, a oração na petição do desejo, a contemplação no gozo da 

doçura obtida.” (Guigo, o Cartucho, Scala Claustralium). 

 

1º degrau: Lectio (a leitura = apropriar, situar, respeitar o texto - Que diz o texto?) Portanto, 

quanto à leitura, leia, com calma e atenção, um pequeno trecho da Sagrada Escritura 

(aconselha-se que nas primeiras vezes utilizem-se os textos dos Evangelhos). Leia o texto 

quantas vezes e versões forem necessárias. Procure identificar as coisas importantes desta 

perícope (trecho): o ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. É 

importante identificar tudo com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. A leitura é 

o estudo assíduo das Escrituras, feito com aplicação de espírito. 

 

2º degrau: Meditatio (a meditação = ruminar, dialogar, atualizar- Que diz o texto, para mim?) : 

Quanto à Meditatio, começa, então, diligente meditação. Ela não se detém no exterior, não 

pára na superfície, apóia o pé mais profundamente, penetra no interior, perscruta cada 

aspecto. Considera atenta sobre o que esta Palavra está iluminando minha vida e a realidade 

em que vivo hoje. Quais são as circunstâncias que ela me questiona e me incentiva?  

 

3º degrau: Oratio (a oração suplicar, louvar, orar- Que me faz dizer o texto a Deus?) Quanto à 

Oratio, toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder a 

Deus após havê-lo escutado. Esta oração é um momento muito pessoal que diz respeito apenas 

à pessoa e Deus. Não se preocupe em preparar palavras, fale o que vai ao coração depois da 
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meditação: se for louvor, louve; se for pedido de perdão, peça perdão; se for necessidade de 

maior clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, peça os dons da fé e esperança. 

Enfim, os momentos anteriores, se feitos com atenção e vontade, determinarão esta oração 

da qual nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua vontade. Vendo, pois, a pessoa 

que não pode por si mesma atingir a desejada doçura de conhecimento e da experiência, e que 

quanto mais se aproxima do fundo do coração (Sl 64,7), tanto mais distante é Deus (cf. Sl 

64,8), ela se humilha e se refugia na oração 

 

4º degrau: a contemplátio (a contemplação= discernir, agir, saborear): Quanto ao último passo, 

a Contemplatio: desta etapa a pessoa não é dona. É um momento que pertence a Deus e sua 

presença misteriosa, sim, mas sempre presença. É um momento no qual se permanece em 

silêncio diante de Deus. Se ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus! Se ele lhe dará 

apenas a tranqüilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! Se para você 

será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus! Mas em 

todas as circunstâncias será uma maneira de ver Deus presente na história e em nossa vida! 

“Ele recria a alma fatigada, nutre a quem tem fome, sacia sua aridez, lhe faz esquecer tudo o que não é 

terrestre, vivifica-a, mortificando-a por um admirável esquecimento de si mesma, e embriagando-a 
sóbria a torna” (Guido, o Cartucho). 
 

E.04. MARIA: MODELO DE ACOLHIMENTO DA PALAVRA 

 

Estes passos encontramo-los sintetizados e resumidos, de forma sublime, na figura da Mãe 

de Deus. Modelo para todo o fiel de acolhimento dócil da Palavra divina, Ela «conservava 

todas estas coisas, ponderando-as no seu coração» (L c2,19; cf.2,51), e sabia encontrar o 

nexo profundo que une os acontecimentos, os atos e as realidades, aparentemente 

desconexos, no grande desígnio divino.(Sinodo 297) 

Um meio muito útil é, por exemplo, a recitação pessoal ou comunitária do Rosário, que 

repercorre juntamente com Maria os mistérios da vida de Cristo e que o Papa João Paulo II 

quis enriquecer com os mistérios de luz. 

O sínodo reforça também a oração do Angelus Domini. Trata-se de uma oração simples e 

profunda que nos permite «recordar diariamente o Verbo Encarnado». 

 

 

PARTE F. 

 PREPARAÇÃO IMEDIATA PARA A CRISMA  

F.01. A IMPORTÂNCIA DOS SACRAMENTOS 

Os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Os sinais visíveis são muito 

simples e pobres na aparência, na quantidade e na espessura! Pense o tamanho do pão que 

usamos na eucaristia! A quantidade do vinho, a água que usa no batismo, o óleo que unge o 

catecúmeno, o batizado, o crismando e o sacerdote etc.! São verdadeiramente simples e 
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até miseráveis! Mas, as graças que nos acompanham nestes sacramentos são inesgotáveis 

e imensas! Igualmente as palavras que o sacerdote pronuncia enquanto administra os 

sacramentos: são bem simples! Podemos lembrar um trecho do livro de 2Rei 5, 1-14 

 
“Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito 
considerado, porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria; era um homem valente, mas leproso. 2.Ora, 
tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço 
da mulher de Naamã. 3.Ela disse à sua senhora: Ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em 
Samaria, ele o curaria da lepra! 
9.Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. 10.Este mandou-lhe dizer por um 
mensageiro: Vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. 11.Naamã se foi, despeitado, 
dizendo: Eu pensava que ele viria em pessoa, e, diante de mim, invocaria o Senhor, seu Deus, poria a mão 
no lugar infetado e me curaria da lepra. 12.Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são 
melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E, voltando-se, retirou-
se encolerizado. 13.Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta 
te tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e serás 
curado. 14.Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali sete vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e 
sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. 15.Voltando então para o homem de Deus, com toda a 
sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, 
senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. 16.Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, 
não aceitarei nada”  

 

Os sacramentos são assim: Muitas pessoas pelo seu caráter tão simples se afastem ou não 

se apreciam. Mas, Deus se fez pequeno para nos salvar. E ele continua escolhendo métodos 

e formas muito simples, pobres e humildes para acontecer prodígios portentos na vida de 

cada um de nós. Basta acreditar. No final, o dom da fé, da esperança e da caridade 

provém dele! 

 

 

F.02. A CRISMA: 

SACRAMENTO DA MATURIDADE CRISTÃ 

 

O Sacramento da crisma se é o sacramento da maturidade cristã, então devemos 

contemplar o que significa “ser matura” uma pessoa: Em primeiro lugar, a pessoa matura 

é capaz de comprometer-se com “o outro”, assumindo-a como parceiro e companheiro 

da vida! O dia do sacramento da crisma é o dia do noivado do jovem cristão com seu 

Criador! É belíssimo o trecho de Ezequiel na linguagem do noivo com sua noiva: “passando 

junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendei sobre ti o pano do meu manto, 
cobri tua nudez; depois fiz contigo uma aliança ligando-me a ti pelo juramento e tu me pertenceste, Então eu te 
mergulhei na água que estava coberta, e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de 
pele de golfinho, cingi-te com um fino linho e um véu de seda. Ornei-te de adornos: braceletes nos teus pulsos, 
colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para tuas orelhas, uma coroa magnífica para tua cabeça” (Ez 
16,6ss)  

Pesquise como é o casamento em oriente médio para entender melhor a linguagem bíblica. 
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E em segundo lugar, a pessoa matura é fecunda, capaz de gerar novas vidas. Já vimos 

no primeiro capítulo, como no dia de pentecostes, os apóstolos geraram novas vidas: “os 

que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 

três mil o número de adeptos” (At 2,4) ou seja, o primeiro compromisso do crismado é 

anunciar a Palavra, ser testemunho de tudo o que aprendeu e compreendeu, em todos os 

lugares, na família, entre os amigos, nos grupos, no estudo, no trabalho etc. gerando novos 

amigos para Deus e para sua Igreja.  

E em terceiro lugar, a pessoa sabe viver em comunhão com os demais e não egoísta: 

Os apóstolos “eram unânimes”, reuniam-se para rezar, para partilhar e para decidir. O 

jovem crismado não pode por isso afastar-se do seu grupo, ou da sua Igreja. Mas, 

assumindo compromisso dentro da sua comunidade, querendo saber o que é a vontade e 

decisões da sua comunidade, na obediência e no diálogo deve contribuir para sua 

edificação. Por isso deve decidir antes de receber o sacramento da crisma, as 

modalidades com as quais vai assumir seu compromisso: como catequista, grupo dos jovens, 

leitor, coral, fazendo parte de algumas pastorais ou movimentos etc.  

Não podemos esquecer também da ação social da Igreja.  Desde principio, na Igreja 

existia a sensibilidade e preocupação para com os pobres e necessitados.  

Os apóstolos, embora que tinha tanto de fazer, de pregar e de anunciar, nunca deixaram 

ao lado a oração!  

A pessoa é matura quando sabe superar as dificuldades com virtude e com equilíbrio. 

O jovem cristão não vai superar as dificuldades cotidianas se não der o espaço para a 

escuta da Palavra e à oração. Lembra-se que quando vai se doar aos outros vai ter 

sofrimentos, críticas, julgamentos e até castigos! Os apóstolos quanto sofreram! Jesus 

nosso Mestre é nosso exemplo! É comovente as palavras de São Paulo:  
”pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes, vi-me em perigo de morte. Cinco vezes, recebi 
dos judeus quarenta açoites menos um. Três vezes, fui batido com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes 
naufraguei. Passei uma noite e um dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos: perigos de ricos, 
perigos de ladrões, perigos da parte de meu compatriotas,perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em 
lugares desertos, perigos no mar, perigos da parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e 
sede, freqüentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação década dia, a solicitude por 
todas as Igrejas!.... tudo isso por causa do Evangelho” (2Cor 11,23-28)  

São Tiago nos diz: “ meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de 

grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas, é preciso que a 
perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma” 
(Tg 1,2-4) 

Somos discípulos e missionários desta geração! Somos um povo santo que tem como 

fundamento o exemplo e a coragem de Paulo e de Pedro e de outros apóstolos! Não 

nascemos dos caprichos de alguém, mas pelo sangue derramado do nosso Mestre e dos 

apóstolos. E precisamos dar continuidade a essa Igreja. Recebemos fiel e integralmente 

tudo o que os apóstolos transmitiram a nós e nós a nossa vez devemos entregar nas mãos 

da geração futura essa Igreja tornando-a cada vez mais bela pelos nossos exemplos e 

testemunho de vida.  
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F.03. OS SINAIS E O RITO DA CRISMA 

 

O sacramento da Confirmação é administrado logo após a profissão de fé dentro da 

Celebração Eucarística:-  

a) Imposição das mãos. Primeiramente o bispo impõe as mãos sobre os crismandos e faz 

a invocação do Espírito Santo. É um gesto de autoridade na qual se transmite um a 

responsabilidade dentro da Igreja.  

b) Unção com óleo. O segundo gesto sacramental é a unção com o óleo do Crisma. Cada 

crismando se aproxima e o bispo faz o sinal da cruz na sua fronte, dizendo: 

Chama por nome e diz: recebe, por este sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus! 

O crismando responde: Amém 

c) Osculo da Paz: O bispo ainda diz: ;A paz esteja contigo!  

O crismando responde: E contigo também! 

 

O óleo usado pelo bispo é chamado o crisma.  É preparado com óleo de oliveira e bálsamo 

(que é perfumado) na Missa dos santos óleos, na Quinta-Feira Santa. A unção com óleo 

possui vários significados:- o óleo, impregnando a fronte do crismando, significa que ele é 

impregnado pela força do Espírito Santo. O perfume do óleo usado na Crisma significa que 

o cristão deve exalar o bom odor de Cristo;, ou seja, deve testemunhar Jesus Cristo, sem 

ser alguém malcheiroso no viver (cf. 2Cor 2,1416);- ser ungido é ser marcado com o selo, 

com o sinal da cruz, significando que o cristão pertence a Cristo (cf. Ef 1,13; 4,30);- a 

unção é também sinal de consagração, pois o ungido é o enviado que deve realizar a missão 

de Cristo;- como os atletas e lutadores eram ungidos com óleo, o crismado deve ser atleta 

e soldado de Cristo. 

O Espírito Santo no dia da Crisma nos dá força para que sejamos testemunhas de Jesus 

exalando seu perfume e vivendo como verdadeiros ungidos, ou seja, enviados de Deus. 
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CANTOS PARA A CELEBRAÇÂO DA SANTA MISSA 

 
CANTO DE ENTRADA  

     

As misericórdias do Senhor 

eternamente  eu cantarei, eu cantarei, 

eu cantarei (2x)  

Celebrai o Senhor /porque Ele é bom,  

Porque o seu amor é para sempre.  

A casa de Israel repita: /“o seu amor 

é para sempre”  

A casa de Aarão repita:/ “o seu amor 

é para sempre”  

Os que temem o Senhor repitam:/ “o 

seu amor é para sempre” 

 

 

 ATO PENITENCIAL 
PERDÃO cd n° 9 
 

 Ó, Espírito de Deus, sinto            

agora que aqui estás ∕ Querendo 

corrigir meus erros e me ajudar a 

caminhar; Jesus ensina a rezar e a 

praticar o amor, Mas minhas faltas são 

tantas, Pai, à tua Palavra não dou valor. 

REF.: Perdoa-me Senhor, pela falta 

de união. Quando o amor e o respeito 

não permanecem no meu coração; 

Perdoa-me, Jesus! Fortalece a minha 

fé, Abençoa minha vida, ó Jesus de 

Nazaré. 

 

2. Ó, Espírito de Deus, sinto agora a tua 

luz A conduzir meus passos e levar-me 

até Jesus. Jesus ensina a perdoar e a 

viver em oração, Mas minhas faltas são 

tantas, Pai, não vivo em paz com meus 

irmãos. 

 

3. Ó, Espírito de Deus, sinto teu sopro a 

envolver-me Querendo afastar de mim 

o egoísmo e proteger-me. Quero ser a 

sementinha que germina no teu Reino, 

Pai. Para florescer, crescer, ó Deus, e a 

teu lado construir a paz. 

 

Ato penitencial (2) 
 

Eu confesso a Deus, a vós irmãos/ 

tantas vezes pequei e não fui fiel/ 

pensamentos e palavras, atitudes e 

omissões. /Por minha culpa, tão grande 

culpa. 

Senhor piedade, Cristo piedade, tem 

piedade, ó Senhor! (bis) 

Peço a Virgem Maria nossa Mãe/ E a vós 

meus irmãos rogueis por mim. A Deus 

Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua 

mão, por seu amor, tão grande amor. 

Senhor piedade... 

 

HINO DE LOUVOR (GLÒRIA 1) 

Este hino de louvor, que envolve o meu 

ser, é de gratidão/ a bondade do 

Senhor é tão grande, sem confim, veio 

até a mim. 

Glória ao Senhor, glória ao Senhor, 

Deus criador. 

Ao Deus pai que nos criou, a ternura 

filial, Deus é nosso Pai. /Jesus Cristo 

nosso irmão, deu a vida pelos seus, nós 

somos de Deus/ Glória ao Senhor, 

glória ao Senhor, Deus Salvador. 

Deus é fonte de amor, santifica o nosso 

ser, Espírito de amor! /Nós a Igreja 
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militante, o amor de Deus cantamos, 

para sempre amém. Glória ao Senhor, 

Glória ao Senhor, Deus Amor! 

 

Ou GLORIA (2) (cd n° 10) 
 

REF.: Glória a Deus criador, glória, 

glória a Jesus Salvador. Glória, glória 

ao Espírito Santo que é esperança, 

amor, confiança, luz do Senhor. Espírito 

Santo, que é esperança, amor, 

confiança, luz do Senhor. 

1. Deus criou o céu e a terra e enviou 

seu Filho Jesus Salvador. Vamos todos 

cantar alegres exaltando a Santíssima 

Trindade de amor.      

2. Deus criou o céu e a terra e enviou o 

seu Espírito de amor. Vamos todos 

cantar alegres exaltando e louvando 

toda glória do Senhor. 

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (cd 13) 
 

REF.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Viva, 

viva a Palavra de Deus. (bis) 

1. Crianças cantem alegres para ouvir 

Jesus falar. É a vinda do Espírito Santo 

que a Palavra vai revelar       .   

2. Crianças batam palmas à Palavra de 

Jesus. É a vinda do Espírito Santo que 

vem nos dar a sua luz. 

     
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS (14) 

 

No altar da Eucaristia, o Espírito Santo 

de luz. Transforma o pão e o vinho em 

alimento que é Jesus!  

REF.: Bendito és tu, Deus de infinita 
bondade, Pela terra, semente e frutos 
da vida! Bendito és tu, Deus do amor e 

da luz, Que nos deu vida nova em Cristo 
Jesus. 
2. Ao altar da Eucaristia, viemos 

ofertar Os frutos que recebemos e 

queremos partilhar. 

3. No altar da Eucaristia, Jesus 

presente está, Ofertamos nossa vida e 

com Cristo vamos caminhar. 

4. No altar da Eucaristia, colocamos 

nosso coração. Jesus Cristo nos convida 

a vivermos em missão. 

(cd n° 15 )     
SANTO, SANTO, SANTO, Senhor 

Deus do universo O céu e a terra 

proclamam a vossa glória. Hosana nas 

alturas! Bendito o que vem em nome do 

Senhor. Hosana nas alturas! Hosana nas 

alturas! Bendito o que vem em nome do 

Senhor. 

 

PAZ   (cd n° 16) 
Seria tão bom se todos se amassem 

como irmãos. 

Para viver o amor de Cristo no coração.  

REF.: No mundo não haveria mais 
guerras E a paz de Deus reinaria na 
terra. (bis) 
Seria tão bom se todos conhecessem o 

Senhor. E compreendessem a dimensão 

do seu amor. (ref) 

Seria tão bom se os povos resolvessem 

escutar. O que Cristo disse a todos: "Eu 

vos deixo a minha paz" (ref)  

 

 (cd n° 17)     
CORDEIRO DE DEUS que tirais o 

pecado do mundo. Tende piedade de 

nós. Cordeiro de Deus que tirais o 

pecado do mundo. Tende piedade de 
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nós. Cordeiro de Deus que tirais o 

pecado do mundo. Dai-nos a paz. 

           
COMUNHÂO (cd n° 18)   

  
REF.: Graças, sempre te darei 

graças, Senhor Graças pelo teu infinito 

amor. Graças, pois, nesta comunhão És 

fonte de vida eterna e salvação. 

 

1. Jesus, estou em tua mesa de fraterna 

refeição Fonte de vida, esperança e 

presença de luz. Que me faz ficar 

contigo e com teu amor. Transborda em 

meu coração tua paz, Jesus. 

 

2. Jesus, eu te agradeço pela tua 

presença sagrada Tu és verdadeiro 

alimento no vinho e no pão. Teu Corpo e 

teu Sangue saciam, toda sede e toda 

fome Te louvo e te dou graças nesta 

comunhão. 

 

3. Jesus, és pão vivo do céu, que desceu 

para a vida do mundo. Teu Espírito 

Santo renova-me e traz a luz. Luz que 

ilumina os caminhos e conduz a tua 

igreja Com fé e confiança, te louvo, 

Jesus. 

       

CANTO FINAL (1) (cd n° 19) 
 

Tão belo, como o sorriso de uma 

criança Tão belo como a natureza em 

flor Tão belo é esse amor que nos enche 

o coração Pra Te louvarmos Pai, Deus da 

criação. 

REF.: Tuas obras vêm revelar tua 

bondade, Ó Senhor Bênçãos, graças e 

vida a cada despertar As maravilhas 

vem revelar teu Espírito Criador Luz 

da graça, luz da glória e do amor. 

2. Tão belo como o sol que ilumina Tão 

belo como as estrelas a brilhar Tão belo 

é esse amor, que nos enche de alegria E 

nos mostra Pai, que tu és luz da vida. 

 

CANTO FINAL (2) 

 

Jubilate Deo, omnis terra.  

Servite Domino in laeticia.  

Aleluia, aleluia , in laeticia. 

 

 

 

CANTOS PARA ANIMAÇÂO 
CD. Vamos animar 05.  

Disseram que aqui tinha um encontro bem 

do bom Então pra conferir, vim logo de 

avião 

Ão, ão, ão, eu vim de avião 

Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
 Disseram que aqui gente boa se 

encontrava∕Pra ver tanta beleza peguei 

logo minha lambreta 

Eta, eta, eta, eu vim foi de 
lambreta(2X) 
Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
 Eram tantos convidados pra este encontro 

de irmão∕Como era tanta gente fizeram 

uma lotação 

Ão, ão, ão, eu vim de lotação (2X) 
Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
Eta, eta, eta, eu vim foi de lambreta 

(2X) 

 Alguém também me disse vai ter muita 

animação∕Então o meu cavalo foi a minha 

condução 

Ploc, ploc, ploc, meu cavalo azulão 

Ploc, ploc, ploc foi a minha condução 
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Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
Eta, eta, eta, eu vim foi de lambreta 

(2X) 

Ão, ão, ão, eu vim de lotação (2X) 
Pra não ficar de fora, peguei meu 

calhambeque∕Pelas ruas a cantar eu guiava 

bem alegre  

Leque, leque, leque, eu vim de 
calhambeque (2X) 
Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
Eta, eta, eta, eu vim foi de lambreta 

(2X) 

Ão, ão, ão, eu vim de lotação (2X) 
Ploc, ploc, ploc, meu cavalo azulão 

Ploc, ploc, ploc, foi a minha condução 
Pra chegar na hora, peguei a minha 

bike∕Pedalando sem parar, com a sineta à 

tocar 

Drim, drim, drim, pedalando eu vim  (2X) 
Ão, ão, ão, eu vim de avião (2X) 
Eta, eta, eta, eu vim foi de lambreta (2 

Ão, ão, ão, eu vim de lotação (2X) 

Ploc, ploc, ploc, meu cavalo azulão 

Ploc, ploc, ploc, foi a minha condução 

Leque, leque, leque, eu vim de 
calhambeque (2X) 

 Depois desta viagem eu aqui cheguei 

Com muita alegria você eu encontrei 

Aço, aço, aço, receba o meu abraço (8X) 

 

VAMOS TODOS LEVANTAR cd 09 

 

 Um, dois, três, vamos todos levantar 

Quatro, cinco, seis, o chão vamos tocar 
Um, dois, três, um salto vamos dar 

Quatro, cinco, seis, todos a rodopiar 

Mãos na cintura, requebro o meu 

corpo∕Solto os meus ombros e mexo o 

pescoço 

Um, dois, três, vamos todos levantar 

Quatro, cinco, seis, o chão vamos tocar 
Um, dois, três, um salto vamos dar 

Quatro, cinco, seis, todos a rodopiar 

Braços levantados, pra direita e pra 

esquerda∕Braços bem abertos para frente 

e para traz 

Mãos na cabeça, nos joelhos e nos 

pés∕Mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés 

 (Refrão final)Um, dois, três bem fundo a 

respirar∕Quatro, cinco, seis vamos todos 

relaxar∕Um, dois, três devagar vamos 

sentar∕Quatro, cinco, seis já podemos 

descansar 

 

PARA AQUECER  cd 11 

 Para aquecer, para animar 

Vou me movimentar 

 Solte os ombros, sacuda os braços 

Mexa o corpo num rebolado 

Bata palmas, bata os pés 

Dê uma volta e grite olé 

 Pule pra frente, pule pra traz 

Pule a direita, pule a esquerda  

 Pra descansar, pra me acalmar 

Agora eu vou me sentar 


