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CRONOGRAMA 

 

 

 *Os números (na coluna esquerda) são as semanas do mês, 
que possam variar segundo o calendário de cada ano. 
 

Março 02(1º dia) Convivência entre as duas turmas / A história de boneca do sal 

Março 03 Tempo Litúrgico - como viver a quaresma 

Março 04 Semana Santa e o Tríduo Pascal: 

Abril 01 Jesus ressuscitado está no meio de nós pela Santa Eucaristia 

Abril 02* Recesso semana santa* 

Abril 03 (após a páscoa) Filme: São Tomé e seu encontro com Jesus ressuscitado 

Abril 04 

 

Os sete sacramentos: a possibilidade de reencontrar-se com 

Jesus ressuscitado no tempo e no espaço. 

Maio 01 Os sinais e símbolos na liturgia. 

Maio 02 O sacramento do Batismo 

Maio 03 O Credo  

Maio 04 A devoção à Nossa Senhora e os Dogmas Marianos 

Junho 01 Pentecostes e a presença do Espírito Santo no meio de nós. 

Junho 02 São João Batista: nascimento, vida e morte 

Junho 03 Confraternização e conclusão do primeiro semestre 

Junho 04* Recesso São João * 

Julho 01 O Tempo Litúrgico:  Cronologia e Escatologia 

Julho 02 Os Objetos Litúrgicos 

Julho 03  As partes da Santa Missa e sua espiritualidade (1) 

Julho  04 As partes da Santa Missa e sua espiritualidade (2) 

Julho ** Último domingo: encontrão de todos  os crismandos ** 

Agosto -01 Amar e ser amado: a vocação de cada homem e mulher. 

A beleza e os desafios das vocações 

Agosto 02 A vida e a morte de São Maximiliano / Sta Irmã Dulce dos 

Pubres 

Agosto 03 A Sexualidade e Afetividade 

Agosto 04 A Castidade e a Fidelidade 

Setembro 01 Introdução geral à Bíblia  

Setembro 02 Os livros de Pentateuco  

Setembro 03 Livros Históricos  

Setembro 04 Livros Proféticos e Sapienciais  
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1º domingo de 

outubro ** 

Missão dos crismandos nos bairros** 

Outubro 01 Os 4 Evangelhos  

Outubro 02 Atos dos Apóstolos e as Cartas 

Outubro 03 O livro do Apocalipse 

Outubro 04 O mistério da morte e ressurreição: rezar pelos defuntos 

Novembro 01 O significado do Cordeiro ao longo da Bíblia 

Novembro 02 O Cordeiro no livro de Apocalipse 

Novembro 3 Com qual espiritualidade viver o tempo de Advento e Natal 

Novembro 04 A Eucaristia, lugar cotidiano para celebrar o mistério de Natal  

Dezembro 01 partilha e confraternização 

Ano II 

Fevereiro 02 Retorno da catequese:  Para os crismandos do ano anterior 

Fevereiro 03 Pecados, vícios e virtudes 

Fevereiro 04 O Magistério da Igreja 

Março 01 Os Pecados Sociais e a Doutrina Social da Igreja(1) 

Março 2 

 

A Doutrina Social da Igreja (2) 

Fatores sociais e ideologias e culturas não Evangélicas 

Março 3 Convivência com a nova turma 

Sábado antes da 

semana santa *** 

Retiro e Confissões  para os que vão fazer a primeira comunhão 

*** 

 

PREPARAÇÃO ESPECIFICA PARA OS CRISMANDOS DO ANO (II) 

 

Maio 01 A presença do Espírito Santo ao longo da história da salvação 

Maio 02 Enfrentar os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo 

Maio 03 O ritual da Crisma e o significado de cada parte 

Maio 04 Espiritualidade, partilha e compromisso 

Semana anterior da 

crisma*** 

Retiro e confissões para os crismandos *** 
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Aos Jovens e Adultos Crismandos, 

Este subsídio é um material preparado para vocês com intenção de ajudar a 

entender melhor a base da nossa fé católica que professamos, celebramos, 

ensinamos e rezamos. É um resumo do Catecismo da Igreja Católica (CIC) 

minuciado e dividido segundo o Tempo Litúrgico.  Por isso estudaremos: no 

primeiro semestre sobre a fé que professamos e celebramos: o Credo, a Igreja, a 

Liturgia e os Sacramentos (de março a julho) e no segundo semestre sobre a 

beleza de cada vocação e o segredo da nossa felicidade  (agosto) e a Bíblia 

(de setembro a novembro). E no terceiro semestre (que seria no primeiro semestre 

do segundo ano) aprofundaremos sobre os valores morais, as virtudes e os 

vícios, a doutrina social da Igreja etc. (de fevereiro a abril) e em fim teremos uma 

preparação imediata de um mês, antes da celebração da Crisma, aprofundando 

sobre a espiritualidade e o ritual do sacramento da Crisma.   

A Crisma é o sacramento da maturidade cristã e, uma vez que começam a 

preparação para este Sacramento, vocês estão assumindo conscientemente, com 

livre e espontânea vontade, de testemunhar a fé (professada no sacramento do 

Batismo e celebrada em cada Eucaristia) na vida cotidiana, no trabalho, nos 

ambientes sociais e sobretudo na própria família e entre os amigos.  É grande o 

desafio, porém é motivo de alegria perpétua, temperar a nossa vida com valores 

cristãos, sendo o sal da terra e a luz do mundo no dia a dia da nossa vida. 

Para testemunhar a nossa fé sem medo precisamos primeiro conhecer 

profundamente a nós mesmos e ao nosso Criador e Salvador.  Nós amamos o que 

conhecemos e damos a vida pelo que amamos. Não conhecendo bem o local 

aonde estamos, iremos fugir, mal chegue uma dificuldade.  Jesus disse: “eu 

conheço as minhas ovelhas, cada um por nome e, eu dou minha vida para minhas 

ovelhas. O mercenário não conhecendo suas ovelhas, não as amando, quando vem 

o lobo, foge...” (Jo 10). Portanto, dedicam o tempo suficiente para estudos, orações 

e aprofundamentos. Não seja uma preparação de uma hora por semana, mas seja 

o início de uma grande caminhada, onde os catequistas vão convidar vocês para 

assistir as vídeo-aulas, os áudios, os filmes e fazer algumas tarefas junto com seus 

padrinhos, etc. Porventura, se um dia faltar à catequese, não esqueçam de ler, 

estudar e assistir às vídeo-aulas referente àquele dia, em casa, para estar em 

sintonia com os outros, e por isso mesmo, é necessário que cada um tenha seu 

subsídio na mão. Amem a catequese, tenham a curiosidade de saber de tudo o que 

professamos e celebramos. Decidem cada um no seu coração: quero fazer uma 

viagem, ainda que seja longa e fadigosa, para descobrir quem sou eu, mergulhando 

no oceano de Deus assim como a boneca de sal se mergulhou (pg.8).  

Teremos além da preparação semanal, um grande encontro com todos os 

crismandos da nossa paróquia, a cada semestre, uma missão nos bairros da nossa 

paróquia e, um retiro antes da celebração de cada sacramento.  

                              A todos bom aproveitamento.  

 Equipe da Catequese Paroquial 

Aos Catequistas da Crisma, 
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Este subsídio é preparado baseando-se em vários anos de experiência 

catequética com jovens e adultos na paróquia Nossa Senhora das Candeias-BA. 

Conforme os documentos atuais da CNBB e as orientações diocesanas estamos 

preparando os jovens e adultos para a crisma com a duração de um ano e meio: 

começando na segunda semana de março e terminando em Pentecostes do outro 

ano. Aqueles adultos que não têm o Batismo, a Primeira Comunhão e a Crisma vão 

se preparando igualmente (com turmas próprias tendo um número maior) para 

receber ao final do ano o sacramento do Batismo, na Páscoa, o sacramento da 

Reconciliação e a Primeira Comunhão e, no Pentecostes, a Crisma.  

A respeito do estilo pedagógico da formação dos crismandos, 

recomendamos que cada catequizando tenha seu subsídio para acompanhar 

melhor as aulas lendo, meditando e aprofundando os ensinos semanais que estão 

aqui. A maioria das aulas tem, como referência e aprofundamento complementar, 

as vídeo-aulas, os filmes e os textos ulteriores que vocês podem encontrar 

visitando o nosso cantinho catequético, que está no site 

www.suoreterziariefrancescane.cantinhocatequético.com.  E, desta maneira a 

formação se torna mais dinâmica e familiar.  Quando a turma não tem possibilidade 

de datashow, notebook, microfone etc. na sala, poderia aproveitar para ir à casa de 

algum dos crismandos (programando antes). Assim, vai se entrosando melhor entre 

os crismandos e, a catequese, feita em casa, ajuda a evangelizar os outros que 

estão em casa e, também para voltar à origem da nossa Igreja, onde os primeiros 

cristãos davam a catequese nas casas. E a outra opção seria mandar o link do 

youtube da vídeo-aula para o grupo (pelo whatsap) e assistir cada um em casa 

junto com seus pais e padrinhos e partilhar seja entre os familiares que na próxima 

aula com os demais crismandos. No site tem várias vídeo-aulas e é bom cada vez 

mais aprofundar os temas relacionados à catequese, à Liturgia e aos livros da 

Sagrada Escritura.  

Como vimos que foi muito proveitoso para os jovens crismandos a 

experiência missionária, sair das salas e ir ao encontro dos outros  (e isto seja entre 

os outros crismandos da paróquia ou nas visitas às famílias - assim como nos 

exorta o nosso Papa Francisco “a Igreja em saída”-), sugerimos também alguns 

eventos com todos os crismandos juntos à paróquia durante o período da formação: 

um encontrão já no final do primeiro semestre, uma missão nos bairros da 

paróquia com todos os crismandos (escolhendo cada ano um dos bairros ou 

comunidades da sua paróquia) e os retiros antes de receber cada sacramento, 

experiências que trouxeram muitos frutos à vida de tantos jovens crismandos. 

O encontrão, no final do primeiro semestre seria para tratar sobre o tema 

da sexualidade e afetividade, ajudando os jovens a reconciliar-se com a própria 

história, com seu passado, com seus eventuais traumas e sofrimentos e por isso, 

neste dia ter momentos de palestras, adoração, oração e silêncio para restaurar 

relacionamentos consigo, com Deus e com os outros.  

A proposta da missão dos crismandos seria para o primeiro domingo de 

outubro (mês missionário), porém, pode ser transferido para outros domingos 

segundo as oportunidades da sua paróquia e é importante que, já no início do ano, 

http://www.suoreterziariefrancescane.cantinho/
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seja colocado no calendário da paróquia e avisado a todos os crismandos para que 

possam participar sem assumir outros compromissos neste dia. A coordenação da 

catequese deve decidir e organizar antecipadamente o local e o desenvolvimento 

da missão e no dia determinado, ao final da Missa matinal o pároco daria o envio 

aos crismandos (isso sensibiliza toda a comunidade paroquial) e após as 

exortações de como comportar-se nas casas (pelos evangelizadores da paróquia, 

ou pelos mesmos catequistas, experientes na missão), seriam enviados em dois a 

dois às visitas às famílias e a tarde, após do almoço poderiam ter momentos de 

partilha, de jogar bola, de fazer gincana catequética (com perguntas e respostas, 

teatro, mímicas etc. tudo baseado aos Evangelhos e aos sacramentos estudados 

durante o ano) e outros tipos de recriação em modo que todos os crismandos se 

entrosam entre si e vivam a comunhão fraterna e a alegria de serem jovens.  

E o retiro. Antes de receber cada sacramento seria muito importante este 

tempo de oração, a fim de recebê-lo com consciência e bastante fé e desejo de 

uma vida nova.  

Os adultos que devem receber os sacramentos iniciais devem ser 

acompanhados bem, com amor, carinho e bastante consideração. O catequista 

deve fazer colóquios pessoais já desde início do ano formativo, em modo que, 

sabendo a história e a condição pessoal de cada um, possa discernir até onde se 

pode exigir de cada adulto: Tem vezes que a pessoa não sabe ler e escrever, ou a 

pessoa trabalha e não tem como participar assiduamente em todas as aulas, ou até 

mesmo a pessoa tenta ler e estudar mas não entende muitas coisas etc. Nestes 

casos precisariam de um acompanhamento muito pessoal com bastante 

delicadeza, sem deixá-los sentir-se humilhados e desvalorizados.  

Muitos perguntam: Para que tanto tempo de preparação para os adultos? 

Não bastariam alguns encontros e dar-lhes os sacramentos? O adulto, uma vez 

que é capaz de entender as coisas, é bom que entenda bem, raciocine bem, e não 

faça nada cegamente e, recebendo os sacramentos, possa comprometer-se 

consigo, com a Igreja e com sua Comunidade, como Cristão verdadeiro. Para isso 

precisa de conhecimento e possibilidade de adentrar no mistério divino que requer 

uma certa preparação, estudo e aprofundamento.    

Lembrem-se de, logo no início do ano, comunicar aos crismandos as datas 

do encontrão, da missão nos bairros e dos retiros, antes de cada sacramento.   

                               A todos bom aproveitamento, 

 Irmãs Franciscanas 

 

 

 

 

 

 

MARÇO 02 (1º DIA) 

CONVIVÊNCIA ENTRE AS DUAS TURMAS  

A HISTÓRIA DE BONECA DO SAL 
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Dinâmica inicial:  

Apresentação dos nomes, o que fazem e moram onde?  

Sugestão: Pode distribuir os crachás, cada um colocaria o nome e, em baixo, um símbolo 

que represente cada um. E, depois, na hora da apresentação explicar: o porquê daquele 

símbolo (seu caráter, sua identidade representada naquela imagem), acrescentando, a 

idade, o que faz e mora onde. A cor de crachá dos que são do ano anterior pode ser 

diferente para distinguir-se e estes podem ser os protagonistas na apresentação, seja em 

dar as boas vindas à nova turma na apresentação da boneca de sal.  
 

OBJETIVO: Tomar consciência da nossa vocação de ser imagem e semelhança de 

Deus. Nascemos com a identidade do Pai; o nosso coração sempre será em direção ao 

Pai (corações ao alto! O nosso coração está em Deus, assim falamos no início da Oração 

Eucarística na Missa), e nunca seremos satisfeitos enquanto ficamos ciscando as alegrias 

entre as coisas da terra1. Mergulhar no mistério do Oceano divino! 
 

A BONECA DE SAL (Leonardo Boff) 
  

Os crismandos da turma antiga podem fazer esta apresentação: as personagens:  

o Narrador(N), a Boneca de sal(B) e o Mar (M)).  
 

N. Era uma vez uma boneca de sal que desejava ardentemente conhecer o mar. 

Certo dia decidiu pôr-se a caminho e realizar o grande sonho da sua vida. Viajou 

muito, atravessando montanhas, planícies e desertos, até chegar ao mar imenso, 

misterioso e fascinante ao mesmo tempo. Amanhecia e o sol começava a acariciar 

a água, acendendo tímidos reflexos, mas a boneca nada conseguia compreender. 

Ficou imóvel, boquiaberta por longo tempo, firmemente agarrada ao solo. Diante 

dela aquela enorme massa sedutora. Tomando então coragem, perguntou ao mar:  
 

B. Diga-me: quem é você?   

M. -Sou o mar  

B. - o que é o mar?  

M. - Sou eu.  

B. - O que devo fazer para compreendê-lo? Sozinha não consigo... –  

M.- É simples! É só me tocar  
 

N. Ainda vacilando muito, a boneca deu um primeiro passo em direção à água até 

tocá-la mansamente com o pé. Aí teve uma estranha sensação, como se 

começasse a compreender alguma coisa. Mas ao retirar o pé, percebeu que os 

dedos haviam desaparecido. Assustada, protestou:  
 

B.- Você é mau! O que está fazendo? Para onde foram os meus dedos? 

N.  Imperturbável, o mar retrucou: 

M. - Por que está se queixando? Você simplesmente deu algo de si para poder 

me compreender. Não era exatamente isso que você queria?  

B.- Sim, é verdade, mas...  

N. Balbuciou a boneca... Ficou refletindo durante um instante. Depois, avançou 

para a água, sem medo, e foi envolvida pelo mar, e a cada passo a boneca de sal 

                                                             
1 Assistir durante a semana o filme: Fernão Capelo Jonatan Gaivota  
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perdia um pouco de si. Mais avançava e mais sentia que estava diluindo e... mais 

compreendia. Só que ainda não conseguia dizer o que era o mar. E então, mais 

uma vez, perguntou:  

B- O que é o mar?  

N.- Uma última onda engoliu o que ainda restava dela. No momento em que 

estava desaparecendo na onda que a levava e a dissolvia complemente, a 

boneca de sal, feita agora mar, deu resposta a sua própria pergunta: 

B. - O mar sou também eu. 

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

Silencio e reflexão partilhada: 

Catequista: Eu sou o mar! A preparação para os sacramentos iniciais é 

exatamente este nosso caminho para conhecer Deus e é inútil perambular pelo 

mundo conhecer Deus, procurando nos poços vazios as águas da vida. Deus é este 

misterioso mar e precisamos começar colocar os pés, aos poucos o corpo inteiro, 

até que sumamos inteiramente no Espírito Santo. Neste nosso mergulho no 

mistério de Deus, concluímos que o mar sou eu!  

Na medida em que nós nos conhecemos, conhecemos Deus. Pois somos a imagem 

e semelhança de Deus! O rosto de Deus é o rosto meu e do outro. O rosto de Deus 

está na beleza da criação, o rosto de Deus está na sombra dos acontecimentos da 

vida cotidiana e quando começamos olhar as coisas, as pessoas, os 

acontecimentos com os olhos de Deus vamos concluir: eu sou o mar! 
 

A partilha dos crismandos do ano anterior:  Após a leitura da boneca de sal, o 

catequista pode solicitar aos crismandos do ano anterior para partilharem da sua 

experiência a partir de quando começou participar da crisma: o que mudou no seu 

relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo? Sentiu-se de ter 

colocado os pés no mar? Qual a sensação? Quanto percentual da sua vida conseguiu 

imergir no misterioso mar de Deus?  

Terminando: alguns dos crismandos podem ler cada estrofe das palavras de Stº Agostinho:  
 

Catequista: Stº Agostinho procurou a Deus na ciência, nos estudos, nas suas 

capacidades, na sua inteligência. E ao final, encontrando-se consigo, encontrou-se 

com Deus e escreveu:   

1. Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova… Tarde Te amei! Trinta 

anos estive longe de Deus. Mas, durante esse tempo, algo se movia dentro do meu 

coração… Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não 

achava… Mas Tu Te compadeceste de mim e tudo mudou, porque Tu me deixaste 

conhecer-Te. Entrei no meu íntimo sob a Tua Guia e consegui, porque Tu Te fizeste 

meu auxílio. 

2. Tu estavas dentro de mim e eu fora… “Os homens saem para fazer 

passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo 

e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, 

passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio 

interior”. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas 

exteriores que só faziam me afastar cada vez mais d’Aquele a Quem meu coração, 
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sem saber, desejava… Eis que estavas dentro e eu fora! Seguravam-me longe de 

Ti as coisas que não existiriam senão em Ti. Estavas comigo e não eu Contigo… 

3. Mas Tu me chamaste, clamaste por mim e Teu grito rompeu a minha 

surdez… “Fizeste-me entrar em mim mesmo… Para não olhar para dentro de mim, 

eu tinha me escondido. Mas Tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste 

diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão 

deformado, manchado e sujo eu estava”. Em meio à luta, recorri a meu grande 

amigo Alípio e lhe disse: “Os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a 

nossa ciência, nos debatemos em nossa carne”. Assim me encontrava, chorando 

desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer 

“Amanhã, amanhã”… Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha… 

Uma voz que dizia: “Pega e lê. Pega e lê!”. 

4. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. 

Então corri à Bíblia, abri-a e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. 

Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim: “Não em orgias e 

bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes. Mas 

revesti-vos do Senhor Jesus Cristo” (Rm 13,13s). Aquelas Palavras ressoaram 

dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da 

minha vida. 

5. Exalaste Teu Perfume e respirei. Agora suspiro por Ti, anseio por Ti! 

Deus… de Quem separar-se é morrer, de Quem aproximar-se é ressuscitar, com 

Quem habitar é viver. Deus… de Quem fugir é cair, a Quem voltar é levantar-se, 

em Quem apoiar-se é estar seguro. Deus… a Quem esquecer é perecer, a Quem 

buscar é renascer, a Quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e 

me dei conta de que, no fundo, era a Ele, mesmo sem saber, a Quem buscava 

ardentemente o meu coração. 

6. Provei-Te, e, agora, tenho fome e sede de Ti. Tocaste-me, e agora ardo 

por Tua Paz. “Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-Lo”. Vi dentro 

de mim a Luz Imutável, Forte e Brilhante! Quem conhece a Verdade conhece esta 

Luz. Ó Eterna Verdade! Verdadeira Caridade! Tu és o meu Deus! Por Ti suspiro dia 

e noite desde que Te conheci. E mostraste-me então Quem eras. E irradiaste sobre 

mim a Tua Força dando-me o Teu Amor! 

7. E agora, Senhor, só amo a Ti! Só sigo a Ti! Só busco a Ti! Só ardo 

por Ti!… 

8. Tarde te amei! Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova! Tarde 

demais eu Te amei! Eis que estavas dentro, e eu, fora – e fora Te buscava, e me 

lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. 

Estavas comigo, e eu não estava Contigo… Seguravam-me longe de Ti as coisas 

que não existiriam senão em Ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha 

surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a Tua Luz afugentou minha cegueira. Exalaste 

o Teu Perfume e, respirando-o, suspirei por Ti, Te desejei. Eu Te provei, Te 

saboreei e, agora, tenho fome e sede de Ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos 

por Tua Paz! (Santo Agostinho, Confissões 10, 27-29) 
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ORAÇÃO FINAL: silêncio: cada um no seu coração responder- Por que eu 

estou aqui? Qual meu objetivo? Quero fazer esta viagem assim como a boneca de 

sal fez? Quero que o Senhor me deixe mergulhar no seu mistério imenso? Estou 

pronto para me mergulhar neste oceano?  
 

Leitura Ez 36,25-27: Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis 

purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos 

darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso 

corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne; porei o meu espírito 

dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus 

mandamentos.  
 

 

MARÇO 3 
 

TEMPO LITÚRGICO - COMO VIVER A QUARESMA 

OBJETIVO: 

Entender a Santíssima Trindade e o significado da “Quaresma”: O povo de Israel no deserto 

passou durante 40 anos; Jesus, após o batismo, no deserto passou para 40 dias; após a 

Páscoa, antes de subir para o céu Jesus ressuscitado permaneceu com os discípulos 

durante 40 dias. O número 40: significado simbólico. 

A Quaresma: tempo de tentação, de jejum, de penitência, de oração, de silêncio e de 

contemplação. 
 

 

1. A SANTÍSSIMA TRINDADE2:  
 

Começamos o nosso encontro com: “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo”: Pois, no dia do nosso Batismo fomos marcados, selados em nome da 

Santíssima Trindade, e todas as vezes que rezamos, nos reunimos, lembramos 

deste fato, desta fonte das graças, invocando a Santíssima Trindade e traçando 

sobre nós a forma da cruz, sinal pelo qual o nosso Senhor nos salvou.    

Nós cremos que Deus é Uno e Trino: Em Deus há três pessoas distintas: Pai, Filho 

e Espírito Santo, chamado a Santíssima Trindade. Isto é um grande mistério: Deus 

“Uno e Trino”. 

Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade: chamamos Deus “Pai”, 

criador do céu e da terra. Todos os homens de todas as épocas procuraram saber 

de Deus3 e cada um dando-lhe um nome diferente. Quem reconheceu nos poderes 

naturais o seu deus (o paganismo: o sol, a lua, a chuva eram deuses, que têm um 

poder sobre a vida dos homens); outros na terra, na água, no fogo e no vento (a 

filosofia antiga), outros na razão humana, na interioridade do homem (a filosofia 

moderna) e outros, pela Sagrada Escritura inspirada e escrita pelos Mestres 

espirituais (hinduísmo, budismo, Islam, Judaismo).  O que diferencia para nós é que 

o nosso Deus é um Deus que se revelou através de seu Filho Jesus e ele nos 

ensinou a chamá-lo de Pai. E este nosso Deus é um Deus que se revelou à um 

povo chamado Israel e temos a Sagrada Escritura (a Bíblia) como fonte onde 

                                                             
2 Mandar o link à turma para assistir durante a semana antes da próxima aula. 
3 Como o homem é criado por Deus, no seu coração tem uma continua sede de Deus.  
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podemos conhecer sobre a presença deste Deus dentro da sua história ao longo 

dos séculos.  
 

Deus Filho: Muitas pessoas falam: todas as religiões são iguais e basta acreditar 

em Deus. Esta é uma hipótese não adequada para nós cristãos: pois o que nos 

distingue das outras religiões e outras filosofias é exatamente acreditar em Jesus: 

Todos acreditam em Deus, mas não todos aceitam Jesus, revelado e apresentado 

pela Sagrada Escritura, transmitida até a nós através os apóstolos e a Igreja. 

A nossa fé em Jesus está: Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho 

de Deus, que (embora é Deus e por isso é eterno) veio assumir a nossa condição 

humana, ele se fez carne, nasceu como nós, nasceu da Virgem Maria, sentiu fome 

e sede, viveu conosco e morreu, mas, no terceiro dia, ressuscitou. E continua 

vivendo conosco na Eucaristia. Nele tudo foi criado e nele tudo foi redimido.  
 

Deus Espírito Santo: Cremos na presença do Espírito Santo, pelas palavras do 

mesmo Jesus:”Eu enviarei o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas”(Jo 

16,5-15; At 1,8 ).  É aquele que esteve presente desde a criação, depois que Jesus 

ressuscitou, desceu sobre os Apóstolos no dia de Pentecostes, e continua 

santificando o povo de Deus, fazendo-o entender as coisas de Deus.  

Por isso invocamos a Santíssima Trindade todas as vezes que nós nos 

encontramos na presença de Deus, pois, a nossa essência e existência provém 

dela e é destinada a voltar para ela.  
 

2. TEMPO LITÚRGICO4: A QUARESMA  

Vamos dar uma olhada na contracapa do livro onde podemos ver como é 

organizado o nosso Tempo Litúrgico. Estamos no Tempo Quaresmal e por isso hoje 

vamos ver como viver bem este tempo preparativo. 
 

 

1. COMO VIVER O TEMPO DA QUARESMA?  
 

Quaresma: 40 dias. Por que os 40 dias?  

Falamos que Deus se revelou a um povo chamado Israel. O povo de Israel saindo 

da escravidão do Egito para entrar na Terra Prometida passou por 40 anos pelo 

deserto (Ex 12). Jesus, após o Batismo, antes de começar a vida pública, passou 

por 40 dias no deserto em oração, jejum e penitência (Lc 4,2). Assim, também, 

Jesus ressuscitado passou por 40 dias junto com seus discípulos, comendo e 

bebendo com eles, fazendo sinais e prodígios, falando das coisas do Reino de Deus 

(At 13,).  

O número 40 é um número simbólico para a Bíblia, é o tempo da existência 

nossa. Precisamos atravessar o Mar Vermelho para superar as escravidões (como 

vimos na história de boneca de sal, na história de Stº Agostinho), nesta travessia 

encontramos a presença de Deus, mas ainda assim, após os prodígios e milagres, 

vamos ter sempre as tentações, a sede e a fome e quem consegue contemplar, 

superar e perseverar até o fim gozará a felicidade de ter chegado ao objetivo final: 

a liberdade e a alegria de ter chegado à Terra Prometida.    

                                                             
4 Ver a imagem na contracapa do livro 
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Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto: o batismo 

ou outros sacramentos, ou até mesmo a nossa frequência à Igreja, não nos 

garantem “pare de sofrer, não vai pecar mais, não vai cair mais, não vai ser tentado 

mais’, ao contrário, o Batismo, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a Crisma, as 

orações etc. todas estas fontes nos dão a força para enfrentar as tentações.  
 

É necessário fazer o deserto na nossa vida: encontrar-se sozinho: você com 

Deus sem ninguém mais. Jesus faz o deserto no início, no meio e no final da 

sua missão: Começa suas atividades no deserto passando 40 dias em 

oração e jejum (Mc 1,12-13); no meio das atividades, quando os discípulos 

voltaram das missões Jesus lhes disse: “Vinde, vós, sozinhos, a um lugar 

deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam os que 

partiram eram tantos que não tinham tempo nem de comer (Mc 6,31).  E nos 

momentos preparativos de grande missão, de novo, Jesus chama os seus 

discípulos para passar com ele em oração e em silêncio como no Monte 

Tabor (Mc 9 2-8) e antes de ir para o tálamo nupcial da cruz no Monte das 

Oliveiras (Mc 14,32-42). 

A nossa vida religiosa é espelho desta experiência de Jesus. Na vida 

cotidiana devemos ter alguns minutos ou horas para descansarmos um 

pouco com Ele e, no final da vida, quando a doença e velhice nos visitar, 

quando as críticas, julgamentos e isolamentos chegar, então é necessário 

passar pelo Monte das Oliveiras. Pode parecer que o cálice é maior para 

beber, mas o conforto do anjo estará aí conosco.  
 
 

TRÊS TIPOS DE TENTAÇÕES: 

Durante os 40 dias, Jesus enfrentou satanás, as tentações: O Evangelho apresenta 

das três tentações que são o resumo de todos os pecados de todas as pessoas de 

todos os tempos e lugares (a respeito das primeiras tentações do homem e da mulher 

no jardim de Eden falaremos quando vamos estudar a Bíblia e o pecado ver p. 71). Vamos 

ler Mc 1,9-12 e Mt 4, 1-11). 

Primeiramente o diabo tenta tocar na identidade e na vocação de Jesus: 

Jesus saiu do Jordão escutando a voz do Pai: “Tu és meu Filho muito amado”.  

E o diabo tenta Jesus em primeiro lugar colocando em questão a sua 

identidade, a sua vocação: “Se tu és o Filho de Deus” (Mt 4,3). Já no primeiro dia 

de missão (Mc 1), eis que aparece o diabo gritando: “sei quem és tu, o Santo de 

Deus” e isto dentro do contexto do primeiro milagre que Jesus fez em Cafarnaum, 

a cura de um endemoninhado (Mc 1,21-28). Tal tentação continuou até a Cruz: “Se 

és Filho de Deus desce da cruz! (Mt 27,40). 

O demônio sabe reconhecer quem é o filho de Deus. E ele não suporta ver-

nos perseverantes, ele vem mexer conosco, exatamente colocando-nos lá 

no alto, procurando todo tipo de publicidade e elogio. Por isso que Jesus nos 

recomenda no Evangelho da Quarta-feira de Cinzas: “cuidai, guardai de não 

praticar nada para ser visto pelos homens, mas pelo Pai que vê tudo em 

segredo e ele te recompensará” (cf. Mt 6,3.6.18).  
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E ainda, após de “ser chamado Filho muito amado” o Espírito conduz Jesus para o 

deserto, onde precisou enfrentar e lutar com as tentações. Na oração do Pai Nosso 

nós rezamos: “Não nos deixeis cair em tentação”. Após a Crisma você vai ter 

maiores tentações.  

Vamos ver como foram as tentações. 
 

1ª tentação: Resolver tudo, rápido e de forma mágica, em nome de seu título 

“Filho de Deus”: Satanás quer que Jesus explore, aproveite o seu título de “filho 

de Deus” para transformar a pedra em pão. É a maior tentação do nosso século. 

As publicidades na Tv, no campo econômico, político e social: resolver rápido as 

coisas, ganhar o pão rápido e fácil.  

Na verdade, as tentações são espaços para mostrar a nossa identidade, a 

nossa perseverança e a nossa liberdade. 
 

2ª tentação: Exercitar o poder usufruindo o título: “Filho de Deus”: Tu tens o 

título, pode até atirar-te para baixo, alguém vai te segurar, ou seja, todo mundo vai 

te bajular, vai colocar-se ao teu serviço e tu vai dominar outros colocando-os 

debaixo de teus pés.  

É a tentação daqueles que querem usar o poder ao receber um encargo: o 

uso de poder como domínio e não como serviço. Não importa em qual 

ambiente, em qual nível, ao receber um poder, um encargo, quer dominar a 

quem está em baixo dele. É a tentação de sentir-se o dono do mundo.  
 

3ª tentação: Adquirir os bens, a riqueza e o poder adorando satanás, à 

Mentira: O demônio transportou-o uma vez mais, a um monte muito alto, e lhe 

mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: “Dar-te-ei tudo isto 

se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, 

Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás” (Dt 

6,13. Mt 4,8-10. Queres possuir, queres a riqueza, dinheiro, bens? Passa por um 

instante a tua verdade, a tua integridade a tua divindade para Satanás 

considerando-o maior, adorando-o, obedecendo-o. Em poucas palavras, obedecer 

à Mentira para ganhar o poder, a riqueza e os bens materiais, para ser o príncipe 

deste mundo (Jo12,31;14,30).  

Quantas pessoas católicas vão procurar os magos, feiticeiros, os terreiros 

para adquirir uma graça. É ajoelhar-se por um instante ante o demônio.  

Quem entra no mundo político tem sua linguagem de mentira e se alguém 

quer viver diferente, quer servir o povo na integridade e na fidelidade, não 

seria possível se não criando inimigos ao redor. Não é tão raro isso, 

infelizmente, até dentro da igreja, nos serviços eclesiásticos e nos âmbitos 

religiosos. Usar aquele pequeno espaço para dominar outros e não ao 

serviço dos outros. Ou submeter-se à estrutura que já existe, ou tornar-se 

um revolucionário não agradável, um insuportável!  

Segundo os Padres da Igreja, Lúcifer era o mais bonito e perfeito entre os 

coros angélicos, a estrela d’alva, mas, pelo seu orgulho, caiu do céu, foi 

precipitado ao Xeol, nas profundezas do abismo e assim tornou-se o príncipe 
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dos demônios (cf. Is 14, 11-15). E agora, Satanás quer retomar de Jesus o 

que ele perdeu, o seu trono, quer ser adorado pelo menos por um instante 

por Jesus, Filho de Deus. Ou seja, adorado pelo seu criador, tornar-se maior 

que de seu Deus. 
 

2. AS CONFISSÕES (creio na remissão dos pecados ver p. 30): 

Vamos terminar hoje falando sobre a Santa Confissão: Pois estamos no 

Tempo da Quaresma e em preparação á Páscoa devemos fazer boas confissões. 

Isso vale também para os que estão se preparando para a Primeira Comunhão.  

O que significa fazer uma boa confissão?5 

Confessar-se é dizer a verdade, relatar algo que foi feito é assumir a condição de 

pecador para atrair a Misericórdia de que tanto necessita; confessar significa 

assumir tal ato. No caso da confissão sacramental, significa dizer os pecados, os 

erros cometidos contra os mandamentos de Deus. E não é conversar com padre 

ou é hora de procurar aconselhamentos, nem falar mal dos outros e das suas 

dificuldades, é um ato de acusar-se, reconhecer o próprio erro e falar o que foi de 

errado.  

Quatro passos necessários para uma boa confissão6 

Podemos dizer que são necessários quatro passos.  

No primeiro passo: a pessoa deve colocar-se em oração, pedir a Deus a graça 

de uma sincera contrição; Colocar-se debaixo do Espírito Santo para Ele nos 

revelar a nossa verdade.  

No segundo passo:  fazer um bom exame de consciência ao rezar, lembrar 

como foi a caminhada da última confissão até o presente; ou seja, fazer um balanço 

desde a última confissão sobre os males cometidos. Nesse momento, vale dizer 

que pecado confessado é pecado perdoado. Se um pecado foi confessado e não 

mais cometido, não se confessa novamente. Outra dica interessante: se você tem 

dificuldades, medo ou vergonha de se confessar, faça o seguinte: anote seus 

pecados. Isso ajudará muito você e o sacerdote. 
 

No terceiro passo: buscar um sacerdote católico e confessar: deve ser um 

padre ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, pois ele recebeu o múnus, o 

serviço de celebrar este sacramento pela autoridade do bispo que o ordenou e do 

bispo local. É em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja que o padre 

perdoa os pecados. 
 

Não se preocupe: “O que o padre vai pensar de mim?” ou “O padre é pecador como 

eu!”. O padre não vai ficar pensado nisso. Imagine! Se assim fosse, não iria 

conseguir viver só pensando nos males do ser humano. Ele recebe a graça de 

acolher, ouvir, dar uma direção. Pela imposição das mãos dos apóstolos, pela graça 

                                                             
55 https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-sigilo-do-sacramento-da-confissao/ Padre Márcio do 

Prado.  
6 https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-sigilo-do-sacramento-da-confissao/ Padre Flávio 

Sobreiro. 
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da sucessão apostólica, os sacerdotes são colaboradores dos bispos, dos primeiros 

apóstolos que deram este poder para os outros apóstolos até chegar aos de hoje.  

Por que confessamos? Porque acreditamos no perdão e na autoridade de perdoar 

pecados concedida por Jesus Cristo aos apóstolos (Jo 20,22-23). O padre é 

pecador, mas é um escolhido; e independente de sua santidade, quando ele 

ministra e perdoa os pecados, a pessoa está perdoada.  

O único lugar em que podemos escutar as palavras de conforto e de 

libertação: “Te são perdoados os pecados, não pense mais no que 

aconteceu no passado, vá em paz” é a Confissão. É como se alguém tirasse 

das nossas costas um grande peso do nosso passado. Por isso devemos 

aproveitar deste sacramento.  
 

O quarto passo: Cumprir a penitência. Depois de confessar, o padre dá alguma 

orientação. E ao final ele pede ao fiel rezar o ato de contrição; depois, dá a 

penitência. Sobre o ato de contrição, existem fórmulas longas, outras curtas e 

também pode ser rezado espontaneamente. O padre, normalmente, dá alguma 

penitência para que o fiel repare o mal; pode ser uma oração, um gesto para que 

se retorne à santidade perdida pelo pecado. E se o padre não deu penitência? 

Acalme-se! A confissão é válida. Faça uma oração e tenha atitudes de um cristão, 

ou seja, retome a vivência dos mandamentos, viva a vida perguntando-se como 

Jesus faria se estivesse no seu lugar. 
 

O sacramento da confissão tem o sigilo inviolável  
Quando falamos em confissão, muitos fiéis carregam no coração o medo; não raro, 

há aqueles que se perguntam: “O padre não contará meus pecados para outras 

pessoas?”. Sobre essa questão, os documentos da Igreja afirmam o caráter 

inviolável do segredo da confissão. O sacerdote que acolhe o penitente, ouve seus 

pecados e lhe administra a absolvição está sob o sigilo sacramental, isso significa 

que aqueles pecados ouvidos não serão revelados em hipótese alguma. 

“O sigilo sacramental é inviolável, por isso, é absolutamente ilícito ao confessor, de 

alguma forma, trair o penitente por palavras ou de qualquer outro modo e por 

qualquer que seja a causa. Tem a obrigação de guardar segredo também o 

intérprete, se houver, e todos aqueles a quem, por qualquer motivo, tenha chegado 

o conhecimento de pecados por meio da confissão” (Código de Direito Canônico, 

893). 

“Esse segredo, que não admite exceções, é chamado ‘sigilo sacramental’, porque 

aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote fica ‘selado’ pelo sacramento” (CIC 

1476). 
 

O termo “sigilo” vem do latim sigillum, selo, lacre. Uma vez ouvida a confissão dos 

pecados, o presbítero sela com seu silêncio aquilo que foi ouvido. Não poderá 

jamais revelar para outrem o segredo dos pecados apontados pelo penitente. Esse 

sigilo sacramental é extremamente sério, que o Código de Direito Canônico assim 

expressa no Cânon 1388: “O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental 
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incorre em excomunhão latae sententiae reservada à Sé apostólica; quem o faz só 

indiretamente seja punido conforme a gravidade do delito”. 
 

Essa violação do sigilo sacramental é direta quando se revela o pecado ouvido em 

confissão e a pessoa do penitente, quer indicando o nome, quer ainda 

manifestando pormenores que qualquer pessoa pode deduzir de quem se trata. É 

indireta quando não se revela tão claramente a pessoa do penitente, mas o modo 

de agir ou de falar do confessor é tal que origina o perigo de que alguém a conheça. 
 

Efeitos espirituais do sacramento da confissão7 
 

O sacramento da confissão nos devolve a beleza da ressurreição, a beleza da 

pureza batismal. Uma vez absolvidos de nossos pecados e reconciliados com 

Deus, retomamos o nosso caminhar sob a plena graça do Senhor. O sacramento 

da confissão é a festa do perdão e da misericórdia. Confessados e perdoados 

nossos pecados, nossa alma é revestida de inúmeros efeitos espirituais, dentre os 

quais destacamos: 
 

Reconciliação com Deus 

O amor do Pai nunca nos abandona. Ele é sempre presente em nossa vida. No 

entanto, o pecado nos afasta do Senhor, embora Ele sempre permaneça conosco, 

mesmo que estejamos em situações graves de pecado. Deus não pode se afastar 

da obra do Seu amor, mas nós, em meio ao pecado, vamos progressivamente nos 

afastando d’Ele e rompemos nossa aliança, embora Ele permaneça fiel. Uma vez 

perdoados, restabelecemos a nossa reconciliação com Ele e voltamos ao nosso 

primeiro amor, abrasados de paz para iniciarmos um novo tempo nos caminhos da 

vida. O Senhor nos espera de braços abertos, e nós, plenos da graça do perdão, 

corremos ao seu encontro. Voltamos à origem do nosso amor, mergulhamos na 

fonte da misericórdia pela qual fomos lavados das antigas culpas. 
 

Reconciliação com a Igreja 

Nosso pecado fere nossa relação com a Igreja. No pecado, deixamos de 

testemunhar o amor de Jesus pelos irmãos, ferimos o Corpo de Cristo e nos 

ferimos. Se um membro está doente, todos os demais também sofrem. Na dor que 

o pecado causa, todos sentem os efeitos colaterais da enfermidade, mas o perdão 

de Deus nos devolve ao seio da comunidade cristã. Lavados no misericordioso 

Sangue do Cordeiro, tivemos a nossa alma alvejada por Seu amor. Plenificados de 

Sua graça, somos agora uma célula curada pela ternura da misericórdia divina. O 

corpo místico de Cristo, antes ferido pelo pecado de nossas culpas, caminha agora 

com novo vigor. Restabelecemos a unidade antes quebrada e, juntos, continuemos 

a missão que nos foi confiada. E por isso que a reconciliação, o sacramento da 

Confissão é necessária para receber a Sagrada Comunhão.  
 

Reconciliação com nós mesmos 

                                                             
7 https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-sigilo-do-sacramento-da-confissao/ Padre Flávio 

Sobreiro. 
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O pecado deixa marcas em nossa alma e abre feridas dolorosas. Caminhamos pela 

vida sem direção. As trevas ofuscam a beleza do alvorecer, mas o sacramento da 

confissão nos devolve a beleza da ressurreição. Nossos dias retomam a beleza das 

manhãs de paz e nossa alma glorifica o Senhor. Dentre as muitas marcas negativas 

do pecado em nossa vida, uma delas é a descaracterização de nossa imagem 

original. O pecado, enquanto não confessado, retira de nós as digitais do amor 

divino, por meio do qual fomos gerados. E uma vez distantes de nossa origem, 

perdemo-nos de nós mesmos, de Deus e da Igreja. Mas o sacramento da confissão 

vem em nosso socorro e nos devolve o direito de sermos restaurados à imagem e 

semelhança de nosso Deus. Reconciliados com nós mesmos, voltamos a sonhar 

os sonhos de Deus, comprometemo-nos com a missão da Igreja e cumprimos 

plenamente a nossa vocação de ser sal da terra e luz do mundo. 
 

ORAÇÃO FINAL: 

Senhor Jesus, nós também somos tentados no dia a dia. O poder, a riqueza, 

os títulos sempre nos atraem e pensamos que a nossa felicidade está em adquirir 

estes tipos de bens. Liberta-nos de todos os males e, como cristãos maduros, 

possamos testemunhar entre nossos amigos, no nosso trabalho, no estudo, a 

nossa identidade de ser católico sem vergonha e sem medo. Pai Santo, Filho divino, 

Espírito Santo amoroso, conduzi-nos sempre no caminho do Evangelho. Por Cristo 

Nosso Senhor.  
 

MARÇO 03 
 

JESUS RESSUSCITADO ESTÁ NO MEIO DE NÓS PELA EUCARISTIA 
 

 

ATIVIDADES PARA SEMANA   

1. Ler Mt 4,1-11  

2. Refletir como você enfrentou as tentações da vida até aqui e qual a decisão 

para a frente. Tomar consciência que você é acompanhado pelo Espírito de 

Deus. Ouça sua voz e não fique perambulando pelo mundo como fez a 

boneca de sal ou stº Agostinho no início da sua vida.  

3. Na hora do seu Batismo estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

O Espírito de Deus que conduziu Jesus para o deserto. Na sua vida também 

será assim. Quanto mais queremos ser de Deus teremos tentações, porém, 

seremos acompanhados pelo Espírito Santo. Por isso durante esta semana 

agradecer a Deus pelo Batismo onde Deus falou pra você também “Tu és 

meu filho, minha filha muito amada”. E como você foi batizado em nome da 

santíssima Trindade traça em seu corpo várias vezes o sinal da cruz durante 

esta semana. Aprofunda sobre este gesto assistindo no Youtube: “Em nome 

do Pai” acessando o nosso cantinho catequético.  

4. Conhecer quais são as três obras de misericórdia para serem exercitadas 

no Tempo da Quaresma (que você vai encontrar no nosso cantinho 

catequético). 

5. **. Fazer uma boa confissão antes da Páscoa. 

6.  
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Jesus ressuscitou! Foi o primeiro anúncio dos discípulos após a grande, 

porém aparente, derrota de Jesus diante do mistério da humilhação e da morte. É 

um evento histórico, mas, ao mesmo tempo, é um ato de fé8. Pela Revelação e pela 

Sagrada Escritura sabemos que Deus Pai, pela sua misericórdia infinita, enviou o 

seu Filho Jesus e Ele, assumindo a nossa condição humana (o mistério da 

Encarnação), viveu conosco e deu a vida para nós. E a fim de que esta graça não 

seja isolada para algumas pessoas ou alguns povos de alguns lugares ou de algum 

tempo (pois assim a criação, a redenção também é para todos e é estendida para 

todos, de todos os tempos e lugares), ele prometeu: “eu estarei convosco até o fim” 

(Mt, 28,20). O nome dele mesmo é o Emanuel - o Deus conosco (Mt 1,18) e, a 

maneira que Ele quis escolher para permanecer conosco, geração por geração, em 

todos os lugares e em todos os tempos, é a Eucaristia.  
 

OS GESTOS E AS PALAVRAS DE JESUS DURANTE A ÚLTIMA CEIA E  

NAS APARIÇÕES PÓS-PASCAIS: 
 

Já no Evangelho de São João, cap.6 Jesus falava: eu sou o Pão e quem 

comer deste pão viverá eternamente. O contexto deste discurso é curioso: Era perto 

da Páscoa (v.4) e Jesus fez a multiplicação dos pães no monte e, descendo daí 

chegou ao lago de Tiberíades e lá acontecem umas interrogações a Jesus, depois 

deste discurso, os que estavam aí lhe falaram: “Senhor, dai-nos sempre deste pão” 

(Jo 6, 34) e Jesus respondeu : "Eu sou o pão da vida: aquele que vem a mim não 

terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede." (v.35).  Neste capítulo bem 

5 vezes ele repete: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão 

viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação 

do mundo”."  "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em 

mim e eu nele" (v. 55).  
 

Então, já ainda antes de morrer, Jesus ensinou aos discípulos e si identificou 

com o Pão e lhes confirmou que este Pão será o Corpo dele e comer deste Pão é 

a garantia para a vida eterna.  

E na última ceia, que era também a Páscoa dos israelitas, Jesus fez o 

mesmo discurso: Jesus tomando o pão e o vinho, olhou para o céu, os abençoou e 

disse: “tomai e comei este é o meu Corpo, tomai e bebei, este é meu sangue”. 

Assim, já ainda antes de morrer, Jesus ensinou aos discípulos e identificou o pão e 

o vinho com seu Corpo e com seu Sangue. E garantiu que quem comer deste Pão 

e quem beber deste vinho terá a vida eterna.  

Após a ressurreição, todas as vezes que ele apareceu aos discípulos, 

Jesus mesmo toma a iniciativa de fazer a refeição e faz aquele mesmo gesto da 

última ceia: 

                                                             
8 A fé é crer no que não vê, mas tem a certeza do que crê, pois, atrás no que diz, tem uma experiência concreta 

e profunda- não sempre explicável, pois é íntima e vivida pessoalmente e comunitariamente-, por isso é 

transmitida geração por geração e é sempre viva e real aquela primeira experiência. A fé é dom que vem do 

alto, e por isso mesmo não alcança com a pretensão humana nem é explicável somente com a razão humana.    
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Caminhando com os discípulos de Emaus (Lc 24) -  dos quais “os olhos 

estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram9 (v. 16) - primeiro, Jesus 

lhes explica a Palavra, e “ardia o coração deles” (v.32 )10 e ao chegar no local, se 

sentam ao redor da mesa e Jesus “tomou o Pão, olhou para o céus e abençoou a 

Deus e lhe deu a comer” (v.30). Repetiu aquele mesmo gesto da última ceia. Vendo 

isso abriram os olhos deles e Jesus já desapareceu.   

No mesmo dia, enquanto estavam partilhando com os demais discípulos tal 

experiência, Jesus apareceu de novo no meio deles e, eles da sua parte continuam 

com dúvidas e medo e para confirmar-lhes que era Jesus mesmo, lhes perguntou: 

“tendes aqui alguma coisa para comer”? (Lc 24,36).  

No lago de Tiberíades (Jo 21), enquanto Pedro e os outros, tristes e abatidos 

pelo que tinha acontecido, voltando para sua vida e trabalho antigo (v. 3), estavam 

pescando e Jesus ressuscitado aparece lá e lhes pergunta “filhinhos, tendes 

alguma coisa aqui para comer?” (v. 5). Acontece assim a pesca milagrosa11, e ao 

final, chegando à beira do mar, Jesus lhes convida “vinde e comei12”  e Jesus de 

novo faz aquele mesmo gesto da última ceia: “pegou o Pão, olhou para o céu, o 

abençoou e lhes distribuiu (v. 12).  

Assim Jesus mesmo ensinou aos discípulos como celebrar a Eucaristia, e 

que eles só aprenderam bem somente após Pentecostes, após a descida do 

Espírito Santo sobre eles. Pois, somente então, entenderam bem cada gesto e 

palavra de Jesus, conforme suas palavras. “... o Paráclito, o Espírito Santo, que o 

Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o 

que vos tenho dito” (Jo 14, 26).  

De fato, tendo o Espírito Santo, os discípulos não tiveram mais medo de 

nada e de ninguém e entenderam profundamente e totalmente de tudo o que Jesus 

ensinou e fez; lembraram-se de tudo e os transmitiram aos outros e isso continuou, 

                                                             
9 É o momento de Ato penitencial da Santa Missa. E a experiência de quem é desiludido, enganado, triste e que 

anda de cabeça baixa. Caim, (Gen 4, 4-7) tendo raiva com Deus, pegou raiva com seu irmão também e andava 

irritado, de cabeça baixa e com rosto abatido, pois o pecado estava à porta espreitando-lhe. Ele podia dominá-

lo, mas não fez!   
10 É a primeira parte da Santa Missa: Liturgia da Palavra. Se não façamos parte da Eucaristia, se não comamos 

o Pão do Céu, não vamos entender a Palavra de Deus, não vamos sentir o ardor no coração ao ouvir a Palavra 

e a sua explicação. Somente ao comer o Pão que abriram os olhos e entenderam que estava ardendo o coração. 

A Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística são intimamente ligadas. Os nossos irmãos de outras Igrejas (e 

até mesmo entre nós católicos que não ligam com a sagrada Comunhão e sagrada Confissão) tem a Palavra, 

mas não tendo a Eucaristia tem o perigo de interpretar a Palavra a seu modo, e muitas vezes usam a Palavra 

para brigas e argumentações e não para arder o coração a fim de amar e servir!  
11 Foi a mesma experiência da Pesca milagrosa (Lc 5) no início da sua caminhada vocacional suscitou os 

discípulos deixar tudo e seguir o Mestre, Jesus de Nazareth, o Jesus histórico. Agora precisava retomar tudo 

de novo para recomeçar tal caminhada com Jesus, o ressuscitado, o glorioso.    
12 Na Missa, à oração eucarística precede o ofertório: Nós ofertamos ao altar o pão e o vinho e Jesus lhes 

transformam em seu Corpo e Sangue, assim como Ele fez no lago de Tiberíades: Quando chegaram à beira, já 

tinha o pão preparado, mas Jesus pede aos discípulos de trazer o peixe que eles mesmo pescaram e assim fazem 

a refeição juntos. Jesus espera para nosso peixe, peixe que nós pescamos, fruto do nosso trabalho.  

Atividades para a semana: 

Ler os textos pascais nos quatro Evangelhos:  

Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jo 20 e 21 
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geração em geração, através a sua Igreja, através cada fiel aberto à este mistério, 

até a nós.  Assim que temos a celebração da Eucaristia, gestos e palavras que 

Jesus mesmo fez e ensinou aos seus discípulos a fazê-los e a ensiná-los aos 

outros. 

 
 

ABRIL 01 

SEMANA SANTA E O TRÍDUO PASCAL: 
 

Semana passada falamos dos gestos e palavras de Jesus a respeito da 

Eucaristia. E muitos seus gestos nós celebramos na Semana Santa. E estamos nos 

aproximando a Semana Santa, onde além de lembrarmos do nosso compromisso 

de participar de todos os atos litúrgicos, hoje vamos entender melhor, através de 

um vídeo, os significados de cada momento que vamos viver neste tempo santo.  

Vídeo-aula: Tríduo Pascal: https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-

catequetico 

Entender bem: As celebrações começando:  

1 Domingo dos Ramos (celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém) e é 

conhecido também como Domingo da Paixão do Nosso Senhor e por isso na hora 

do Evangelho, além da Sexta-feira Santa, no Domingo dos Ramos lê toda a 

narração da Paixão de Cristo. (Aqui prestar atenção que no Domingo dos Ramos a 

narração seria dos Evangelhos sinóticos segundo cada ano (A.B.C) e, na Sexta-

feira Santa, sempre a narração da paixão de Jesus segundo o Evangelho de São 

João).  

O Tríduo Pascal começa a tarde de Quinta-feira Santa e estende até a Vigília 

Pascal. De fato, a celebração da Quinta feira Santa começa com “em nome do Pai” 

e termina com Ide em paz do domingo da Páscoa. (Na Sexta-feira Santa e no 

Sábado Santo, na Vigília Pascal, não se começa a celebração com:  “em nome do 

Pai”, pois, é a continuidade da mesma celebração começada na Quinta-feira 

Santa).   

3. Quinta-feira Santa: De manhã acontece a celebração da Missa do Crisma 

(dos Santos Óleos).  A Missa é presidida pelo Bispo diocesano em comunhão com 

todos os presbíteros da Diocese (por isso é chamada também a Missa da Unidade) 

e durante esta celebração, todos os sacerdotes renovam a obediência e reverência 

ao seu bispo, que fizeram no dia da Ordenação, e durante a celebração tem a bênção 

dos santos óleos dos catecúmenos e dos enfermos que vai ser usado durante o 

ano corrente em todas as paróquias e a consagração do óleo do Crisma, que vai 

ser usado no batismo, na crisma e na ordenação sacerdotal. 

4. À tarde, tem a celebração da Missa da Última Ceia, o Lava-Pés, e a adoração 

Eucarística, que se prolonga até meia-noite. Após a celebração da Quinta-feira 

Santa, o sacrário permanece aberto e vazio e o Santíssimo Sacramento vem levado 

em procissão até o altar da reposição (é chamada a transladação do Santíssimo 

Sacramento). Neste momento estamos acompanhando Jesus que saiu da última 

ceia para o Monte das Oliveiras para se preparar rezando, a fim de enfrentar os 

grandes momentos de tentação, de paixão e de morte (Mc 14,32-42; Jo 18, 1-12).  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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Durante a noite, na adoração eucarística da vigília, façamos companhia a 

Jesus no Monte das Oliveiras, onde Jesus pediu aos seus discípulos “vigiai 

e orai”. E Jesus repete ainda a cada um de nós aquelas mesmas palavras 

com que ele dirigiu a Pedro ao ver-lhe dormindo: “Simão, dormes? Não 

pudeste vigiar uma hora comigo?” (Mc 14,37).    

5. Sexta-feira Santa: À tarde acontece a Celebração da Paixão e Morte de 

Jesus com 4 momentos importantes: a proclamação da Palavra, a oração 

universal, a adoração da cruz e a distribuição da Sagrada Comunhão.  

O sacerdote entra silenciosamente e faz a prostração.  Não tem a celebração 

eucarística, tem a celebração da Palavra e a distribuição da Comunhão (com as 

hóstias consagradas na Quinta-feira santa) e a veneração da Santa Cruz.  

Na 1ª parte, a proclamação da Palavra: são proclamados um texto do profeta 

Isaías sobre o Servo Sofredor, figura de Cristo (Is 52,13-53,12), outro da Carta aos 

Hebreus(4,14-16;5,7-9) que ressalta a fidelidade de Jesus ao projeto do Pai, e o 

relato da paixão e morte de Cristo, segundo o Evangelho de São João. São três 

textos muito ricos e que se completam, ressaltando a missão salvadora de Jesus 

Cristo.  

No segundo momento tem a Oração Universal, belíssima, que compreende 

diversas preces pela Igreja, pelos judeus, pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos 

que não creem etc.  e por toda a humanidade.  

Como terceiro momento tem a solene apresentação da Cruz, convidando todos a 

adorarem o Salvador nela pregado. O sacerdote entra desvelando aos poucos a 

cruz coberto de pano e nas três paradas diz: “Eis o lenho da Cruz, do qual pendeu 

a salvação do mundo. – Vinde adoremos”.  

E o quarto momento é a comunhão. Como não tem Missa, na Quinta-feira Santa 

se faz a reserva das hóstias consagradas que são trazidas para o altar na hora da 

Comunhão.  

Nesse dia a Igreja pede o sacrifício do jejum e da abstinência de carne como 

ato de homenagem e gratidão a Cristo, para ajudar-nos a viver mais 

intensamente esse mistério, e como gesto de solidariedade com tantos 

irmãos que não têm o necessário para viver. É costume em todas as partes 

fazer a via sacra lembrando do que Jesus passou nas horas da sua paixão 

e ao longo da viagem para o calvário.  

6. Sábado Santo: Sábado Santo é o dia de grande silêncio e de oração. A 

Igreja permanece junto ao sepulcro, meditando no mistério da morte do Senhor e 

na expectativa de sua ressurreição. Durante o dia não há missa, batizado, 

casamento, enfim nenhuma celebração de sacramentos.  

7. Vigília pascal: À noite, a Igreja celebra a solene Vigília Pascal, a “mãe de 

todas as vigílias”, revivendo a ressurreição de Cristo, a vitória sobre o pecado e a 

morte. A cerimônia é carregada de ricos simbolismos, que nos lembram a ação de 

Deus, a luz e a vida nova que brotam da ressurreição de Cristo: a fogueira, o fogo 

novo, o ritual do círio pascal com fogo novo, a procissão para a Igreja, a 

proclamação da Páscoa, a renovação das Promessas batismais etc. 
 



23 
 

Breve Lucernário:   
 

No início da celebração tem a bênção do fogo, fora da Igreja: o sacerdote acende 

o círio pascal com o fogo novo e em seguida traça nele a cruz. Depois marca na 

parte superior a letra Alfa e na inferior Ômega, entre os braços da cruz marca as 

cifras do anos em curso. Estes atos simbólicos anunciam grandes verdades da 

nossa fé: Jesus ressuscitado que marca a nossa história, Ele é o princípio e o fim, 

Ele é o Senhor da história, Aquele que venceu a morte, Aquele que tem o poder 

sobre o passado, o presente e o futuro, pois Ele ressuscitou.  

Segue a procissão das luzes para a Igreja, e ao entrar todos, se anuncia o Pregão 

Pascal (Anúncio da Páscoa). A luz no meio das trevas nos faz lembrar todo o 

mistério pascal. É o momento em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado 

e a morte. Nós revivamos a grande libertação nossa das trevas de ignorância e do 

pecado à luz do conhecimento de Cristo e felicidade dos filhos de Deus. Devemos 

viver este momento com intensa vida espiritual e contemplação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da nossa 

salvação. Entrando na Igreja acontece a proclamação da Páscoa e em seguida vem 

acessa todas as luzes.  
 

Liturgia da Palavra 

Meditamos as maravilhas que Deus fez desde o início e por isso as leituras são os 

grandes intervindos de Deus na nossa história e na história do Povo de Israel. 

Começando a narração da criação a Igreja se lembra de que pela ressurreição do 

Cristo tudo o que foi criado foi redimido.  

Liturgia Batismal 

Se tiver batismo, são chamados os catecúmenos, que são apresentados ao povo 

por seus padrinhos: se são crianças serão levados por seus pais e padrinhos. Toda 

a comunidade faz a renovação dos compromissos batismais. 
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Liturgia Eucarística 

Toda a celebração da Vigília Pascal é realizada durante a noite, de tal maneira que 

não se deva começar antes de anoitecer, ou se termine a aurora do Domingo. 

A missa ainda que se celebre antes da meia noite, é a Missa Pascal do Domingo 

da Ressurreição. Os que participam desta missa, podem voltar a comungar na 

segunda Missa de Páscoa.  
 

 

 

ABRIL 3 (APÓS A PÁSCOA) 

Assistir o filme: São Tomé apóstolo  

(A busca e o encontro de São Tomé com Jesus ressuscitado). 

 https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 

 

ABRIL 4 

OS SETE SACRAMENTOS: A POSSIBILIDADE DE REENCONTRAR-SE 

COM JESUS RESSUSCITADO NO TEMPO E NO ESPAÇO. 
 

Todos os famosos viveram e morreram e a memória de alguns permanece 

ainda na história. E alguns destes ocuparam espaços nas páginas dos livros, outros 

tem lugar em monumentos, outros em poesias e em arquivos e outros esquecidos 

na memória do passado. O único que viveu no meio de nós e falou que ‘estará 

conosco até o fim’ é Jesus. O único que nos deu a comida que ‘dá a vida eterna’ é 

Jesus, o único que falou ‘permanecei em mim e eu permaneço em vós’ é Ele e, 

enfim, o único que morreu e ressuscitou e comeu e bebeu com seus discípulos 

após a ressurreição e se deixou ser tocado e abraçado por eles, foi Ele, o Jesus de 

Nazareth, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E esta 

presença permanente de Jesus no meio de nós, não mais como Jesus histórico, 

mas Jesus sacramental, Jesus ressuscitado presente no meio de nós, através de 

um simples Pão e Vinho. É a criatividade e a sabedoria infinita de Deus, para a 

nossa alegria, para a nossa redenção! 

Jesus quis assim e “assim foi do seu agrado” (Mt 11). Entendê-lO e acolhê-

lO, não depende da nossa capacidade humana, mas da graça divina que vem do 

alto. Se Deus não nos der a simplicidade e a humildade diante do mistério divino 

nunca iremos entendê-lo e por isso nunca iremos acolhê-lo com coração puro e 

disposição alegre. Jesus agradeceu ao Pai por nós pequenos que cremos: "Eu te 

ATIVIDADES PARA SEMANA SANTA: 
 

1. Textos para ler durante a semana: A paixão de Jesus (Jo 18 e 19); 
2. Assistir a vídeo-aula: O Tríduo Pascal, visitando o nosso cantinho 

catequético;  
3. Na adoração da Quinta-feira Santa: ler e meditar Jo 17 

Durante a semana da Páscoa: ler Jo 6; Lc 24; Jo 21; Mt 28 e Mc 16. 
4. Escrever no caderno quais são as sete leituras do AT que se lê na noite da 

Páscoa e quais são as leituras obrigatórias.  

 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios 

e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim 

foi do teu agrado” (Mt 11,26). 

Pois o terreno fértil para acolher a Palavra de Jesus “Eu sou o Pão” é aquele 

de Maria: a disposição com que Maria acolheu a palavra do anjo: “faça-se em mim 

segundo a sua Palavra” (Lc1,38). Não importa que entendamos tudo. São 

suficientes, como falamos, as palavras do anjo a Maria diante de sua pergunta: 

“como é possível?” E a resposta será sempre a mesma: “O Espírito Santo descerá 

sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra” (Lc1,35). De fato, 

quando o sacerdote estende sua mão sobre o pão e o vinho invocando o Espírito 

Santo sobre eles que acontece a transubstanciação deste Pão e deste Vinho em 

Corpo e em Sangue de Jesus.  
 

III.1. Os Sacramentos e o ciclo da vida: 
 

Os sacramentos são 7 e se dividem em 3 categorias: 
 

– Sacramentos de iniciação cristã: Batismo, Eucaristia e Confirmação. 

– Sacramentos de cura: Penitência e Unção dos Enfermos. 

– Sacramentos de serviço: Matrimônio e Ordem. 

E estes correspondem e acompanham, a cada etapa, do ciclo de nossa vida: 
 

Pelo Batismo a pessoa nasce em Cristo e vem inserido numa família, fazendo 

parte dos membros de um corpo místico, a Igreja, onde Cristo é a cabeça;   

A Eucaristia é o pão cotidiano, alimento necessário para uma pessoa que está em 

caminho para seu crescimento, preparado pela santa Mãe Igreja para seus filhos a 

fim de eles cresceram e caminharem com vigor, tendo os olhos fixos em Jesus. 

Assim como o neonato procura o peito da mãe para se saciar e para sobreviver 

assim o batizado, o neonato, se sacia com o Pão dos anjos, o Pão eucarístico. 

A Confirmação é a unção do jovem/adulto cristão para ser forte na batalha 

espiritual, é a unção para assumir com maturidade os compromissos da vida.  

O Matrimônio e a Ordem são duas modalidades vocacionais para o homem 

maduro, onde cada fiel, segundo sua vocação recebida, se coloca ao serviço dos 

outros, amando e servindo. A pessoa contribui na formação da família humana e 

espiritual.  

A Penitência, o Sacramento da Reconciliação, é a possibilidade, para o homem 

debilitado, caído sob o peso dos seus pecados e infidelidades, de levantar-se para 

retomar o caminho reto e seguro rumo à santidade e ao amor fraterno.  

A Unção dos Enfermos é para confirmar-nos na esperança da vida eterna além 

de fortalecer-nos nas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, 

ajudando-nos a viver bem as enfermidades e a velhice e a acolher a irmã morte 

com fé e esperança.  
 

ATIVIDADE DA SEMANA: 

Assistir junto com seus pais e padrinhos a Vídeo-aula: Sacramentos e 

sacramentais, visitando o nosso cantinho catequético. 
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MAIO 01 

OS SINAIS E SÍMBOLOS NA LITURGIA. 
  

Celebramos a presença de Jesus Ressuscitado em Sacramentos. A palavra 

Sacramento significa, segundo o Catecismo da Igreja Católica (CIC 1116), 

Celebração da nossa redenção onde, através os sinais simples e sensíveis, nos 

vem transmitidas as graças invisíveis e eficazes.  

 

SACRAMENTOS: SINAIS VISÍVEIS, GRAÇAS INVISÍVEIS. 

Olhando para cada um dos sete Sacramentos podemos ver esta 

característica fundamental: sinais visíveis e simples e graças invisíveis e infinitas.   

No Batismo um pouco de água, aliás algumas gotas de água que contêm 

na palma de uma mão, porém, acompanhadas pelas orações e a invocação do 

Espírito Santo, a pessoa se transforma em Filho de Deus, libertos de todos os 

pecados próprios e dos seus antepassados, recebe as graças invisíveis com toda 

a potencialidade, para a pessoa abrir-se à graça divina, investida pelas virtudes 

teologais de fé, esperança e caridade.  

No sacramento da Eucaristia, o tamanho, a espessura do pão é tão 

simples, pobre e singelo e o vinho usado na Missa é tão pouco, mas, uma vez que 

invocando sobre eles o Espírito Santo, pronunciando as palavras de Jesus na 

última ceia, pelo sacerdote ordenado, aquele pão e aquele vinho se transformam  

em corpo em sangue de Jesus, Pão dos anjos, Pão da vida eterna.   

No sacramento da Reconciliação, tendo o devido arrependimento e a fé 

no perdão dos pecados concedido pela Igreja, quando o fiel se confessa diante de 

um sacerdote, vendo nele, não ele, mas o Cristo, recebe o perdão de todos os seus 

pecados e sai de confessionário ouvindo: “Teus pecados te são perdoados, vai em 

paz”. Quem pode dizer assim neste mundo ou quem pode tirar os fardos dos 

pecados que pesam a nossa consciência se não pelo sacramento da 

Reconciliação, onde os pecados nossos e suas vergonhas são jogados no fundo 

do mar, devolvendo-nos a plena dignidade e alegria dos filhos de Deus?! 

No Sacramento da Ordem a pessoa eleita, apesar da sua condição pessoal 

e frágil, vem ordenada a fim de que pelas suas mãos consagradas aconteçam os 

milagres sacramentais. Pelas suas palavras pronunciadas, o pão e o vinho se 

transformam em corpo e o sangue de Cristo. Qualquer um pronunciando-as não 

acontece o Sacramento. A única condição: que ele seja ordenado, consagrado 

devidamente pela Igreja Católica e seus ensinos estejam em plena comunhão com 

a doutrina da Igreja.  

Os símbolos usados neste sacramento são muito simples e significativos: o óleo do 

crisma com que unge as mãos do eleito e a imposição das mãos da parte do bispo 

celebrante e por todos os demais concelebrantes. Quem ordena um sacerdote é 

um bispo, sucessor dos apóstolos (um sacerdote não ordena outro sacerdote). E, 

não pela virtude do sacerdote, acontece o sacramento administrado por ele, mas 

pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela virtude das Suas palavras.  
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Assim, sucessivamente, em cada sacramento: os símbolos usados são 

simplicíssimos e singelos, mas acontece um encontro pessoal e amoroso com 

Cristo, o Senhor da vida e da história.  

Ler o texto: a cura de Naamã 2 Re 5, 1-18. Como no início, Naamã, não 

conseguiu acreditar nas palavras do profeta Elizeu, pois era tão simples o que ele 

pediu, assim acontece conosco também. Deus é tão símplice e agente se pensa 

que só com grandes esforços e desafios que alcança as graças. O que é necessário 

é a fé e a obediência às palavras de Jesus. O milagre acontece quando obedece.  
  

SACRAMENTOS: MATÉRIA E FORMA 
 

Em cada sacramento tem o uso da matéria e da forma, a matéria é o 

símbolo, o sinal usado num determinado sacramento (como falamos já, são sinais 

visíveis, símplices e pobres) e a forma é a palavra (a fórmula) pronunciada sobre a 

matéria pelo sacerdote ou o celebrante ordenado, invocando o Espírito Santo. E 

através destes gestos simples nos vem transmitidas as graças invisíveis e eficazes. 

Assim no 
 

BATISMO:       

Matéria – a água, (o óleo do catecúmeno e óleo do crisma são complementares).  

Forma – “Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.”  

Graça – Apaga o pecado original – tornamo-nos filhos de Deus, herdeiros e co-

herdeiros de Deus – infunde em nós as virtudes teologais de fé, esperança e 

caridade - é o nascimento espiritual.  
   

 

EUCARISTIA:  

Matéria - O pão e o vinho consagrados na Santa Missa.  

Forma - "Isto é o meu Corpo" - para a consagração do pão; "Este é o cálice do meu 

sangue, do sangue da nova e eterna aliança, mistério da Fé, que será derramado 

para vós e para muitos para o perdão dos pecados" -, para a consagração do vinho.  

Graça - É a presença do próprio Jesus Cristo, com seu Corpo e Sangue, com sua 

Alma e Divindade - é o alimento espiritual, o maná, o Pão dos anjos, “o pão nosso 

de cada dia” nas nossas mãos para a vida eterna. Aumenta a graça e nos garante 

o Céu. 
 

CRISMA:  

Matéria – o óleo sagrado chamado Santo Crisma.  

Forma – “Recebe por este sinal, o Espírito santo, o dom de Deus.”  

Graça – Confirma em nós a figura de Cristo, tornamo-nos Soldados de Cristo, nos 

capacitamos de fazer o bom combate na vida cotidiana por causa da nossa fé, 

adquirindo a força para testemunhar Cristo, assumindo os compromissos como 

pessoa adulta na fé.    
 

CONFISSÃO:  

Matéria - Os pecados confessados diante do Padre.  
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Forma - "Eu  te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém."  

Graça - O perdão dos pecados - devolve a graça santificante - é o remédio 

espiritual. 
 

UNÇÃO DOS ENFERMOS:   

Matéria - O óleo sagrado chamado Óleo dos Enfermos.  

Forma - "Por esta santa unção, e por sua puríssima Misericórdia, o Senhor venha 

em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberto dos teus pecados, 

Ele te salve, e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos."  

Graça – Aumenta em nós a esperança, adquire a força para combater com fé e 

esperança as enfermidades, infunde em nós a saudade do Céu - apaga os pecados 

veniais, as imperfeições e até pecados mortais - reanima o corpo doente.  
 

ORDEM:  

Matéria - A imposição das mãos pelo Bispo.  

Forma - A oração consecratória na ordenação diaconal, sacerdotal e episcopal.  

Graça - Dá ao Diácono/ Padre/ Bispo o poder de celebrar os Sacramentos.  
 

MATRIMÔNIO:  

Matéria - O contrato entre os noivos.  

Forma - A aceitação pública do contrato - o "sim".  

Graça – Olhar com sacralidade a união matrimonial, o intervindo de Deus na vida 

do casal, adquire a fé, esperança e caridade no relacionamento entre casal e na 

educação dos filhos, infunde no coração do casal a seriedade e a perpetuidade de 

casamento, vivendo junto buscando a santidade e vida eterna juntos.  
  

OS PRINCIPAIS SINAIS E SÍMBOLOS USADOS NOS SACRAMENTOS 
  

O uso de 4 elementos fundamentais ou básicos do planeta (a água, o ar, 

a terra/o pão e o fogo) é muito importante na Liturgia e cada um tem seu significado 

a partir do mistério pascal de Cristo (isto é: as graças derramadas pelo mistério da 

encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus).  

No AT estes elementos funcionam como figuras, tipos e preparam para os 

acontecimentos do NT e, Cristo tudo converge. Nele tudo vem recapitulado e 

reconciliado e nos Sacramentos tudo vem usado como lugar de memorial do 

mistério pascal, lugar da celebração, projetando tudo para sua realização completa 

na eternidade e, por isso, já no livro de Apocalipse, podemos ver as brechas destas 

celebrações no Jerusalém celeste.  
 

A ÁGUA:   
 

AT: A água já nos leva à água primordial, onde quando tudo estava vazia e sem 

forma o Espírito Santo desceu sobre ela e tudo transformou em vida (Gn1). Deus 

criou cada coisa segunda sua espécie, colocando nela a capacidade de fecundar-

se e multiplicar-se.  
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No AT, seja a água do dilúvio no tempo de Noé que a água na travessia do Mar 

Vermelho, nos faz lembrar de um novo tempo, nova história, nova vida de um povo 

eleito.  

Ao entrar na Terra Prometida, e quando os Israelitas tiveram o Templo de 

Jerusalém, já a água que corria do lado do Templo, na profecia de Ezequiel, 

mostrava que aquela água dava a vida e a vida em abundância.  

NT: Jesus começa sua vida pública recebendo o batismo nas águas de 

Jordão, das mãos de João Batista, inserindo-se assim ele mesmo dentro da nossa 

história pecadora13.  

Lembremos, aqui, que o batismo que nós recebemos não é o batismo de 

João Batista, mas o batismo de Jesus, que é o mistério da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. Jesus disse: “Eu tenho um batismo para receber e eu desejo 

ardentemente para este momento. Jesus falava disso da sua morte” (Lc 22, 15). 

Aquela descida de Jesus ao rio Jordão já antecipa, em figuras, o acontecimento da 

sua grande descida na mansão dos mortos, resgatando assim toda humanidade 

escrava de Satanás, para liberdade dos filhos, no mistério pascal. E na Cruz, na 

hora derradeira, quando sairam a água e o sangue do peito de Jesus, tudo se 

completou. Todas as águas de todos os lugares e de todos os tempos agora tem 

um novo significado. A água é a vida e a vida em abundância.  

Tudo isso nós celebramos na noite da vigília pascal inserindo o círio pascal 

na água batismal, proclamado que Ele é “o Alfa, a Ômega, o Principio e o Fim”.  

E todas estas graças nos vem dadas pelo uso de água nos Sacramentos, 

em especial na celebração do Sacramento do Batismo.  A água usada no Batismo 

pode ser pela imersão ou pela efusão. Não é a quantidade de água que dá o valor 

ao Batismo, mas o significado que ela traz. Assim como Jesus desceu à mansão 

dos mortos e tirou daí Adão e Eva (cada homem e cada mulher), o batizado descido 

na água com seus pecados e suas consequências sobe com Cristo vitorioso com a 

dignidade do “filho de Deus”, revestido da graça da ressurreição. Não é a água que 

lava os pecados, mas o Cristo ressuscitado e a água são o símbolo, o sinal, como 

falamos.  

Além da água batismal e uma gota de água colocada junto com o vinho 

durante a celebração da Santa Eucaristia, simbolizando a humanidade (a água) e 

a divindade (o vinho) de Jesus. Temos, ainda o uso da água benta na aspersão de 

pessoas e objetos:  

1. Na vigília pascal, depois da renovação das promessas batismais;  

2. Nas celebrações dominicais: aspersão da assembleia; 

                                                             
13 A água aqui representa o mal, a miséria da humanidade. A mansão dos mortos é aquela situação do homem 

quando ele está mais distante de Deus, lá na profundidade da miséria. E Deus desce para lá para resgatá-lo. 

Lembre-se da imagem do homem Samaritano carregando o homem Adão, sofrido e flagelado no seu ombro (o 

ícone do Ano da Misericórdia 2016).  Para participar a qualquer banquete nós nos arrumamos: tomamos o 

banho e nos  perfumamos. Pelo mistério da ressurreição, Jesus, o novo Adão, nos tira da lama da morte, nos 

lava (pelo Batismo, que é a participação à morte e ressurreição de Jesus), nos perfuma (pelo rito da crisma, 

com óleo perfumado seja na segunda unção do Batismo que no Sacramento da Crisma) e, nos introduz para o 

banquete (que é o banquete eucarística, o Pão descido do Céu, o maná, alimento dos anjos) do Esposo Jesus. 
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3. Nas paredes da Igreja e do altar, na dedicação ou bênção de uma igreja e do 

altar; 

4. No cadáver e no túmulo onde será enterrado o batizado; 

5. Na visita a um enfermo para dar-lhe a Sagrada Comunhão ou celebrar a Unção 

e também aspersão de seu quarto; 

6. Nas Pias de água benta na entrada de algumas Igrejas, para lembramos de 

nosso batismo. 

7. No momento da preparação das ofertas: usa-se o lavabo, expressando o desejo 

da purificação interior etc.  
 

O AR  

O ar, o (sopro) é um símbolo forte na Liturgia.  

No AT, já a narração da criação começa dizendo que o Espírito Santo (ruah) pairava 

sobre as águas. Muitas vezes a presença de Deus no AT é manifesto no vento, 

como a experiência de Elias no deserto (1Re 19). O profeta Ezequiel profetiza aos 

ossos áridos invocando o Espírito Santo sobre eles: “Vem, Espírito, dos quatro 

cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva” (Ez 37). E o sopro do 

Espírito penetrou neles e se revivificaram.  

No NT, Jesus na cruz, como último ato (litúrgico) expirou o espírito14 e após a 

ressurreição Ele sopra sobre os apóstolos o disse: “recebei o Espírito Santo” (Jo 

20,22) e em fim, no dia de Pentecostes, ouviram o barulho de um vento impetuoso 

e o Espírito Santo desceu sobre eles na forma de línguas de fogo (At 2).  O Espírito, 

como o vento vai e vem e não sabemos de onde vem e para onde vai e sopra onde 

quer, santifica, vivifica quanto quiser sem agente mesmo perceber ou controlar. Ao 

soprar, vem expulso os espíritos malignos com a força do Espírito (sopro) de Deus. 

Na liturgia, o uso do ar (sopro) em 

primeiro lugar acontece na Missa dos Santos 

Óleos, na Quinta-feira Santa: O Bispo sopra 

sobre o óleo perfumado, e que vai ser usado 

depois nos seguintes sacramentos:  o Batismo, 

a Crisma e a consagração do sacerdote e do 

Bispo.  

• No antigo rito da bênção da água na vigília pascal, o celebrante soprava 

três vezes sobre a água durante a oração consacratória. 
 

O FOGO/ A LUZ.  
  

A fogueira e a lâmpada acesa tem o significado da vigilância/ a espera para o noivo 

(Mt 25). As celebrações noturnas como as vigílias de Natal e Páscoa tem 

exatamente este significado: a Igreja, esposa, em vigília, esperando a chegada do 

Esposo, Cristo15. 

                                                             
14 Na verdade este expirar para São João Evangelista é a instituição da Eucaristia, após de ter derramado a água 

e o sangue do seu peito, dando a vida à sua Esposa, simbolizando assim o nascimento da Igreja. Assim como 

Deus soprou no Adão e na Eva (Gn2) Jesus soprou, expirou o seu Espirito e nasceu a sua Esposa, Igreja.  A 

água e o sangue de fato são símbolos do Batismo e da Eucaristia e, expirando, soprando o seu Espírito sobre 

os que estavam lá já antecipa o Pentecostes, embora não manifesto publicamente ou solenemente.  
15 Ver o tríduo Pascal 
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E em todas as celebrações dos Sacramentos, nós acendemos as velas do 

altar em primeiro lugar e isso nos faz lembrar que a presença de Deus já está entre 

nós.  

E a noite da Páscoa, o primeiro ato litúrgico é acender a fogueira e daí em 

seguida acender o círio pascal, simbolizando a luz, que é o Cristo ressuscitado 

mesmo e que vem dissipando as trevas (aos poucos a Igreja vem iluminando pelas 

velas acesas dos fiéis) e em seguida renovamos a promessa batismal revivendo da 

nossa passagem das trevas à luz de Cristo. Nestes pequenos e singelos atos 

simbólicos revivamos grandes mistérios da nossa redenção.  A lâmpada acesa ao 

lado do sacrário nos faz lembrar da presença de Jesus ressuscitado na Eucaristia 

e nos convida à adoração. 
 

 O INCENSO 
 

Assim como a luz, o incenso também é um elemento bastante usado nos 

atos litúrgicos, significando a atitude de adoração e oferenda da parte da criatura 

ao seu Criador. Incensar determinados objetos (cruz, altar, livro dos evangelhos, 

círio pascal, pão e vinho) ou pessoas (ministros, assembleia, nas exéquias o corpo 

do defunto, como também o túmulo) indica respeito, homenagem, sobretudo porque 

vemos neles uma referência à pessoa de Jesus Cristo.  O perfume recorda o “bom 

odor de Cristo” (2Cor 2,14-17) que se derrama onde se anuncia o Evangelho. 

A assembleia é considerada como templo vivo em que cada fiel é um altar 

espiritual (RDBO 16 e 66-68) e o altar coberto pela fumaça do incenso que se eleva 

recorda o fogo que desce do céu para consumir a oferenda (2Cr 7,1; 1Rs 18,38). 

Os Israelitas ofereciam um sacrifício de perfumes todas as manhãs e todas 

as tardes, como gesto de alegre adoração (Ex 30, 7ss; Lc1,9ss). E no Apocalipse 

podemos ver como os querubins continuamente incensam o altar da Jerusalém 

Celeste: "Quando recebeu o livro, os quatro Animais e os vinte e quatro Anciãos 

prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias 

de perfume (que são as orações dos santos)”(Ap 5, 8). Na arquitetura das Igrejas 

antigas e medievais podemos ver os altares cheios de anjos com perfume de 

incenso nas taças.   
 

A IMPOSIÇÃO DAS MÃOS 
  

Um dos gestos importantes do celebrante na Liturgia é a imposição das 

mãos sempre que invoca o Espírito Santo. Na hora da oração da epíclese, o 

celebrante estende a mão sobre a pessoa ou objeto e invoca o Espírito Santo (sobre 

o pão e o vinho, sobre o catecumenato, no exorcismo, na consagração dos 

sacerdotes e bispos, na consagração das virgens, na consagração do altar, na 

consagração do óleo santo do Crisma, no sacramento da Penitencia para dar a 

absolvição, na Unção dos Enfermos etc), pois é o Espírito Santo que transmite e 

confere a autoridade. Ele que cura, absolve protege e ordena. Na ordenação do 

diaconato ou para o sacerdócio (presbítero e bispo), a transmissão do Espírito 

Santo é feito em silêncio, seguido da oração consecratória (gesto essencial do 

sacramento); 
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No AT, o sacerdote estendia a mão sobre o cordeiro, o bode expiatório, para 

transferir o pecado do povo sobre ele a fim de carregá-lo para o deserto (Lv 16,21; 

Lv 1,4; 3,2-13; 4,4).; Usavam também a imposição das mãos como sinal de 

transmissão do poder e da autoridade (Nm 27, 15-23). 

E no NT os Apóstolos continuavam fazer o mesmo gesto como sinal conferido pelo 

Espírito Santo para a vida cristã ou para o ministério (At 6,1-6; 8,15-17;13,2-3;19,1-

7;Tm 4,14; 2Tm 1,6) como também como sinal de cura (At 28,8). 
 

O ÓLEO 
 

O óleo simboliza o Espírito Santo, com o qual Jesus foi consagrado para sua 

missão messiânica (Lc 4,16ss). As palavras “Messias” e “Cristo” significam 

justamente “ungido” (Ct 1,2: “teu nome é perfume que se expande”). 
 

O óleo usado nos sacramentos chama-se óleo santo e que são preparados, 

na Quinta-feira Santa, durante a celebração da Santa Missa presidida pelo Bispo 

diocesano com todo o clero da sua diocese (chama-se a Missa dos Santos Óleos 

ou a Missa da Unidade) e, durante esta Missa, vem apresentado e preparado os 

três tipos de óleo que usamos nos Sacramentos ao longo daquele determinado 

ano. São 

O Óleo do Catecúmeno 

O Óleo do Crisma e 

O Óleo da Unção dos Enfermos. 

Nos seguintes sacramentos usamos estes óleos e que tem seu significado próprio:  

No Batismo tem duas vezes a unção: a primeira vez, com o óleo de catecúmeno e 

a segunda vez, com o óleo do Crisma. O óleo catecumenal, o óleo do exorcismo, 

liberta a pessoa de todos os males e o óleo da crisma, unge a pessoa conferindo-

lhe as virtudes da fé, esperança e caridade, além de consagrar a pessoa, 

pertencendo ao mistério de Cristo, à Igreja, Corpo de Cristo;  

O óleo da Crisma é usado na Crisma, na Consagração Sacerdotal e Episcopal e 

são sacramentos que somente o Bispo que confere e, em caso de extrema 

necessidade, para a celebração da Crisma, um sacerdote encarregado pelo Bispo 

pode atuar em forma de suplente.  

No Batismo a unção é no peito e na fronte 

Na Crisma, a unção é na fronte 

Na Ordenação Presbiteral a unção é na palma das mãos do presbítero 

ordenado (função sacerdotal no oferecimento do sacrifício eucarística (RO 23 -24) 

e Na Ordenação Episcopal, a unção é na cabeça do bispo eleito (como sinal de 

fecundidade espiritual (ORO 28). 

O óleo para a unção dos enfermos, usa para ungir a pessoa a fim de que ela seja 

forte na batalha das enfermidades e morte. Significa força, alívio, consolo e 

libertação.  

São sinais sacramentais usados dentro da Liturgia e nunca fora disso. 

Terminando o tempo do ano corrente litúrgico, o óleo consagrado sobrado é 

queimado e não usado para outros fins.  
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O óleo usado também na dedicação de uma Igreja, unção do altar e das 

paredes da Igreja em sua dedicação: 4 ou 12 unções = a Igreja é a imagem de 

Jerusalém, a cidade santa (RDBO 16 E 63-64). 
 

A TERRA/ AS CINZAS NA LITURGIA. 
 

A terra, um dos elementos básicos da natureza, usa-se na Liturgia com seu 

significado profundo: o homem que é moldado por Deus a partir do pó da terra (Gn 

2) volta a ela, pois, ela é a última morada, antes da ressurreição dos mortos. Em 

alguns lugares, os familiares e amigos jogam um punhado de terra sobre o caixão 

dentro da sepultura, como última despedida. 

A bênção e imposição das cinzas no começo da Quaresma (Quarta-feira de 

Cinzas) nos faz lembrar de que somos criaturas mortais e por isso tomar 

consciência de nossa fragilidade: “Lembra-te de que és pó e de que ao pó voltarás”; 

e do outro lado, nos convida à conversão e à mudança de vida. 

Na ordenação dos sacerdotes, na consagração das virgens, na profissão 

religiosa etc. a pessoa eleita se prostra no chão diante do altar enquanto se canta 

a ladainha invocando a ajuda de Deus e de seus Santos. É um sinal de morte, 

submissão, entrega total e disponibilidade total à vontade de Deus, como resposta 

à vocação. No rito monástico, canta-se: “Morreste e tua vida está escondida com 

Cristo em Deus” (Cl 3,3) 

E é costume dar as bênçãos às plantações, aos campos e pastos. É comum 

também recolher a terra da tumba de um santo ou mártir por motivo de devoção.  
  

O PÃO E O VINHO 
 

O pão é um alimento básico e cotidiano dos pobres. Ainda que seja pobre, 

estamos apresentando-o ao altar em ofertório, como fruto do nosso suor e trabalho, 

para que, Deus o transforme em Corpo de Cristo. Parece que, para Deus é 

necessário a nossa oferenda, como se Ele dependesse de nós. Exatamente sim: É 

verdade que tudo é dele, assim como diz o Salmo: “Ao Senhor pertence a terra e 

tudo o que nela encerra” (Sl 24). Ele nos deu tudo e, o que damos para ele também 

é dele, e nós mesmo pertencemos a Ele.  Ainda assim, pela humildade de Deus ele 

depende de nós, da nossa generosidade. Por isso Santo Agostinho dizia: “Deus, 

que te criou sem ti, não te salvará sem ti”. 

No mistério da Encarnação, Maria Santíssima deu sua carne e seu sangue 

para formar Jesus.  Ou seja, o corpo de Maria se tornou o Corpo de Cristo, o sangue 

dela se transformou em Sangue de Cristo. Dizia Santo Antônio de Pádua numa sua 

pregação mariana: “O Pai deu a Jesus a majestade, a Mãe deu-lhe a fragilidade, O 

Pai deu a divindade, a Mãe deu a humanidade16”. E São Francisco disse: “Assim 

como Ele veio no útero de Maria, cada dia ele vem no altar pelas mãos do 

sacerdote” (Ad 1). A matéria prima lá era a carne de Maria e aqui o pão e vinho 

oferecido por nós.  

                                                             
16 José Antônio Merino e Francisco Martinez Fresneda (Coord.) Manual de Teologia Franciscana-FFB Editora 

Vozes, Petrópoli 2005 Pg. 270 
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Assim como o útero de Maria, acolheu o Divino, agora a Igreja acolhe Jesus 

pelo Espírito Santo. A mistura da água no vinho simboliza exatamente a união da 

natureza humana com a divina. Nós (água), na Missa, nos unimos a Cristo (vinho) 

para formar um só Corpo com Ele.  

E a oração sobre as oferendas tem uma característica única: é a mesma 

oração que os judeus usavam e usam ainda antes das refeições: “Bendito sejas 

Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos”.   

De fato, o pão é o símbolo de toda a criação. O grande filósofo Pitágoras, 

já no 5º século a.C dizia: “o universo começa com o pão”. No pão o homem 

reconhece os elementos fundamentais do mundo: a terra que recebe a semente e 

faz crescer o grão, a água empastada com a farinha, o fogo e o ar para cozinhar o 

pão.  O pão é o símbolo da vida. Onde não tem pão tem miséria, é sem vida. É 

dignidade dos filhos reconhecer, diante do Pai, os dons que Ele nos deu para o 

nosso sustento. Por isso rezamos: ‘Bendito sejas Senhor, Deus do universo pelo 

pão que recebemos’. 

O vinho, ao contrário, não é elemento principal da sobrevivência, mas é 

símbolo da alegria, da gratuidade, é símbolo da alegria da convivência humana. E 

o pão e o vinho trazemos ao altar junto e nunca separados. O pão tem seu sabor 

quando é partilhado com os outros, quando tem a convivência humana, quando tem 

a alegria fraterna. É belo quando o salmista canta:. “Ele dá o Pão a toda carne, 

porque o seu amor é para sempre”. Sl 136. 

E o pão e o vinho são frutos do trabalho humano: os dois para chegar à 

mesa, exigem bastante trabalho, fadiga e sabedoria humana. Por isso no ofertório, 

bendizemos o Senhor pelos seus dons e bendizemos o homem pelo seu trabalho.  

Fazer refeições juntos, oferecer a refeição é hospitalidade, é acolhida, é 

celebrar o amor. Na mesa que expressa a comunhão fraterna e acontece a partilha, 

faz a despedida.  

No AT podemos ver como Abraão serviu os três hospedes sob o Carvalho 

de mambré (Gn18); fazendo a refeição que os Israelitas fizeram ao sair do Egito 

(Ex 12); no deserto o amor paternal de Deus vem expresso aos Israelitas 

providenciando-lhes o maná e a água (Ex 16); Elias recebe o pão cozido e a jarra 

de água preparada no deserto (1Rs 19). 

No NT Jesus fez sua despedida fazendo a última ceia com seus discípulos 

(Lc 22) e após a ressurreição Jesus mesmo toma a iniciativa em fazer as refeições 

com seus discípulos ensinando-lhes a fazer a mesma coisa todas as vezes que irão 

se reunir. E, enfim, Jesus comparou o Reino de Deus a um banquete (Mt 22) e o 

livro de Apocalipse mostra-nos que, no céu, não teremos outras atividades senão 

comer da árvore do jardim (Ap 22) e ser servido pelo Cordeiro (Ap 19, Lc12)!  
 

A CRUZ 
 

A cruz é um outro símbolo que usamos em todas as celebrações litúrgicas 

como também é o primeiro sinal da nossa salvação. Começamos a nossa vida cristã 

com a cruz assinalada na fronte, (o primeiro gesto do Batismo) e pelo mesmo sinal 

seremos sepultados no fim da nossa vida.  
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Além de colocá-la no altar, nas igrejas, nas casas, no peito e em todos os 

ambientes cristãos recordando da nossa salvação, no dia da Sexta-feira Santa 

temos a “Adoração da cruz”. Nas procissões, a Cruz vai na frente, lembrando-nos 

que Ele caminha conosco, liderando-nos rumo ao Pai.  Todas as celebrações 

começam e terminam com o “Sinal da Cruz”, invocando a Santíssima Trindade. 

Antes da proclamação do Evangelho traçamos a cruz sobre nós; antes do cântico 

evangélico na Liturgia das Horas; durante a epiclese, na oração eucarística, por 

parte do presidente da celebração; Nas bênçãos; no círio pascal durante a 

celebração da vigília pascal; na testa do agonizante; Cruzes (12 ou 4) nas paredes 

internas da Igreja no dia da consagração do templo. O número doze –sinal de 

plenitude no apocalipse – recorda que a Igreja é imagem da nova Jerusalém com 

suas doze portas (Ap 21,12); ali nasce o rito que alimenta as árvores da vida, para 

que frutifiquem nos doze meses do ano (Ap 22,2). O número quatro representa, em 

muitas culturas, os quatro cantos do mundo, a totalidade cósmica (Gn 2,10; Mt 

24,31).   

 
 

AS FLORES 

O uso de flores nos atos litúrgicos é muito comum não só para nós católicos, 

mas em todas as religiões. O uso de flores em casamentos, nos banquetes e nas 

festas expressam a alegria e a solenidade.  Para nós as flores representam a 

alegria pascal, a união da Igreja com Cristo, vitorioso sobre a morte. 

Liturgicamente, no rito da dedicação de uma Igreja, depois da unção, de 

incensação da iluminação, e na preparação do altar para a liturgia eucarística, 

deve-se enfeitar o altar com flores (RDBO 69); o mesmo deve ser feito na dedicação 

de um altar (RDBO 54). 

Na Quinta-feira Santa, o Santíssimo Sacramento é transferido para uma 

capela “devidamente enfeitada”. Na Igreja, retiram-se as toalhas do altar e, se 

possível, as cruzes. Na Sexta-feira Santa, o altar deve estar totalmente despojado, 

sem flores, sem cruzes, candelabros ou toalhas e o sacrário vazio e aberto. Pois a 

Igreja está em luto, foi tirado seu Senhor! 

Durante o Tempo de Advento e a Quaresma não se enfeita com flores o altar, 

pois indica o tempo de penitência e tempo preparativo esperando a chegada do 

noivo, Cristo.  
 

 

MAIO 2 

O SACRAMENTO DO BATISMO 

 Vídeoaula: https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 
 

Após assistir à vídeo-aula, responder às perguntas:  

1. Quem pode receber o batismo? 

2. Quem pode batizar uma pessoa? 

3. Quais são os elementos necessários para administrar o sacramento do 

batismo? 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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4. Quantas vezes tem a unção durante o batismo e como se chamam os 

santos óleos usados no batismo? 

5. Qual o significado da veste branca? 

6. As condições para ser padrinho ou madrinha do batizado? 

7. Qual o significado de acender a vela do batizado do círio pascal?  
 

ORAÇÃO FINAL: em silêncio, agradecer a Deus pelo batismo que recebemos, 

lembramos e rezamos pelos nossos pais e padrinhos que nos transmitiram a fé, 

agradecemos pelos Apóstolos e pela Igreja que nos trouxe até nós, fiel e 

integralmente, tudo o que Jesus ensinou e deixou para ser transmitido.  
 

 

MAIO 3 

O CREDO  
 

O que é a profissão da fé? A «profissão de fé» ou o «Credo», é composta de 

7 artigos, onde contém toda a fé da Igreja Católica, transmitida desde o tempo dos 

Apóstolos, de geração em geração até nós. “Chama-se o resumo do depósito da 

fé”, pois, tudo o que nós, como membros da Igreja, cremos, celebramos e 

ensinamos está contido de forma resumida no Credo. Por isso quando uma pessoa 

entra na igreja através do batismo recita o Credo, todas as vezes que a igreja se 

reúne reza-se o credo e é a marca do cristão, é o que nos distingue dos outros 

cristãos e até das outras religiões. O dia em que nós fomos batizados, nós 

professamos a nossa fé e, no caso do batismo das crianças, os pais e padrinhos 

professam em nome delas. Enfim, na Igreja antes de assumir qualquer atividade, 

ou receber qualquer sacramento renovamos a nossa Profissão de Fé. Por isso é 

importante entender e rezar com consciência cada artigo que professamos. 

Existem duas formas de credo: a forma menor é chamado o símbolo 

apostólico, o credo mais antigo e a forma maior é posterior (fruto dos Concílios 

ecumênicos, corrigindo algumas heresias, doutrinas erradas e contém mais 

palavras).  

1.Creio em Deus, Pai todo poderoso, Criador do Céu e da Terra  

2.E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder 

do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 

terceiro dia; subiu aos Céus; está sentado à direita de Deus Pai Todo poderoso, de 

onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.  

3.Creio no Espírito Santo;  

4.Na santa Igreja Católica;  

5.Na comunhão dos Santos;  

6.Na remissão dos pecados;  

7. Na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém 
 

CREIO EM DEUS PAI: Já vimos anteriormente que a nossa fé é baseada na 

Santíssima Trindade: Creio em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo.  

A primeira parte do Credo consiste em entender este grande mistério. Onde 

podemos conhecer sobre Deus Pai?  
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Todas as religiões e ciências procuraram conhecer Deus: tem quem O 

procurou na natureza (a filosofia), outros na ciência, outros na matemática etc. Mas 

Deus quis se revelar a um povo chamado “Israel” e o entendimento deste povo 

sobre Deus podemos ver na Bíblia, no Antigo Testamento. Estudaremos no mês de 

outubro e novembro sobre a Bíblia. O Deus de Israel, segundo a revelação da 

Sagrada Escritura, é o criador, é aquele que conduziu o povo de Deus ao longo da 

sua história, é aquele que se revelou à Abraão, Isaque e Jacó, é aquele que falou 

aos profetas, é aquele que é fiel nas suas promessas e em fim aquele que é 

presente e acompanha o percurso da história transformando-a para um bem maior. 

E para nós cristãos, quem nos revelou que este Deus de Israel é nosso Pai e somos 

filhos amados por Ele é Jesus. Ele, o Filho, revelou o rosto do Pai. Quando um dos 

discípulos, Filipe, perguntou a Jesus: “mestre, mostra-nos o Pai e isso basta” Jesus 

lhe respondeu: “Quem me vê vê o Pai”(Jo 14) 

Creio em Deus Pai, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, significa 

que além da criação das coisas e pessoas Deus criou os seres angélicos também. 

Para uma compreensão maior assistir a vídeo-aula sobre a hierarquia dos anjos 

explicada por Pe. Ricardo visitando o nosso cantinho catequético. 
 

CREIO EM JESUS CRISTO:  

E na segunda parte do Credo professamos: creio em Jesus Cristo. Crer em 

Jesus é próprio do cristão e é fruto da acolhida de uma revelação. Como já falamos 

no primeiro dia da nossa formação, todos creem em Deus, mas não todos creem 

em Jesus Cristo, filho de Deus Pai, como a Segunda Pessoa da Santíssima 

Trindade.  

Acolher Jesus significa acolher todo o mistério de Jesus Cristo: o seu ser 

divino (Ele é Deus e por isso é eterno) e o seu ser humano pois, tudo foi criado nele 

e através dele e, para nos salvar veio ao encontro de nós assumindo a nossa 

condição humana e de consequência, acolher Jesus é acreditar e acolher Jesus no 

mistério do seu nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição.  

E o NT nos apresenta o nascimento de Jesus conforme o artigo do credo 

que diz assim: “nasceu da Virgem Maria”. Pela fé e pela revelação acreditamos 

que Maria foi a Mãe de Deus, e ela permaneceu virgem antes, durante e depois do 

parto. A devoção mariana assim faz parte da nossa fé e do nosso Credo. Como 

estamos no mês de maio, mês dedicada a Nossa Senhora, na próxima semana 

aprofundaremos sobre este assunto. 
 

CREIO NO ESPÍRITO SANTO: O Espírito Santo estava presente na criação (Gen 

1,1), o Espírito Santo desceu sobre Maria na vinda de Jesus ao mundo (Lc 1, 26-

38), o Espírito Santo desceu sobre Jesus antes de iniciar a sua missão no rio Jordão 

(Lc 3, 21-22), o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos no dia de Pentecostes 

(At 2, 1-13) e o mesmo Espírito Santo desce sobre cada batizado quando acolhe 

Jesus. O Espírito Santo que nos ensina a rezar e chamar “Deus – Pai”. Sem Ele 

não podemos entender nada de Deus e das coisas de Deus. Jesus prometeu para 

nós antes de passar desta terra: “quando vier o Espírito, Ele permanecerá convosco 

e vos ensinará todas as coisas” (Jo 14,17.26). O Espírito Santo, como desceu sobre 
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a Virgem Maria no dia da Anunciação, em cada Eucaristia, quando o sacerdote O 

invoca sobre o Pão e Vinho, Ele os transforma em Corpo e Sangue de Cristo 

ressuscitado. O Espírito que se move em nós e nos leva ao Pai. Por isso nós 

falamos, no Credo, “creio no Espírito Santo”, pois Deus Espírito habita em nós.  

Ler:  Jo cap. 14 e 16; At. 2 8.  

CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA: O que significa “creio na Igreja”? Cremos que 

tudo o que a Igreja nos ensina provém dos ensinamentos de Jesus e dos Apóstolos, 

transmitido até a nós, geração em geração e é digno de fé e é para a nossa 

salvação e felicidade.  

Aqui é necessário a gente se lembrar que a Igreja tem duas fontes de onde 

deriva toda a Revelação: A Sagrada Escritura (a transmissão escrita) e a Tradição 

(a transmissão oral). Deus quis revelar-se através o AT, através o seu Filho Jesus 

e Ele a sua vez confiou aos seus Apóstolos. Eles nos transmitiram por via escrita e 

por via oral. Não tudo o que diz a respeito da Revelação está escrito, assim como 

dizia São João, o Evangelista: “Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem 

escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que 

se deveriam escrever” Jo 21, 25. Contudo, toda a Revelação da parte de Deus 

terminou com o último Apóstolo São João, o Evangelista (ano 100 d.C). Porém, a 

Igreja, membros do Corpo de Cristo, aos poucos que vai compreendendo tal 

mistério e na medida em que ela adentra no mistério, vai transmitindo aos seus 

fieis, ensinando-o através o Magistério da Igreja17. Podemos dizer que os mesmo 

livros bíblicos e seus estudos chegaram até a nós graças aos Padres da Igreja, aos 

estudiosos bíblicos, aos mestres da vida espiritual que após de tantos anos de 

estudo, pesquisa, meditação e oração que transmitiram a nós. Ensina-nos a 

importantíssima Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que: 

“Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os 

apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio 

encargo de Magistério” (DV, 7). 

Entramos na Igreja através o Batismo, na Igreja celebramos os sacramentos, 

na Igreja experimentamos o perdão dos pecados, na Igreja aprendemos como 

viver segundo a nossa consciência e segundo a Palavra de Deus e assim, 

vivendo em virtudes, servindo uns aos outros e, reunidos ao redor do altar da 

Palavra e da Eucaristia, junto com nossos pastores que caminhamos na fé, na 

esperança e na caridade.  
 

CREIO NA COMUNHÃO DOS SANTOS: Pelo Batismo todos nós somos irmãos em 

Cristo. Cristo veio salvar a todos e por isso todos os que Ele ama são seus irmãos 

como também nossos irmãos. Como um corpo tem vários membros e cada membro 

tem uma função diferente, mas todos estão em comunhão criando vinculo de 

unidade assim em Cristo somos todos membros com funções diferentes, mas 

                                                             
17 Muitas pessoas costumam dizer: ‘Isso não está escrito na Bíblia e por isso não creio’, pois eles não sabem 

que a Revelação veio até a nós por estas duas Fontes, e que são necessárias para a compreensão da Revelação. 

Várias coisas na Igreja (como por exemplo a maneira de celebrar a Eucaristia, interpretar a doutrina cristã, a 

Palavra de Deus) aos poucos que a Igreja vai compreendendo e isso também depende do conhecimento, da 

cultura, do tempo e dos lugares. Mas o essencial da revelação nunca muda nem modifica.  
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formamos um só corpo. Por isso a santidade e a virtude de uma pessoa são a 

santidade e virtude de toda a Igreja e os vícios e pecados de uma pessoa são vícios 

e pecados de toda a Igreja. Aí nasce também a consciência de pertencer a um 

corpo onde cada um tem seu compromisso de santificar todo o Corpo que é a Igreja. 

A comunhão dos Santos, além da comunhão entre nós batizados do mundo inteiro 

como Irmãos e membros do mesmo corpo, estende-se para aqueles que viveram 

antes de nós e passaram para a eternidade. Por isso nós rezamos pelos defuntos 

e acreditamos também que eles podem interceder por nós junto ao Pai (ver p.  ). 

Como Cristo é humano e divino a Igreja também é humana e divina e, a sua 

comunhão estende-se com todos os seus filhos que estão nas suas três dimensões: 

Igreja militante (os fiéis que caminha no mundo), Igreja purgante (os fiéis que 

passaram desta vida, porém ainda esperam entrar na glória plena) e Igreja 

triunfante (os fiéis que estão nas bem-aventuranças).    

Atividade: Ler 1 Coríntios cap.12,4-30.  
 

CREIO NA REMISSÃO DOS PECADOS: Jesus deu o poder de perdoar os pecados 

aos Apóstolos (Mt 28,20) e sucessivamente à Igreja. Por isso a única pessoa que 

neste mundo pode nos dizer: “são perdoados os teus pecados” é a Igreja, isto é, 

através de seus sacerdotes, no sacramento da Confissão. Por isso é importante 

acorrer a este sacramento com frequência (ver p.   ). 
 

CREIO NA RESSURREIÇÃO:  Cremos que Jesus ressuscitou, por isso nós também 

ressurgiremos. Além da morte tem a vida e esta vida é eterna. Se ele nos prometeu, 

ele cumprirá a sua promessa. Ele disse antes de morrer: “Na casa de meu Pai há 

muitas moradas... pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um 

lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, também vós 

estejais. (Jo14,2-3) A primeira catequese, o primeiro anúncio (em grego: Kerigma) 

feito pelos Apóstolos foi: “Cristo ressuscitou”.  
 

ORAÇÃO FINAL: rezemos juntos o Credo, compreendendo cada palavra.  
 

MAIO - 4 

A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA E OS DOGMAS MARIANOS 
 

Oração inicial: Rezar o Ângelus 

Objetivo: entender sobre Maria, a Mãe Deus, e sua devoção, já que estamos no 

mês mariano. 
 

Em virtude da sua singular cooperação com a ação do Espírito Santo, a 

Igreja chama Maria, a mãe do Senhor, nossa Mãe. Pois é pelo “sim” dela, pela 

colaboração dela com a Santíssima Trindade, que recebemos Jesus. No Credo 

rezamos: creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, ou seja, Ela faz parte 

do nosso Credo.  

Toda a história de Israel estava esperando para a vinda de Jesus, e isso 

desde o primeiro pecado (Gn 3), desde quando o homem e a mulher perderam a 

comunhão com Deus e a alegria do paraíso existe numa promessa: virá um 

Salvador. Anos passaram, séculos passaram e a espera estava continuando 
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através das palavras dos reis, dos profetas e cada nova manhã era motivo de 

esperança. Assim chegou o dia da Anunciação:  
 

 

Maria, a Mãe escolhida por Deus: 

Maria, uma moça judia, escolhida por Deus desde o seio maternal (nasceu sem 

pecado – Imaculada Conceição de Maria) e na sua vida cotidiana de jovem, 

prometida em casamento,  de repente, recebe a presença extraordinária de Deus, 

com uma voz suave: “Ave Maria! Alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo”. E 

diante da proposta do anjo: “Tu serias a Mãe do Salvador, aquele que todo mundo 

espera”, sem entender nada, perturbada daquela voz e daquela presença 

sobrenatural, Maria pergunta: “Como é possível, eu não conheço homem”? 

(Conhecer homem significa ter relacionamentos sexuais, ter um homem ao lado) e 

o anjo lhe responde: “O Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo ti 

acompanhará”! (Ref. Lc 1) 

Assim foi o agrado de Deus. Não existe o “porquê” nem o “como”, existe só 

o “sim” diante das intervenções de Deus nas nossas vidas.  

Como Jesus é Deus (a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, por isso é 

eterno, gerado e não criado) continua sendo Deus e abraçou a nossa humanidade 

e assim no mistério da Encarnação, Ele é ‘perfeito Deus e perfeito homem’. Maria 

foi uma fiel discípula que acompanhou Jesus desde o primeiro instante até ao último 

e acompanhou os apóstolos e assim ela se tornou a Mãe da Igreja. 
 

Maria na vida pública de Jesus: 

Quando Jesus começou a vida pública, realizou seu primeiro milagre nas Bodas de 

Caná, por intervenção dela (Jo 2,1-11). Ela como mãe, humilde e simples, 

encontrando-se entre os servidores (embora era convidada, estava servindo na 

cozinha), percebendo que estava faltando o vinho, a bebida principal das festas de 

núpcias, pede para Jesus: “Eles não tem mais vinho” e aos discípulos: “fazei tudo 

o que ele vos dizer”. Assim ela já começou a sentir-se a mãe de todos, sentir-se na 

sua pele as dificuldades e sofrimentos dos outros e interceder ao seu divino filho.  
 

Maria debaixo da Cruz: 

Debaixo da Cruz, quando até os próprios discípulos fugiram, todos estavam 

crucificando seu divino filho, Maria permaneceu em pé, no silencio e na adoração, 

sem entender, mas confiando nos projetos de Deus. Jesus, nas últimas horas, lá 

na Cruz, olhou para Maria e disse” eis aqui teu filho” e olhou para João e disse: “eis 

aqui tua mãe”. Assim a partir de então João levou Maria para sua casa (Jo 19,27). 

Cada cristão que nasceu pelo sangue e água derramado na cruz, acolhe desde seu 

nascimento em Cristo, Maria, a mãe de Jesus, pois, Jesus entregou sua mãe nas 

nossas mãos, nas últimas horas da sua vida, como último presente do amigo 

amado.  
 

Maria no Pentecostes: 

E Maria continuou assistindo os discípulos de Jesus e em obediência à palavra de 

Jesus ressuscitado: “permanecem em Jerusalém até que chegue o Espírito Santo” 
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(Atos, 1 4-5) ela permaneceu com os discípulos para 50 dias. Chegou o dia de 

Pentecostes e Maria estava lá com os apóstolos para receberam o Espírito Santo.  

Maria foi a primeira que recebeu a visita do Espírito Santo, ela sabe os 

movimentos íntimos na presença do Espírito. Como o Espírito gerou em Maria 

Jesus, naquele dia de Pentecostes, o mesmo Espírito Santo gerou a Igreja nos 

corações dos Apóstolos. Nasceu assim a Igreja solenemente e Ela continua 

acompanhando cada cristão.  
 

Devoção mariana e as imagens e títulos variados: 

Em todos os tempos e em todos os lugares os cristãos sentiram a presença 

de Maria, como mãe e mestra e chamaram-na com nomes e títulos variados.  

Desde primeiros séculos começaram ter a devoção a Nossa Senhora e pediam a 

intercessão dela. As variedades de ícones, com variedade de rostos da Nossa 

Senhora mostram esta devoção e acolhida do povo de Deus, de todas as partes do 

mundo, como a própria mãe. O primeiro quadro de Maria, segundo a tradição, foi 

pintado por São Lucas, o Evangelista. Os primeiros cristãos já veneravam a Virgem 

Maria com a saudação angélica. Na Basílica da Anunciação, em Nazaré, há um 

grafite do século III, na base de uma coluna, com as palavras do anjo: Ave Maria. 

Ainda mais cedo, no século II, foi composta a famosa oração Sub tuum praesidium 

(à vossa proteção), na qual os cristãos invocavam o refúgio da “Virgem gloriosa e 

bendita” e “santa Mãe de Deus”. 
 

Ave Maria, a oração mariana e a oração do Terço: 

Na Igreja a oração mariana mais rezada é a oração de Ave Maria e é uma oração 

rezada com a Palavra de Deus: o Anjo Gabriel saúda Maria Santíssima no dia da 

Anunciação: Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco: (Lc1,28); Quando 

Maria foi visitar a sua prima Isabel, ela cheia do Espírito Santo exclamou: “Bendita 

és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre” (Lc 1,39-42). Cada vez 

que rezamos a oração de Ave Maria, estamos repetindo estas palavras e 

lembrando da aurora da nossa salvação.  

A segunda parte de Ave Maria nasce no tempo de São Domingos (1170-

1221). Era tempo de grande heresias18 e São Domingos, como muitos outros das 

Ordens mendicantes19, estava pregando e lutando contra os heréticos. E ele 

costumava de rezar pedindo a intercessão da Nossa Senhora para saber como 

combater contra estes inimigos da nossa fé. Segundo uma antiga tradição, no ano 

de 1208, foi a um bosque chorar, rezar e suplicar a Nossa Senhora para que 

mostrasse uma arma espiritual eficaz para vencer aquela batalha. Depois do 

terceiro dia que estava em oração, Nossa Senhora apareceu-lhe acompanhada de 

três anjos e disse a São Domingos: 

                                                             
18 Heresias: correntes de ensinos que não concordam com verdade da nossa fé. São Domingos lutou contra a 

heresia albigense a qual ensinava que havia dois deuses: um bom e um mau; existe a carne e o espírito, o 

dualismo em tudo. Assim os cátaros (puros): eram uma seita medieval dualista: condenavam a matéria como 

sendo mal e, por isto, eram contrários ao matrimônio e permitiam o suicídio. 
19 Os religiosos da Idade média, em especial a Ordem Franciscana e a Ordem Dominicana que viviam como 

itinerantes pregando o Evangelho e recebendo também as ajudas necessárias para sobrevivência.  
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- Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade 

quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia 

melhor que ele. Então Nossa Senhora lhe disse: 

- Quero que saiba que neste tipo de guerra a arma sempre foi o Saltério 

Angélico (palavras do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação), que é a 

pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter estas 

almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. 

E nesta aparição, Nossa Senhora, mostrou o terço para São Domingos, com 

as 50 Ave-Marias, que passou a ser conhecido como Saltério da Bem-Aventurada 

Virgem Maria. 

E com tempo esta oração tornou-se também parte integrante da oração 

litúrgica das Completas, pedindo à Santíssima Virgem proteção na hora da morte. 

Foi no século XVI que o santo Papa Pio V “bateu o martelo” e definiu o texto da 

oração tal como é conhecida hoje, já com o acréscimo dos nomes de Jesus e Maria.  

A oração do Santo Rosário surge aproximadamente no ano 800 à sombra 

dos mosteiros, como Saltério dos leigos. Quando os monges rezavam os salmos 

(150), os leigos e os monges que não sabiam ler rezavam 150 Pai nossos e com o 

passar do tempo, também 150 Ave Marias, 150 louvores em honra a Jesus e 150 

louvores em honra a Maria. 

No ano 1365 fez-se uma combinação dos quatro saltérios, dividindo as 150 

Ave Marias em 15 dezenas e colocando um Pai nosso no início de cada uma delas. 

Em 1500 ficou estabelecido, para cada dezena a meditação de um episódio da vida 

de Jesus ou Maria, e assim surgiu o Rosário de quinze mistérios. 

O Rosário é composto de dois elementos: oração mental e oração verbal. 

Enquanto rezamos verbalmente as Ave Marias, mentalmente meditamos os 

principais mistérios da vida de Jesus e da sua Mãe.  

Assim se meditava em cada terço uma parte da vida de Jesus: Mistérios gozos: 

ao nascimento e a infância de Jesus, mistérios dolorosos: a paixão e morte de 

Jesus e os mistérios gloriosos: a ressurreição, ascensão e vida gloriosa. Porém 

faltava a vida pública de Jesus. E por isso o santo Papa João Paulo II, no dia 16 de 

outubro de 2002, instituiu um quarto, que seriam os mistérios luminosos. Então 

hoje não mais segundo os 150 salmos, 150 Ave Marias, mas segundo a meditação 

da nossa salvação, 200 Ave Marias, dividido em 50 dezenas de Ave Marias.  

A palavra Rosário significa 'Coroa de Rosas'. A Virgem Maria revelou a 

muitas pessoas que cada vez que rezamos uma Ave Maria lhe é entregue uma rosa 

e por cada Rosário completo lhe é entregue uma coroa de rosas. A rosa é a rainha 

das flores. Sendo assim, o Rosário, é a rosa de todas as devoções e, portanto, a 

mais importante. 
 
 

OS QUATRO DOGMAS MARIANOS 

O termo “dogma” provém da língua grega, que significa o que se pensa é 

verdade; é a “opinião” e a “decisão” da Igreja a respeito da nossa fé e, sua negação 

seria considerada como heresia e estigmatizada com anátema (ex-comunhão = não 

estar em comunhão). Existem 4 dogmas marianos.    



43 
 

 

1. MARIA, MÃE DE DEUS 
 

No ano 431, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade 

divina de Nossa Senhora, expressando: “a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe 

de Deus Filho, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus”. 

A intenção do Concílio de Éfeso era a de afirmar a unidade da pessoa de 

Cristo, Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ou seja, reconhecer Maria 

como mãe de Deus (“Theotokos”) significa, na verdade, professar que Cristo, filho 

da Virgem Santíssima, é Deus e, por isso, é eterno (criador e não criatura) para a 

nossa salvação assumiu a condição humana e quis nascer da Virgem Maria sem 

perder a sua divindade e por isso é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o 

Verbo de Deus Pai, é o Filho de Deus. Por tanto Maria é a mãe de Deus.  
 

2. VIRGINDADE PERPÉTUA 

Conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos Santos Padres, o 

Concílio de Latrão proclamou como verdade da fé a Virgindade Perpétua de 

Maria, no ano 649.  

Nossa Senhora foi sempre Virgem, isto é, antes do parto, no parto e depois 

do parto. Os diversos credos e concílios antigos retomaram e afirmaram esta 

verdade. A Virgindade Perpétua de Maria faz parte integrante da fé cristã.  

Como Jesus é Deus (por isso Ele é além da lei do tempo e do espaço), Ele 

pode entrar, sair e estar onde Ele quiser e, por isso, entrando no seio virginal de 

Maria, não rompeu, não precisou manipular a sua integridade virginal e assim 

também na hora do parto ele pode sair do ventre de Maria sem romper a sua 

virgindade.  

(O mesmo mistério aconteceu também no ato da ressurreição: ele pode passar o 

túmulo sem tirar as portas e pedras. Para a nossa fé precisou apenas um sinal: 

remover as pedras e, nas suas aparições pós-pascais, ele passou pelas portas 

fechadas, ele andou em cima das águas, ele andou com os discípulos de Emaús 

sem por eles ser percebido). Tudo isso é possível porque, Ele é Deus o que é 

mistério da nossa fé e, por isso precisamos da graça de Deus para entendê-

lo e abraçá-lo).  

Falando da virgindade de Maria, automaticamente falamos também da polêmica 

que existe entre os irmãos protestantes sobre a expressão “os irmãos de Jesus”. 

De fato, em algumas passagens das Sagradas Escrituras aparecem as palavras: 

“irmãos de Jesus”, e isso tem gerado a interpretação de que a Santíssima Virgem 

Maria teve outros filhos e por tanto Jesus Cristo teve outros irmãos e irmãs e por 

isso ela é qualquer uma mulher, igual aos outros.  “Não é este o filho do carpinteiro? 

Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?”  (cf. Mt 

13, 55-56). 

Tal polêmica não é nova, existe desde o século IV e São Jerônimo explica 

bem a respeito disso: que são chamados de irmãos de Jesus os filhos de sua tia 

materna, Maria de Cléofas, mulher de Alfeu e mãe de São Tiago e de José20. O 

Evangelista Mateus ainda nos dá a conhecer que entre as mulheres que seguiam 

                                                             
20 SÃO JERÔNIMO. Contra Helvidium, 14. In SANTO TOMÁS DE AQUINIO. Catena Aurea 
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Jesus estava uma outra Maria, a mãe de um desses e de José: “Entre elas se 

achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de 

Zebedeu” (Mt 27, 56). 

 Ou seja, aqui fala de três Marias diferentes:  

Maria, mãe de Jesus;  

Maria, mãe de Tiago e de José (filhos de Cleofas  ou Alfeu) e  

Maria Madalena.  

E Como sabemos que Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de sangue de João, e,  

Tiago, filho de Alfeu, é irmão de José.  

Alfeu, que também era chamado Cléofas, era o pai de Tiago e de José, os mesmos 

que são chamados “irmãos de Jesus”. A mãe deles chamava-se Maria, um nome 

bastante comum naquele tempo. E no evangelho de São João, está claro que esta 

Maria, a mãe dos irmãos de Jesus, estava ao lado de Maria, mãe de Jesus na hora 

da crucifixão: “Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, 

Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena” (Jo 19,25). 

E para a cultura hebraica, como também para várias culturas orientais, os 

primos são chamados irmãos e não existe palavra própria para expressar a 

diferença como temos ‘primo e prima’.  
 

3. IMACULADA CONCEIÇÃO 

Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX definiu o terceiro dogma mariano: 

a Imaculada Conceição de Maria. Em sua Bula “Ineffabilis Deus”, o Pontífice 

declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda mancha de 

pecado original, desde primeiro instante de sua conceição, no ventre da sua mãe 

Ana, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, e isso, em vista dos méritos 

de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano. Duns Scott (1266-1308), o teólogo 

franciscano, argumentou melhor sobre a Imaculada Conceição com a expressão 

“em previsão dos méritos de Cristo”.  

O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que, em Maria, começa o 

processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela nasceu, pelos méritos de 

Cristo, sem pecado. É aquele mesmo estado de graça que todos nós recebemos 

pelo batismo, pelos méritos do mesmo Cristo.  “Maria é o protótipo do que somos 

chamados a ser. Em Maria e em nós age a mesma graça de Deus. Se nela Deus 

pôde realizar seu projeto, poderá realizá-lo em nós também” (Dom Murilo S. R. 

Krieger). 
 

4. ASSUNÇÃO DE MARIA 

A Assunção de Maria foi o último dogma mariano a ser proclamado, por obra 

de Papa Pio XII, a 01 de novembro de 1950. E segundo este dogma, a Igreja afirma 

que, depois de terminar o curso terreno de sua vida, Maria foi assunta em corpo e 

alma à glória celeste. 

 “A Assunção de Maria manifesta o destino do corpo santificado pela graça, 

a criação material participando do corpo ressuscitado de Cristo, e a integridade 

humana, corpo e alma, reinando após a peregrinação da história” (CNBB. 

Catequese Renovada, nº. 235). 
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Se Maria, criatura humana, foi assunta ao céu e coroada rainha dos céus e 

da terra, cremos que nós também ressurgiremos e teremos a vida da bem 

aventurança.  A Assunção de Maria nos dá a certeza que, assim como Jesus 

ressuscitou e subiu aos céus e Maria, uma criatura humana, foi assunta aos céus, 

nós todos ressurgiremos pelos méritos de Cristo e que, além do túmulo escuro da 

morte, tem a luz da Páscoa, a luz da ressurreição. É a nossa fé: Creio na 

Ressurreição, creio na Comunhão dos Santos, creio na Vida Eterna.  

“Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam 

seguro” (Catecismo da Igreja Católica, no. 90). 
 

ORAÇÃO FINAL: No silêncio entrega sua própria vida aos pés da Nossa Senhora. 

Convide ela para sua casa e apresente suas necessidades e rezemos a oração 

mais antiga que o Povo de Deus sempre elevou à Maria: 

À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 

súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó 

virgem gloriosa e bendita. Amém.  

 

 

JUNHO 01 
 

A FESTA DE PENTECOSTES E O NASCIMENTO DA IGREJA 
 

 

Oração inicial: Regina Coeli (p. 150) 

Na semana passada falamos que Maria foi concebida pelo Espírito Santo e 

a Igreja nasceu pelo Espírito Santo. Vamos entender hoje o que era a celebração 

de Pentecostes já que estamos perto desta solenidade litúrgica.  

O pentecostes (é um vocábulo grego e significa “cinquentésimo”, 

pente=cinquenta.)  era uma festa dos judeus, chamada também a festa da 

colheita, ou festa das sete semanas: Os agricultores agradeciam a Deus, durante 

7 semanas, com ofertas das primícias. As 7 semanas, começavam a partir da Festa 

da Páscoa (Pesah, festa da libertação do Egito). No cinquentíssimo dia, cada 

família oferecia os seus dons derivados da colheita. Em Levítico 17,15-22 são 

indicados os detalhes desta festa. Os primeiros feixes de trigo e o primeiro pão 

recém feito eram cerimoniosamente oferecidos ao Templo e depois partilhado com 

os demais pobres.  

E neste dia comemoravam também a festa da Torá, a Lei que receberam 

no deserto por Moises e isso aconteceu após 50 dias da saída do Egito, da primeira 

páscoa (Lev 23,15-16; Dt 16,9-12). Após 50 dias da ressurreição de Jesus (a nova 

Atividade para semana: Assistir o filme: A defesa da Imaculada 

Conceição - por Duns Scotus, visitando o nosso cantinho catequético; 

Escutar a vídeo-aula: Os ícones da Nossa Senhora 

Rezar todos os dias durante a semana a oração de Ângelus, ao se 

levantar e ao se deitar. 
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Páscoa para os discípulos de Jesus), os judeus de quatro cantos do mundo 

estavam lá em Jerusalém fazendo a peregrinação ao Templo de Jerusalém como 

de costume e, neste exato dia, chegou o Espírito Santo sobre Maria Santíssima e 

os Apóstolos que estavam reunidos no Cenáculo, segundo as recomendações de 

Jesus ressuscitado (At 1), no lugar onde fizeram a Última Ceia, onde Jesus falou: 

‘fazei isto em minha memória’. Desde então os cristãos começaram a celebrar a 

festa de Pentecostes comemorando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos 

e não mais a celebração de Torá, a Lei antiga. A nova Lei que o Espírito Santo 

infundiu em cada batizado é a Lei de amor, a perfeição da Lei, que não é mais 

escrita nas tábuas, mas nos corações dos fiéis.  

Ler Atos 2, 1-13 

Neste dia, podemos dizer que, nasceu a Igreja. Pois ouvindo a pregação de 

Pedro e dos outros apóstolos muitos que estavam lá, em Jerusalém, abraçaram a 

fé e se tornaram cristãos formando assim o primeiro núcleo da Igreja (At 2, 41.47).  

A partir daí, a Igreja foi crescendo e se espalhando ao longo do tempo e do 

espaço. Receber o batismo, como sinal do compromisso de aceitar Jesus e seus 

ensinamentos, já era o primeiro passo. Como a Igreja vive no mundo, e por isso é 

sujeita às mudanças das épocas, sua compreensão progressiva a respeito do 

mistério, seus ensinos e suas tradições podem ser modificados e melhorados cada 

vez mais, porém, o essencial da Revelação permanece igual para sempre, assim 

como foi no primeiro dia de Pentecostes.  

Olhando para o segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, em especial At 

2,42, podemos contemplar o rosto da Igreja em três partes essenciais: A Igreja é 

mistério, é comunhão, é missão21.  

Igreja: mistério: A Igreja, antes de tudo é mistério, pois é formada por vários 

membros, conectados entre si pelo Espírito Santo e, por isso, o que a une é a 

Santíssima Trindade. Cada membro foi batizado em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo e ela celebra este laço divino através da Liturgia, e das orações em 

comum. A Igreja celebra as maravilhas de Deus, as intervenções de Deus na 

história através dos sacramentos. A Igreja é orante. 

Igreja: Comunhão: Estavam todos reunidos: A comunhão entre nós que faz a 

Igreja. Se não estamos em comunhão não somos a Igreja. E esta comunhão entre 

nós é tão grande que, tendo por cabeça Cristo e nós como membros, não podemos 

ignorar a ninguém, todos os filhos de Deus são nossos irmãos. Por isso 

independente de se o outro é preto, é branco ou é amarelo, se o outro é hindu, é 

muçulmano, é judeu ou é áteo, todos são filhos de Deus e Deus veio salvar a todos 

e por isso nós devemos amar a todos e respeitar a todos. Todos podem participar 

da nossa Missa, a grande ação de graças, porém nem todos não podem comungar, 

pois é a comunhão com a Igreja, com o Corpo de Cristo que permite a comunhão 

sacramental.  

Igreja: Missão: Desde o primeiro dia até o último dia, até quando tem o último 

cristão, precisa ser anunciado Jesus Cristo. O kerigma, o anúncio dos Apóstolos 

                                                             
21 A Igreja:  mistério, comunhão e missão” foi o resumo de todos os ensinos  do Concilio Vaticano II.  
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era: “Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele veio nos salvar e nele temos a redenção, 

a remissão dos pecados; nele temos a alegria e a esperança”.  

Assim como uma moeda tem necessariamente dois lados assim o cristão 

batizado tem dois lados: ser discípulo e ser missionário. Como discípulo o cristão 

sempre tem para aprender, sentar aos pés do Mestre e ouvir a Palavra e alimentar-

se do Pão Eucarístico e como missionário ele tem sempre que anunciar aos outros 

a alegria de ser discípulo, com seu testemunho de vida na convivência cotidiana, o 

primeiro lugar do anúncio.  
 

 

 

 

A SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS: 

E vamos refletir nesta semana como estamos vivendo a unidade entre nós: 

na família, entre os colegas de estudo, no trabalho, entre os parentes e com os 

vizinhos, dentro de nossas pastorais e nossos movimentos.  Estamos num mundo 

em que a unidade vive globalmente pelos meios sociais e esquecemos dos que 

vivem ao lado.  

Neste período de Pentecostes celebramos também a Semana da Unidade 

dos cristãos. É uma forma de rezar juntos, independente de pertencer à Igreja ou 

a algum grupo ou denominação cristã, mas reconhecendo que todos amam e 

acolhem Jesus. Jesus é a ponte da unidade.  

No Brasil o Conic (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil) abrange seis 

igrejas cristãs: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Cristã Reformada, Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja 

Sirian Ortodoxa de Antioquia e Igreja Presbiteriana Unida. Seus objetivos são, entre 

outros: estudar e refletir sobre questões teológicas e outras que se constituam 

relevantes para a unidade e a missão da Igreja, nomeadamente os resultados dos 

diálogos interconfessionais. Uma semana de ecumenismo (dentro do contexto de 

Pentecostes) é uma tentativa, para viver a comunhão entre os cristãos. É uma 

Atividade para casa: Estudar sobre o Concílio Vaticano II 

Pesquisar e escrever no caderno:  

Quantos Concílios existiram na Igreja?  

Qual foi o primeiro Concílio? Celebrado onde?  

Qual foi o último Concilio celebrado?  

Quais são os documentos, as Constituições e os Decretos do Concilio 

Vaticano II? 

Quais são novidades importantes do Concílio Vaticano II?    

Qual é o olhar da Igreja sobre si, para os seus membros e para os outros que 

pertencem às Igrejas de diferentes denominações, e enfim, aos que são de 

outras religiões e até mesmo aos que proclamam de ser ateus (ateísmo-sem 

Deus).  

Assistir no Youtube: Marco do Séc. XX: O Concílio Vaticano II - prof. Felipe 

Aquino, visitando o nosso cantinho catequético.  
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semana em que as Igrejas se concentram em refletir no que nos une e não no que 

nos divide.  

Isso pode ser aplicado nas nossas famílias, nos grupos e pastorais também. 

Somos diferentes em pensamentos, em mentalidades, pois recebemos formação 

diferente, amigos diferentes e contextos diferentes e até as pessoas da mesma 

casa, os filhos do mesmo pai e mãe são diferentes. Mas têm algo que nos une, o 

desejo para Deus, o desejo para as coisas boas, e a semana da unidade dos 

cristãos começa nas nossas famílias, nos nossos grupos e pastorais. Invocar o 

Espírito Santo a fim de que possamos entender cada um na sua língua.  

No dia de Pentecostes, em Jerusalém estavam reunidos os judeus 

piedosos de todas as nações que há debaixo do céu (At 2,5): ou seja, estavam 

lá todas as diferenças que existem no mundo. Ouvindo os apóstolos, cada um os 

ouvia na sua própria língua: este fenômeno não significa que todos falavam em 

línguas estranhas que ninguém entendia. Mas cada um entendia na própria língua 

apesar de os discípulos falarem em sua língua. O milagre está exatamente aqui. O 

Espírito Santo faz entender nos corações das pessoas o que o outro quer falar. É 

o dom de entendimento, fruto do Espírito Santo. O problema principal das 

discórdias de hoje, é a comunicação: Um fala de uma coisa e o outro não entende 

totalmente o que o comunicador queria falar e interpreta do jeito próprio o que ouve 

e não como queria falar o comunicador. É destorcer o conteúdo entre emitente e 

receptor. A diferença não sufoca a comunhão; ao contrário, deixa a possibilidade 

de reconhecer a manifestação do Espírito Santo em cada um.  

O que nos divide hoje não é falar em línguas diferentes, mas não ter coração 

puro, pois estamos conseguindo muito bem comunicar com pessoas de outro lado 

do mundo sem saber suas línguas e no entanto não estamos mais nos entendendo 

com aqueles que estão dentro das nossas casas e que falamos as mesmas línguas. 
 

Vamos ler uma história: A assembleia na carpintaria 
 

Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma 

reunião das ferramentas para acertar suas diferenças. 

O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que 

renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo 

golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, 

dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso 

concordou, mas por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no 

tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de 

que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se 

fora o único perfeito. 

Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. 

Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu 

num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a 

discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: 

“Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com 

nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos 

fracos, e concentremo-nos em nossos pontos fortes.” 
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A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa 

era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então 

como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela 

oportunidade de trabalhar juntos. 

Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando 

uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, 

quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores 

conquistas humanas. 

É fácil encontrar defeitos nos outros. Encontrar as qualidades nos outros é 

sabedoria dos sábios assim como fez o carpinteiro. Todos tem alguma qualidade e alguns 

defeitos e ninguém precisa imitar outros querendo fazer tudo o que o outro faz, pois um vai 

completando outro e ninguém é onipotente para fazer tudo.  
 

ORAÇÃO FINAL: 

Como está indo o meu relacionamento com meus pais? Com meus irmãos e 

primos? Com meus amigos e parentes? Estou conseguindo de enxergar o bem nos 

outros, entender o que o outro quer falar ou interpreto segundo meu critério? 

Silêncio 

Vamos rezar junto invocando o Espírito Santo sobre nós e entre nós: 
 

Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz! 

Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. 

Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! 

No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. 

Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. 

Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. 

Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. 

Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons 

Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna! 

Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós! Amém.  

Compromisso da semana: Rezar durante toda a semana esta oração ao Espírito Santo. 
 

 

 

JUNHO - 2 

SÃO JOÃO BATISTA NASCIMENTO, VIDA E MORTE 

 

Estamos perto da festa de São João e é bom a gente se lembrar do 

aniversariante da festa. Pois entre os milhos e as pamonhas, entre as festas e as 

luzes, muitas vezes esquecemos o porquê de tudo isso. É a celebração da 

natividade de São João Batista. 
 

Quem era João Batista? 

Segundo o Evangelho de São Lucas, João, (mais tarde chamado o Batista, 

porque batizava no rio Jordão) nasceu numa cidade do reino de Judá, filho do 

sacerdote Zacarias e de Isabel, parenta próxima de Maria, mãe de Jesus. Lucas 

narra as circunstâncias sobrenaturais que precederam o nascimento do menino: 

Isabel que era estéril e já idosa encontra-se grávida pela intervenção de Deus. O 
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anjo Gabriel apareceu a Zacarias, enquanto ele estava no Templo de Jerusalém 

fazendo a oferenda de incenso e lhe anuncia que a sua esposa, Isabel, lhe daria 

um filho, que devia se chamar João (Lc 1). 

Maria, a mãe de Jesus, ficou sabendo de tal notícia-que sua prima Isabel 

estava grávida- no momento da anunciação da parte de arcanjo Gabriel, 

eimediatamente ela foi visitar Isabel. Ora quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 

a criança se estremeceu de alegria no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito 

Santo. Com um grande grito ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e 

bendito é o fruto do teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? 

(Lc 1, 41-43).  

Ao atingir a maturidade, o Batista se encaminhou para o deserto e, nesse 

ambiente, após longo tempo de oração e penitência, começou a pregar a penitência 

convidando os outros para viveram a conversão através de uma mudança da vida: 

“Arrependei-vos e convertei-vos, pois o Reino de Deus está próximo”. Ele dizia que 

está próximo o tempo de espera, vai chegar o Salvador e por isso convertei-vos. E 

como sinal exterior desta mudança de vida dava o Batismo, imergindo as pessoas 

comprometidas nas águas de Jordão.  

“As multidões lhe perguntavam: ‘Que devemos fazer?’ João respondia: 

‘Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o 

mesmo!’ Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram: ‘Mestre, que 

devemos fazer?’ Ele respondeu: ‘Não cobreis nada mais do que foi estabelecido.’ 

Alguns soldados também lhe perguntaram: ‘E nós, que devemos fazer?’ João 

respondeu: ‘Não maltrateis a ninguém; não façais denúncias falsas e contentai-vos 

com o vosso soldo’” (Lc 3,10-14). 

Jesus também foi um dia e ficou na fila do batismo. E isso, não porque Ele 

era pecador e precisava de conversão, mas para assemelhar-se conosco Ele 

desceu à nossa condição humana e, de fato, Ele não teve a vergonha nem nojo de 

nossos pecados ou da nossa condição miserável. Na verdade era um ato que 

prefigurava já o que ia acontecer no dia da sua morte. Ele desceu à mansão dos 

mortos e fez subir das profundezas das águas o Adão e a Eva (cada homem e 

mulher) sepultado no pecado e na sombra da morte. 

Por isso o batismo que nós recebemos não é o batismo de João Batista, mas 

é adesão à Jesus. O nosso batismo tem o significado de ressurgir da 

condição do pecado recebendo as graças que Jesus alcançou para nós pela 

sua morte e ressurreição.  

João Batista, pela sua austeridade e fidelidade, alguma vez foi confundido com o 

próprio Cristo, o Salvador que esperava e por isso ele mesmo diz aos seus 

discípulos: Eu não sou o Cristo (Jo 3, 28) e não sou digno de desatar a correia de 

sua sandália. (Jo 1,27). Quando seus discípulos hesitavam, sem saber a quem 

seguir, ele apontou em direção a Jesus e disse: Eis o cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo. (Jo 1,29). Ele não segurou os seus discípulos para si, mas os 

preparou e os encaminhou para Jesus.  

È um exemplo para cada um de nós. Quando temos algum cargo, 

responsabilidade na Igreja, na sociedade, não façamos nada para atrair os 
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outros para nós, mas fazer o bem para que todos conhecem a verdade e que 

sigam Cristo. Devemos dizer como João Batista: “Eu devo diminuir e Ele 

crescer”.  

Mais tarde, João foi preso e degolado por Herodes Antipas, por denunciar a vida 

imoral do governante.  

Na verdade, Herodes, que escandalosamente tinha raptado Herodíades, sua 

cunhada (esposa do seu irmão, Filipe) e com ela vivia como esposo. João Batista 

chamou a atenção deles falando do ato imoral deles: ‘Não vos é permitido ter a 

mulher de vosso irmão’. Herodíades queria matá-lo mas não conseguiu, pois o povo 

o considerava como um profeta e Herodes o admirava sabendo que era homem 

justo e santo, porém, para alegrar sua esposa, colocou-o  nas cárceres na margem 

oriental do Mar Morto.  

Enquanto estava lá, ele manda seus discípulos até a Jesus perguntando 

sobre sua identidade. Esses homens foram ter com Jesus e disseram-lhe: “João 

Batista mandou-nos perguntar: sois o que deve vir ou devemos esperar outro?” No 

mesmo instante ele curou vários doentes de suas chagas, bem como libertou 

alguns possessos do demônio e deu a vista aos cegos. E respondendo disse: “Ide, 

contai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos 

são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho, a boa 

nova, é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar 

de mim”(Jo 1,19-27). 

Neste período em que João estava preso por Herodes, aconteceu que 

estava tendo a festa do aniversário de Herodes. A filha de Herodíades dançou 

diante de Herodes e de tal modo lhe agradou e aos que estavam à mesa, que ele 

lhe disse: “Pede-me o que quiseres, e eu te darei tudo e que a metade de meu 

reino”. Ela saiu e foi falar com sua mãe. Que pedirei? Sua mãe respondeu-lhe: “A 

cabeça de João Batista”. 

Assim ela voltou pedindo: “Quero que me dês imediatamente num prato, a 

cabeça de João, o Batista” (Mc 6,25). Assim, tendo chamado um de seus guardas, 

ordenou-lhe que trouxesse a cabeça de João numa bandeja. E o guarda cortou-lhe 

a cabeça na prisão e a trouxe numa bandeja; deu-a à moça e a moça a entregou à 

mãe. Assim João Batista foi martirizado por Herodes. Ele deu a vida pela verdade.  

Jesus falou assim sobre João Batista: “Em verdade, eu vos digo, entre todos 

os nascidos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, 

o menor no Reino dos Céus é maior do que ele” (Mt 11,11). 

O nascimento de João Batista celebramos no dia 24 de junho e o martírio 

celebramos no dia 29 de agosto (ver p.   ).  
 

PORQUE A FOGUEIRA E AS DEMAIS FESTAS PARA SÃO JOÃO? 
 

É uma tradição nordestina do Brasil. Atrás tem a influência portuguesa que 

trouxeram as devoções de Sto. Antônio (13 de junho), São João (24 de junho) e 

São Pedro (29 de junho), três festas juntas celebrando passa a conclusão do 

primeiro semestre do ano. 

É uma festa familiar, cultural colorida de tantas comidas, danças e fogueiras.  
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Segundo a tradição, diz que no nascimento de São João Batista, sua mãe, 

Isabel, teria feito uma fogueira para avisar Maria, Mãe de Jesus, que havia dado à 

luz. Nesse sentido, as fogueiras são uma espécie de louvor ao santo conhecido por 

profetizar a vinda do Salvador. Jesus e João Batista têm 6 meses de diferença na 

idade.  

Na verdade o Evangelho diz que Maria foi servir Isabel no sexto mês e ficou 

lá com Isabel cerca de três meses (ou seja até que João Batista nasceu) Lc 

1,56.   

O importante é aproveitar destas festas para viver a comunhão fraterna entre nós. 

Mas também lembrar-se dos valores que João Batista nos ensinou e colocá-los em 

prática.  
 

  

JUNHO 03 

CONFRATERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 

 

JULHO 01 

O TEMPO LITÚRGICO: CRONOLOGIA E ESCATOLOGIA 
 

Partilhar na sala como foi vivido o tempo de recesso? 

Vamos dar continuidade ao entendimento da Liturgia e aos Sacramentos 

celebrados dentro do Tempo Litúrgico.  

Quando falamos da Liturgia, precisamos entender o sentido do tempo. O 

horário que falamos na nossa linguagem, chama-se cronologia. Vem da palavra 

grega chronos significa tempo (cronologia= falar do tempo). Estamos, desde 

quando fomos criados, vivendo neste mundo, dentro do tempo e do espaço e, 

somos sujeitos à lei do tempo e do espaço. O que significa isso? Não podemos 

viver aqui e em outra parte ao mesmo tempo, não podemos viver hoje e amanhã 

na mesma hora. Hoje, amanhã, ontem, aqui, lá, perto, longe são expressões do 

tempo e do espaço. Enquanto estamos no corpo, somos sujeitos a esta lei. Desde 

nascimento até a morte somos sujeitos à lei do tempo e espaço. Por isso o mesmo 

Reflexões para a semana: 

1. As duas crianças desde o ventre materno perceberam a presença 

de um e de outro e se comunicaram. A santidade e a virtude 

perpassam as paredes e os espaços e transmitam até às gerações 

futuras;  

2. O jejum, a penitência, a oração e o silêncio são necessárias para 

acolher Jesus e vale isso não só uma hora antes de receber a 

Sagrada Comunhão, mas seja um estilo de vida para todos aqueles 

que estão se preparando para receber o sacramento do Batismo e 

outros sacramentos iniciais, querendo se comprometer com Jesus.  

3. Seguindo o exemplo de São João Batista, falar sempre a verdade, 

com caridade e respeito, sem ter medo de consequências 

ulteriores.  
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corpo que recebemos no nascimento cresce, se desenvolve, transforma ou reduz, 

na medida que vai passando o tempo. Após a morte não existe o tempo. Por isso 

diz o salmista: “para Deus mil anos é como se fosse um só dia” (Sl 89,4) Além da 

morte não há tempo; é a eternidade e por isso que diz que Deus é eterno. A 

escatologia é o que é além (ou fora) do tempo e do espaço.  

Quando falamos que Deus se fez carne (o mistério da Encarnação, o 

nascimento de Jesus no ventre da mãe Maria) significa que Ele, que é Deus, que é 

eterno, que é escathon, assumiu a nossa condição humana, assumiu a situação do 

chronos, que é característica própria da criatura e não do Criador (nasceu sujeito à 

lei do tempo e do espaço e por isso Ele nasceu, cresceu, teve fome e sede, sofreu, 

morreu etc). Mas, uma vez que ressuscitou, não é mais sujeito à lei do tempo e do 

espaço e, por isso, quando os apóstolos estavam com portas fechadas, Jesus 

ressuscitado aparece no meio deles. O corpo glorioso de Jesus Cristo não é mais 

sujeito à lei do tempo e do espaço, as paredes ou as portas não o obstaculizam 

mais, para entrar ou sair. Ele está na dimensão do escathon.  

Entendendo bem isso vamos entender sobre a Eucaristia. Jesus falou: 

“quem comer deste pão viverá eternamente. Isto é meu corpo, isto é meu sangue”. 

Agora Jesus está presente na Eucaristia (não fisicamente com seu corpo biológico, 

mas no sentido sobrenatural, pois Ele é o ressuscitado) significa que em cada 

migalha do pão e em cada pão consagrado do mundo inteiro, Jesus está presente. 

Ou seja, a Eucaristia é a eternidade dentro do nosso tempo, celebrado 

liturgicamente. Isso é possível, exatamente porque Jesus ressuscitou e ele quis 

permanecer conosco através do pão e do vinho e, como Ele é Deus, o que Ele falar 

acontece. O pão consagrado que comungamos é corpo glorioso de Cristo. Por isso 

mesmo este até um pão dividido em várias partes, continua sendo Cristo inteiro, 

Cristo total.  

A cada sacramento que celebramos temos a presença permanente de Jesus 

ressuscitado. Por isso falamos “o Reino de Deus já e ainda não”. “Já” porque Jesus 

ressuscitado está no meio de nós pelos sacramentos; “ainda não”, porque a 

plenitude das bem-aventuranças só a teremos após a morte, na eternidade, quando 

O contemplaremos face-a-face22.  

Vamos agora entender melhor o que é o Tempo Litúrgico. 
 

 

O TEMPO LITÚRGICO. 

Nós celebramos todos os mistérios da nossa salvação no arco de um ano e 

isso não porque aconteceu assim em ordem cronológica na vida de Jesus ou na 

Igreja, não porque celebramos o aniversário dos acontecimentos do dia ou de data, 

mas celebramos os mistérios no sentido teológico e litúrgico. As datas de algumas 

                                                             
22 Os nossos irmãos de outras denominações cristãs e igrejas pentecostais interpretam a escatologia como 

ultimas coisas que vão acontecer e por isso leêm a Bíblia, especialmente os textos apocalípticos como se fosse 

acontecimentos que hão de vir. Qualquer catástrofe interpreta como fim do tempo, qualquer praga, interpretam 

como Jesus está chegando. Para nós católicos Jesus ressuscitado está conosco no Pão consagrado, na Igreja, 

aonde estiver dois ou três reunidos em nome dele... ele está. A morte é o encontro definitivo com Jesus 

ressuscitado para gozar as bem aventuranças.  
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festas mudam e de outras permanecem sempre igual. Assim por exemplo a 

celebração de Natal e Páscoa.  
 

O calendário judaico e as festas litúrgicas: 

O Natal sempre celebramos no dia 25 de dezembro e a data da Páscoa muda 

segundo a lua cheia, celebra-se no primeiro domingo depois da lua cheia que 

ocorre logo após 21 de março, data fixada para o equinócio23 de primavera no 

hemisfério norte (na Europa) e concorde com o primeiro mês dos judeus, chamado 

Nisan.  

Aqui, para entendermos melhor do calendário litúrgico, é necessário que 

entendamos como funciona o calendário romano e o calendário judaico: Nós temos 

o calendário romano que é solar - o dia e a noite determinamos segundo o 

movimento do sol-, o calendário judaico é segundo a lua – o dia começa com a 

chegada da lua. Para nós quando pensamos em primeiras horas do dia, pensamos 

em horas da manhã, mas na contagem de tempo judaica, bíblica, portanto, refere-

se às primeiras horas depois do pôr do sol e por isso seguindo este costume nós 

celebramos as festas e solenidades já no dia anterior, ao pôr do sol e, a vigília já é 

festa. A noite de 24 de dezembro já é 25 de dezembro segundo o calendário lunar. 

A vigília pascal já é Páscoa.  

 Os Judeus celebravam a Páscoa (comemoração da saída do Egito) no 

primeiro mês chamado Nisan (Ex 12,2) e nos primeiros 14 dias eram dias 

preparativos. No dia 14 a tarde imolavam o cordeiro e era o dia da páscoa (Lev 23).  

Jesus, segundo o Evangelho de São João, morreu na cruz enquanto os judeus 

estavam imolando o Cordeiro no Templo. Tiveram pressa em sepultar Jesus, 

porque começava o sábado, dia em que não podiam fazer nada de trabalho. O 

sábado começa na sexta-feira à tarde, e o domingo começa no sábado à tarde, 

quando se retira o sol e chega a lua. E, assim, os primeiros cristãos começaram a 

celebrar a Páscoa no domingo (e vigília pascal no sábado à noite), depois de 14 de 

Nisan, lembrando da ressurreição de Jesus.   

No início não existia a celebração de Natal. Celebrava a data do martírio dos 

primeiros cristãos, como data de nascimento para o céu, a entrada definitiva na 

pátria eterna24. A partir do século III que começaram celebrar o Natal e isso 

provavelmente porque segundo o calendário romano, a noite de 25 de dezembro é 

a noite mais longa do ano e os romanos a partir do ano 274, em 25 de dezembro 

começaram celebrar em Roma o dia do nascimento do Sol invicto, a vitória da luz 

sobre a noite mais longa do ano. 

                                                             
23 Equinócio: O termo tem origem na junção dos termos latinos aequs (igual) e nox (noite). Quando ocorre o 
equinócio, o dia e a noite têm igual duração (exatamente 12 horas), é momento em que o sol, em seu 
movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração 
O equinócio ocorre durante os meses de março e setembro, quando há mudança de estação, é o momento 
exato que marca o início da Primavera ou do Outono. 
24 Por isso ainda hoje quando celebramos no Tempo Comum a festa/a memória ou a solenidade de um santo, 
a data concorde ordinariamente com a data da sua morte ou perto daquela data. As únicas duas festas que 
celebramos solenemente comemorando o nascimento do santo além de Natal de Jesus são: A natividade da 
Nossa Senhora (08 de setembro) e a natividade de João Batista (24 de junho).  
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Para os cristãos, a verdadeira luz que venceu as trevas é Jesus e assim 

começaram a celebrar, paralelamente, o nascimento de Jesus, o verdadeiro Sol, 

nesta data, pois Ele é o “sol de justiça" (Ml 4, 2) e “luz do mundo" (Jo 1, 4ss.) O livro 

da Sabedoria (sec.II) menciona esta entrada de Jesus na nossa história com 

bastante solenidade: “Pois enquanto todas as coisas estavam em sereno silêncio e 

a noite estava no meio de seu curso, teu verbo poderoso desceu do céu, do teu 

trono real” (Sb 18,14).  

E a festa da Anunciação celebramos no dia 25 de março (e segundo as 

palavras do anjo, Isabel estava com seis meses grávida de João Batista) e após 

três meses celebramos, no dia 24 de junho, a natividade de São João Batista e, 

após 9 meses (de março para dezembro) celebramos o nascimento de Jesus.  

Assim a data de Natal ficou fixa e a da Páscoa foi variando segundo o calendário 

lunar.  
 

    Tempo Forte e Tempo Comum (Veja a imagem na contracapa): 
 

Olhando para a imagem da contracapa do livro podemos ver que a Liturgia 

no arco de um ano é dividido em três partes: dois tempos fortes (a parte branca 

precedendo do tempo preparativo com cor roxa) e um Tempo Comum (mostrado 

com a cor verde). 

Celebramos duas grandes festas: o Natal e a Páscoa (tempo forte). As 

celebrações durante este período chamam-se o “ciclo de Natal” (nascimento, 

entrada de Jesus no nosso tempo e espaço) e o “ciclo da Páscoa” (a ressurreição 

de Jesus, saída de Jesus do nosso tempo e espaço para a eternidade, para a 

escatologia).  

O ciclo de Natal começa com a celebração do nascimento de Jesus e termina 

com o Batismo do Senhor e neste período o sacerdote usa a túnica de cor branca. 

E o ciclo da Páscoa começa com a celebração da ressurreição de Jesus e termina 

com a celebração de Pentecostes. 

O Tempo Pascal tem a duração de sete semanas: Na 6ª semana (após 40 

dias da Páscoa) celebramos a Ascensão do Senhor e 7ª semana (após 50 dias) 

celebramos o Pentecostes.   

As duas festas são celebradas em oito dias que passa a ser um único dia, e 

chamamos: a Oitava de Natal e a Oitava de Páscoa: Ou seja, celebramos para oito 

dias a mesma festa como se fosse um só dia. Oitavo dia é símbolo da plenitude, 

com seis dias Deus criou o céu e a terra e no sétimo dia ele se repousou (Gn 1) e 

o oitavo dia é o dia da plenitude, é o dia da eternidade, o dia além do tempo e do 

espaço.   

No AT os israelitas celebravam a festa de Tabernáculos (Lev 23,36.39) por oito 

dias, como se fosse fechando o curso da semana. Celebrando a Oitava da Páscoa 

já aqui na terra professamos mais uma vez a nossa fé na ressurreição e na vida 

eterna e a nossa celebração eterna na Jerusalém Celeste. Somente na eternidade 

teremos o oitavo dia, será concluída a nossa celebração daqui da terra.  

Como são duas celebrações solenes, as duas festas têm um tempo 

preparativo: O tempo preparativo de Natal chama-se o Advento (4 semanas) e o 
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tempo preparativo da Páscoa é a Quaresma (40 dias) e neste período a cor litúrgica 

é roxa, as celebrações têm caráter de penitência, jejum e silêncio. Por isso não 

usamos muitas flores e outras ornamentações no altar. 
 

Tempo Comum: 

Com Natal e Páscoa celebramos a natividade, a infância, a paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. O resto do ano (são de 5 a 11 semanas antes da Quaresma e 

o resto, até completar 34 semanas, após o Tempo Pascal) chamado Tempo Comum, 

celebramos a vida pública de Jesus (e a cor litúrgica será verde) e neste período 

as leituras do Evangelho serão concentradas na vida pública de Jesus: os seus 

ensinamentos e milagres.  

Como podemos ver na imagem, após o Pentecostes, antes de recomeçar o 

Tempo Comum, temos a festa da Santíssima Trindade e o Corpus Christi, 

lembrando assim a presença permanente de Jesus eucarístico no meio de nós.  E 

o Tempo Comum se conclui com a festa de Cristo Rei e, assim, abre de novo o 

ciclo do ano litúrgico. Portanto no arco de um ano, celebramos toda a vida de Jesus. 
 

A celebração dos Santos: 
 

Dentro do Tempo Comum, em alguns dias, celebramos também a memória 

dos santos25. Existem várias categorias dos santos: Apóstolos, Mártires, Pastores, 

Doutores, Virgens, Santos homens e mulheres etc. E as celebrações serão em 

níveis diferentes (que os Ministros da Sagrada Comunhão e os acólitos devem saber bem 

para manusear os livros litúrgicos): memória facultativa/ memória/ festa e solenidade. 

Quando é memória facultativa não tem a obrigação de celebrar. Quando é memória 

tem a oração de coleta própria e o prefácio próprio. E quando é festa ou solenidade 

todas as orações são próprias e canta o hino de glória. 

Dentro do Tempo forte não celebramos a memória dos Santos exceto a 

solenidade da festa de São José (19 de março que geralmente cai durante a 

Quaresma), a solenidade da Anunciação (25 de março) e a Imaculada Conceição 

(08 de dezembro, que cai durante o Advento). Estas três festas, se por a caso cai 

nos domingos, então transfere para a segunda feira que segue, pois durante os 

Tempos da Quaresma e do Advento a celebração dominical permanece como 

próprio e nenhuma festa é substituída pelo mistério dominical destes tempos 

específicos.  

A cor litúrgica varia segundo a categoria dos santos: a cor branca ou dourada 

para as festas de Nossa Senhora, Pastores, Virgens e Santos homens e mulheres 

e a cor vermelha quando celebra um Santo Mártir, além dos dias: Domingo dos 

Ramos, Sexta-feira Santa, Pentecostes. 

 

   

 
 

                                                             
25 Existem muitos santos e cada país escolhe seus santos em acordo com a influência que teve na sua história 

da evangelização e espiritualidade e por isso tem Santos que toda Igreja celebra e tem santos que celebra num 

país, mas não é celebrado num outro país; um santo da Índia é celebrado na Índia e talvez não é nem conhecido 

aqui no Brasil e vice-versa.  
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 O ciclo Litúrgico da Palavra de Deus  
 

A distribuição das leituras durante a semana e nos domingos são diferentes:  

Para as leituras durante a semana, a divisão é por Ano par e ímpar e, assim, com 

dois anos, toda a Bíblia vem lida durante a Missa. E nos domingos, a divisão é em 

três ciclos: Ano A, B e C. No Ano A lê o Evangelho de Mateus, no Ano B, o 

Evangelho de Marcos e no Ano C, o Evangelho de Lucas. E no Tempo Forte e nas 

Solenidades se lê o Evangelho de São João.    

 
 
 

JULHO 02 

OBJETOS LITÚRGICOS 
 

Os objetos litúrgicos, também chamados de "alfaias", são aqueles que 

usamos para as celebrações litúrgicas e por isso devem ser manuseados de modo 

adequado e respeitoso e devem ser feitos de materiais nobres, ornados de tal forma 

que invoquem a riqueza dos mistérios a que eles servem. A encíclica Sacrosanctum 

Concilium assim descreve: "A Igreja preocupou-se, com muita solicitude, em que 

as alfaias sagradas contribuíssem para a dignidade e beleza do culto". 

VI.1. Os objetos litúrgicos: 
 

Cada  objeto usado na celebração eucarística tem seu significado: 

  

Âmbula - também chamada de cibório ou píxide; é 

utilizada para a conservação e distribuição das hóstias 

consagradas aos fiéis. 

Galhetas - dois recipientes para a colocação da água e 

do vinho, para a celebração da missa. 

Cálice - recipiente onde se consagra o vinho durante a missa. 

  Patena - pequeno prato, geralmente de metal, utilizado na consagração 

da hóstia grande. Também é usada na distribuição da comunhão, para 

prevenir a possibilidade de queda das partículas consagradas ou partes 

delas. 

Teca - pequeno estojo, geralmente de metal, onde se leva a Eucaristia para os 

doentes.  

Hóstia - pão não fermentado (ázimo) circular. Ao pão maior chamamos hóstia 

magna (hóstia grande), consagrada e consumida pelo sacerdote durante a Missa. 

Aos menores, consagrados e distribuídos aos fiéis, chamamos partículas. As 

partículas consagradas, sobrando nas celebrações, sempre são guardadas no 

sacrário, nas âmbulas, e usam-se para a distribuição 

da comunhão aos doentes, e uma hóstia magna 

(tamanho grande) conserva-se no sacrário para a 

exposição do Santíssimo para a adoração dos fiéis.   
 

Corporal – O Corporal é aquele pano que o 

sacerdote estende no altar antes do ofertório, para 
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colocar em cima o cálice e as âmbulas. É um pano geralmente de tecido de linho, 

dobrado em forma que tenha 9 quadrados.   

Sentido teológico: Quando o corporal está dobrado, não aparece seu início 

nem fim, indicando que a divindade de Cristo não tem início nem fim, ela é eterna. 

O corporal fica dobrado em cima do cálice até a apresentação dos dons, desdobra 

para a Liturgia Eucarística e guarda dobrado após a comunhão, fazendo isso com 

bastante atenção e devoção, para não cair nenhum fragmento da Hóstia 

consagrada fora.  

E usa também todas as vezes que precisando colocar a âmbula fora do 

sacrário como quando os ministros tiram a Sagrada Comunhão para levar aos 

doentes. Assim também coloca desdobrado debaixo do ostensório quando faz a 

procissão do Santíssimo Sacramento ou para a adoração.  

Falta texto (é interessante a observação ....) 

 

As âmbulas e o cálice 

permanecem cobertos, 

antigamente com um pano de 

linho e hoje com uma pala e o 

corporal em cima. E as âmbulas 

ficam fechadas até ao momento 

da Liturgia Eucarística e depois da 

comunhão ficam cobertas de 

novo, mostrando assim o sagrado 

velado, escondido e, desvelado na hora da celebração.  

O corporal, preferivelmente (também pelo seu sentido teológico) deve ser de 

linho conforme os dois textos evangélicos: pano com que cobriu o corpo de Jesus 

seja no seu nascimento por Maria Santíssima, (colocaram Jesus num pano envolto 

na manjedoura (Lc 2,7), que no seu sepultamento, pelos seus discípulos e 

Nicodemos (“Envolveram o Corpo de Jesus num pano de linho” (Lc 23,53). 

Neste sentido que, ao usar o corporal, cada ministro, cada celebrante lembra 

do grande  cuidado com que Maria e José cobriram o corpo do Menino. O corporal 

também é o símbolo de Síndone (o sudário), o pano com que envolveu o corpo de 

Jesus no seu sepultamento26. 

Ao dobrar e desdobrar o corporal, e ao tocar na Hóstia consagrada, o Corpo 

de Jesus, por isso, devemos ter a atitude de Maria e de José no presépio: o silêncio 

e a adoração, pois estamos diante de um grande mistério entregue nas nossas 

mãos. Maria e José não falam nada no presépio, permanecem no silêncio e na 

adoração.  

                                                             
26 O sudário está guardado  em Turim (na Itália). Após de tantos estudos e pesquisas cientificas afirma que o 

Santo Sudário é de 2 mil anos atrás e descreve perfeitamente a paixão de Jesus narrada pelos Evangelhos. 

“Encontramos os sinais do Senhor martirizado no Sudário, desde o rosto até a coroa de espinhos, a flagelação 

em todo o corpo, tanto nas costas como no resto do corpo. Segundo a história da Igreja, os primeiros cristãos 

levaram consigo o Santo Sudário para preserva-lo da perseguição. Desde Jerusalém e ao longo dos séculos, o 

Sudário passou por Edesa, Constantinopla, Atenas, Lirey, Chambery e finalmente, chegou a Turim, onde hoje, 

após de ter passado por numerosas pesquisas, está exposto para a visita e veneração dos fieis. 
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Pala - cartão quadrado, revestido de pano, utilizado para cobrir a patena e o cálice. 

Sanguíneo - ou purificatório. É um tecido retangular com o qual o sacerdote, depois 

da comunhão, limpa o cálice e, se for preciso, a boca e os dedos.   
 

Manustérgio - toalha com que o sacerdote enxuga as mãos no 

rito do lavabo. 
  

Caldeirinha e aspersório - é o recipiente utilizado para colocar 

água benta para a aspersão. O aspersório também é o pequeno 

bastão metálico com o qual a água benta é aspergida. 
 

Ostensório - é o objeto que serve para expor o Santíssimo 

Sacramento para a adoração dos fiéis e também para dar a 

bênção eucarística. Nele há a parte central fixa, chamada 

de custódia, que contém uma parte móvel, transparente, circular, 

a luneta, onde se coloca a hóstia consagrada para adoração.  
 

Turíbulo - é o objeto utilizado na incensação. Nele é 

colocado o incenso, uma resina aromática, sobre a 

brasa. O incenso, que simboliza a oração elevada a Deus, é 

depositado no turíbulo pelo sacerdote, e guardado na naveta, um 

pequeno vaso utilizado para o seu transporte. 
 

Círio Pascal – É a vela grande, benzida na 

missa solene da Vigília Pascal, no Sábado Santo. É utilizado nas 

missas celebradas durante o Tempo Pascal e recolhe no dia de 

Pentecostes, ao concluir o Tempo Pascal e depois, durante o ano 

quando houver um batismo (ou um funeral) usa-se fazendo a 

memória do mistério pascal, acendendo a vela do batizado do 

círio pascal, extensão da luz de Cristo. Sobre o círio pascal 

estudamos quando falamos da Semana Santa e da vigília pascal.  

Além desses objetos, há também os castiçais, candelabros, 

velas, a bacia e a jarra utilizadas no rito do lavabo, um pouco antes 

do ofertório. Tais objetos também são usados com devido 

respeito pois fazem parte dos objetos sagrados.  
 

 

VI.2. Insígnias episcopais 
  

Solidéu - Usado na cabeça pelo Papa (branco), Cardeais 

(vermelho) e Arcebispos e Bispos (rosa), de forma circular. O solidéu 

vem tirada da cabeça do celebrante seja no início do prefácio do 

Cânon da Missa que na exposição do Santíssimo Sacramento.   

Báculo - É o cajado utilizado pelo Papa e pelos Arcebispos e 

Bispos: Símbolo de autoridade e de jurisdição eclesial, e por isso só pode 

ser usado no território a ele confiado ou num lugar determinado onde foi 

convidado para celebrar. O báculo expressa o papel do pastor e sua 

responsabilidade em cuidar do seu rebanho que lhe foi confiado.  
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Mitra – É uma espécie de chapéu alto e pontado usado pelo Papa, 

Arcebispos e Bispos. Apresenta como que uma abertura no alto, 

para significar que é aberta à iluminação de Deus27 e possui duas 

fitas penduradas atrás, descendo sobre as costas do Ministro, 

significando o Antigo e o Novo Testamento. A Mitra é a 

representação da igreja, e os que a usam, são a cabeça da igreja e 

por isso é assistido do Alto com a sabedoria divina. 
 

Anel - Simboliza a união do bispo com os fiéis de sua diocese e, de maneira 

mais abrangente, a união do bispo com toda a Igreja. 

Cruz Peitoral - Cruz que os bispos levam sobre o peito. 

Brasão: Cada bispo, arcebispo e Papa tem seu brasão, aonde indica em 

forma resumida sua espiritualidade e seu programa de governo. O brasão verde 

com 12 borlas (bispo), o brasão verde com 20 borlas (arcebispo), o brasão vermelho 

com 30 borlas (cardeal) e o brasão dourado com a chave petrina (Papa).  

O texto aqui está incompleto e falta a parte do pálio. 
 

JULHO 03  
 

AS PARTES PRINCIPAIS DA MISSA E SUA ESPIRITUALIDADE (1) 
 

Antes de iniciar a entendermos cada parte da Missa vamos para a Igreja: 
 

O Templo de Jerusalém “estéril e mudo” e o Novo Templo, Igreja, lugar da 

celebração.  

Quando falamos da Eucaristia, pensamos logo na Igreja e no sacerdote. Sem 

sacerdote não temos a Eucaristia e sem Igreja não temos os sacerdotes. Como já 

vimos no Antigo Testamento existiam os sacerdotes, o Templo, e as oferendas. 

Mas com a chegada de Jesus, Ele é o novo Templo, o novo sacerdote e a nova 

oferenda e tudo o que era antigo já não tem mais valor e logo foi cessando tudo!  

Veja o que aconteceu com o sacerdote Zacarias, que é a primeira narração 

com que abre o Evangelho de São Lucas (Lc1,5-25). Ele estava no Templo, num 

lugar chamado ‘Santo dos Santos’, que seria como o altar das nossas igrejas, e lá 

estava oferecendo a Deus os perfumes de incenso. Ainda Ele era sacerdote e 

oferecia o sacrifício, mas era estéril, não tinha filhos. E vai sair do Templo como 

homem “mudo”! Esta esterilidade e este silencio de Zacarias para 9 meses, até 

quando nascer o filho, João Batista, é importante para nós entendermos melhor o 

significado de um novo Templo, de um novo Sacerdócio e de um novo Sacrifício.  

Sabemos que quando foi escrito o evangelho de São Lucas nos anos 80 d.C, o 

Templo de Jerusalém já estava destruída.  De fato, contra a revolta dos judeus, o 

Império Romano na liderança de Tito, incendiou toda cidade de Jerusalém, destruiu 

                                                             
27  Nas mitologias antigas a Mitra (Amigo) é o deus do sol e da sabedoria. Usá-la é como se a pessoa revestida 

do sol, da sabedoria.  

Faça uma visitinha ao nosso cantinho catequético e assista “os três graus do 

Sacramento da Ordem”.  
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o Templo e mais de 600.000 judeus morreram neste incêndio e o resto de Israel foi 

disperso por quatro canto do mundo e os judeus cristãos correram para os montes28 

e todos pensavam que era o fim do Tempo e anunciavam que Jesus está chegando. 

Por isso nos Evangelhos das últimas semanas do ano litúrgico encontramos as 

expressões apocalípticas como “Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na 

terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. 

Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo” 

etc. Foi muito terrível este tempo histórico dos anos 7029. Mas depois entenderam 

que o Novo Tempo é Tempo da Igreja, Tempo de Jesus, Tempo do Espírito Santo.   

E neste contexto podemos entender melhor porque são Lucas abre e fecha 

o seu Evangelho mencionando o Templo de Jerusalém. O Evangelho inicia com 

episódio de Zacarias no Templo de Jerusalém e ao final do Evangelho, após que 

Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém e estavam no Templo 

louvando a Deus. Mas, no início dos Atos dos Apóstolos, o mesmo autor coloca os 

Apóstolos, não mais no Templo, mas no Cenáculo, onde Jesus celebrou a Última 

Ceia e instituiu a Eucaristia, onde Jesus recomendou celebrar a Eucaristia todas as 

vezes que se reúnem, e onde o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos e Maria 

Santíssima, inaugurando o Tempo da Igreja.  Exatamente porque não tem mais 

sentido para eles permaneceram no Templo de Jerusalém. Ao lugar do sangue do 

Cordeiro que cada dia derramava no Templo de Jerusalém agora vai ser substituído 

o sangue de Cristo e isso uma vez para sempre. Ao lugar de tantos sacerdotes que 

estavam na fila esperando cair a sorte para entrar no santuário agora tem um só 

sacerdote, Jesus, que uma vez para sempre entrou no santuário e nós todos 

estamos desfrutando deste sacrifício em cada Eucaristia. Jesus mesmo é o Templo, 

o Sacerdote e a Vítima.  

É necessário silenciar o Antigo para nascer o Novo. Se o Antigo era estéril, 

o novo será fecundo. Jesus ensinou aos Apóstolos: “Fazei isto em minha memória”.  

Assim a esterilidade e o silêncio abre para fecundidade e para celebridade. Para 

nós cristãos, não é necessário um Templo, uma Igreja para celebrar a Eucaristia, 

basta que estejam os fiéis reunidos, já somos a Igreja.  
 

                                                             
28 Os Evangelistas se lembrarem e escreveram as palavras proféticas de Jesus: “quando virdes a abominação 

da desolação no lugar onde não deve estar – o leitor entenda- então os que estiveram na Judeia fujam para os 

montes...”(Mc 13,14). 
29 O Templo de Jerusalém, construído no tempo do Rei Salomão, na verdade foi destruído 3 vezes: 1ª destruição 

foi no tempo do rei Nabucodonosor no ano 587 e para quase 70 anos cessou o fogo do sacrifício de Cordeiro 

e, na volta do exílio os Israelitas reconstruíram o Templo e uma 2ª vez entre os anos 166 e 164 a.C, pelo 

rei helenista Antioco IV: o Templo foi profanado com os sacrifícios oferecidos pelos gregos ao seu deus Zeus 

e, durante o tempo de Herodes, imperador de Roma foi reconstruído pegando quase 40 anos – 20 a.C até 20 

d.C- ( e por isso os judeus perguntaram a Jesus: “você vai reconstruir com três dias o Templo que nós pegamos 

40 anos para reconstrução? Jo 2,19) e pela 3ª vez foi destruído no ano 70 d.C. pelo império romano, sob a 

liderança do Tito e nunca mais foi reconstruído. Hoje permanece somente o muro de lamentação, o muro 

ocidental. Somente no tempo do Imperador Constantino, no século IV, deu a permissão aos judeus (que eram 

já espalhados por quatro canto do mundo) de voltar para visitar a Cidade Santa, Jerusalém, no aniversário da 

destruição do Templo, para fazer o luto ao muro do Templo (Refr. Joseph Ratzingher BENEDETTO XVI, 

Gesù di Nazaret “Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla rissurrezione, Ed. Liberatrice Editrice 

Vaticana,2011). De fato, nunca mais os judeus conseguiram reestruturar nem como um país nem como uma 

religião reconstruindo o coração da sua religiosidade, o Templo.  
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AS PARTES DA MISSA 
 

As partes da Missa estão divididas em quatro partes bem distintas e cada 

parte é um reviver o mistério de Cristo de Natal à Páscoa cotidianamente. E em 

cada parte revivamos o nosso batismo e antecipamos já aqui na terra a vida eterna.  
 

 

 

PARTE 1. Ritos Iniciais 

Canto de Abertura, Acolhida, Antífona de Entrada,  

Ato Penitencial,  

Hino de Louvor (o canto de Glória) e  

Oração da Coleta. 
 

 

Em nome do Pai: A Missa (como todas as nossas orações) começa 

invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

E logo o sacerdote deseja para a assembleia as três graças que provem de cada 

pessoa da Santíssima Trindade: a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e 

a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a assembleia responde com 

“Amém”.   

O ícone, o modelo, da assembleia é a Santíssima Trindade. Todos nós 

fomos batizados e inseridos na comunidade cristã em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo e seremos sepultados também em nome desta Santíssima Trindade.  

E é bom agente se lembrar aqui que, todas as nossas orações, são elevadas 

ao Pai, pelo Filho na comunhão do Espírito Santo. A oração na Eucaristia é 

dirigida a Deus Pai. Por isso todas as orações, a coleta, o prefácio, a liturgia 

eucarística, a oração após a comunhão e assim todas as orações na Liturgia são 

dirigidas a Deus Pai: começa invocando o Deus Pai, depois fala o motivo da oração 

e depois termina dizendo: “Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito 

Santo”. Esta invocação da Santíssima Trindade termina com a grande Doxologia 

final: “Por Cristo com Cristo e em Cristo, a Vós Deus Pai, na unidade do Espírito 

Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre”. E toda a assembleia 

proclama a voz alta o “Amém”. Ou seja, nós cremos. É a renovação da promessa 

batismal.  Diz-se que, na Igreja primitiva, quando a assembleia prorrompia este 

Amém, até as paredes vibravam.  
 

Ato Penitencial: Após a invocação da Santíssima Trindade, temos como 

primeiro momento da Eucaristia, o Ato Penitencial. Reconhecer, diante do amor e 

comunhão de Deus Uno e Trino, que somos pecadores e agora temos a 

possibilidade de nos arrependermos e voltarmos ao Deus Pai. É um momento em 

que revivemos a graça do nosso Batismo. No Ato Penitencial reconhecemos os 

nossos pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Na verdade, em 

cada pecado acontece progressivamente estes quatro momentos: O pecado 

primeiro vem concebido, meditado e organizado e depois que se dá à luz, pelas 

obras.  
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 Deus falou a Caim quando ele estava ainda pensando no coração contra 

seu irmão com olhares abatidos: “Porque andas com rosto abatido, o pecado está 

na porta espreitando-te, mas tu podes dominá-lo”. Caim não escutou a voz de Deus, 

seguiu seu coração, planejou dentro de si como matar o irmão, chamou ele para o 

campo na aparência de amizade e o matou (Gn 4). Por isso o Salmista diz: “o ímpio 

gera a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira” (Sl 7).  

Diante dos pecados e erros cometidos, o arrepender-se e pedir perdão é 

dignidade humana. Não temos outro caminho. Negar a verdade causa maior 

tristeza e morte. Judas e Pedro, os dois, negaram Jesus. Judas, aliás, apontou 

Jesus com um beijo e Pedro disse: “eu não o conheço”. Mas depois Pedro se 

arrependeu e chorou amargamente e confessou três vezes “te amo mais do que 

estes outros” (Jo 21). Judas foi se enforcar, pois não conseguiu olhar para Jesus e 

pedir perdão.  

Jesus, na última ceia, antes de fazer a refeição com os apóstolos, fez a lava-

pés, o ritual da purificação. Para comer com Jesus precisamos que sejamos 

lavados e purificados: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo” Jesus disse a 

Pedro (Jo 13,8). O Ato penitencial é renovar e reviver o batismo, que foi de fato, o 

banho nupcial antes do banquete nupcial (ver p.111 ).  
 

Glória: Após o ato penitencial, temos como parte da Missa o canto de Glória. 

É aquele canto que os anjos cantaram no anúncio aos pastores, avisando-lhes que 

nasceu o Salvador (Lc 2,9-14). O anjo que anuncia, é Gabriel, e uma multidão dos 

anjos cantam o hino de glória. Desde o início da Igreja podemos ver que os cristãos 

louvavam a Deus quando se reuniam em assembleia, assim como nos atesta o livro 

de Atos dos Apóstolos (At 2, 47). O “Glória” é um hino natalino que cantamos todos 

os dias nas nossas Missas. 

Na vigília pascal, após a procissão das luzes para a Igreja canta 

solenemente o Pregão Pascal ou ‘Exultet’:  Este hino de louvor, em primeiro lugar, 

anuncia a todos a alegria da Páscoa, alegria do céu, da terra, da Igreja, da 

assembleia dos cristãos. Tal alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. 

Logo, se proclama a grande “Ação de Graças”. Seu tema é a história da salvação 

resumida pelo poema. Uma terceira parte consiste em uma oração pela paz, pela 

Igreja por suas autoridades e seus fiéis, pelos governantes das nações, para que 

todos cheguem à pátria celestial. 

O cantar o “Glória” nas Missas cotidianas é o resumo de todos estes louvores a 

Deus Pai! 

NB. Não se canta o hino do “Glória” durante a Quaresma e Advento, pois 

são tempos penitenciais, e irrompem tal canto com maior solenidade após 

de grande silencio para a Páscoa e Natal. Assim também o canto de aleluia 

é silenciado no tempo de Quaresma.  
 

Oração da Coleta: Após o Glória temos como parte da Missa a oração do 

sacerdote chamada “Coleta”. O que é a coleta? Provem da palavra latim, colliga 

significa, recolher. Ou seja, após alguns segundos de silêncio, o sacerdote recolhe 

todas as intenções lidas ao início da Missa, todas as intenções que estão no 
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coração de cada fiel presente na assembleia e, eleva a Deus Pai, por Cristo. É a 

oferta do coração, é a oferta da comunidade, é a oferenda da humanidade.  

No livro dos Levíticos, podemos ver que no dia da Expiação, na festa 

chamada Kipur, o papel do sacerdote era exatamente o de recolher as orações do 

povo e oferecer a Deus através de uma nuvem de incenso aromático no altar, diante 

do Santo dos Santos (Lev. 16,12; Ex 30,6-8) E exatamente o que Zacarias estava 

fazendo quando apareceu o anjo (Lc 1, 8-10).  
 
 

 

PARTE 2. LITURGIA DA PALAVRA  
 

As leituras, homilia, Credo e oração dos fiéis. 
 

Nos domingos e solenidades: Primeira Leitura, Salmo Responsorial, 
Segunda Leitura, Aclamação ao Evangelho, Proclamação do Evangelho,  
Homilia, Profissão de Fé (o credo) e Oração da Comunidade. 
Nos dias da semana: (Uma Leitura At ou NT) Salmo, Aclamação ao 
Evangelho, homilia (não obrigatório) e Oração da Comunidade. Quando tem a 

festa ou a solenidade de um santo reza-se o credo.  
  

 

As leituras da Sagrada Escritura nos trazem em memória as maravilhas que 

Deus fez na nossa história e nos diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o 

fim, Ele é o Senhor da história. Aquele que acompanhou o povo de Israel, aquele 

que acompanhou os apóstolos na Igreja primitiva, continua acompanhando-nos 

também. Ele, o Emanuel, está no meio de nós, assim como proclamamos no início 

da Missa e repetimos antes da Proclamação do Evangelho.  

E é bom lembrarmos que ao proclamar o Evangelho, tanto o sacerdote 

quanto a assembleia fazem  o sinal da cruz, na fronte, nos lábios e no peito, 

pedindo que a Palavra de Deus possa vir em nosso auxilio para administrar, 

conduzir os nossos pensamentos, palavras e intenções. É o mesmo gesto batismal. 

Fomos ungidos pelos cinco sentidos. 

 E o sacerdote diz: “O Senhor esteja convosco”, e nós respondemos: “Ele 

está no meio de nós”.  Mais uma vez proclamamos a presença real de Jesus na 

hora da Proclamação do Evangelho. É Jesus mesmo que proclama pela boca do 

Sacerdote ou Diácono.  

A proclamação da Palavra é feita no ambão, na mesa da Palavra que 

representa o trono de Deus, a cátedra de Deus, ou seja, o ensino daqui feito é 

autêntico, não são palavras de qualquer um feito em qualquer lugar, mas é a 

Palavra do Senhor, proclamado, com autoridade e com autencidade. A Palavra de 

Deus não é vazia, não é palavra do homem, mas fecunda, capaz de produzir e 

multiplicar o que foi pronunciado, assim como foi pronunciado no dia da criação: 

“Deus disse e foi feito” (Gn 1). E o que foi feito, contém em si, sementes de 

fecundidade, sementes para multiplicar e produzir fruto, geração por geração. Por 

isso mesmo a Palavra de Deus é eterna.   
 

Credo: Reza-se quando nos domingos, solenidades e festas.  

Domingo: dia do Senhor:  
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Embora no Brasil os nomes dos dias contam como segunda feira, terça feira 

etc. segundo o calendário romano, cada dia da semana é em nome de um dos 

astros. O primeiro dia da semana é em nome do astro maior que é o sol. Por isso 

dia do sol. E o segundo dia em nome da Lua, assim vem lunedi, Marte/martedi 

(terça); Mercúrio/mercoledí (quarta); Júpiter/giovedi (quinta) e Vênus/venerdi 

(sexta-feira) e Saturno/sábato .  

E os ingleses adotaram a partir do século v, mudando estes nomes de 

acordo com os deuses anglo-saxões: assim com Marte foi substituído por Tiw, 

deus da guerra, dando origem a Tuesday; Mercúrio por Woden, deus da poesia: 

wednesday; Júpiter por Thor, deus do trovão: thursday; e Vênus por Friga, deusa 

do amor: friday. 

Para nós o importante é o primeiro dia, dia do sol (domingo). Os cristãos 

primitivos aplicaram este dia para Jesus, o Senhor, dia em que Ele ressuscitou, 

avançou as portas das trevas e trouxe à luz todos os que estavam no vale dos 

mortos. Assim chegou o dia do sol, dia do Senhor e, em todos os hinos do primeiro 

século podemos ver a invocação de Jesus com título de Sol. Até nos cantos 

natalinos cantamos: o Astro do céu, o sol nascente, ou simplesmente o Sol. Jesus 

era o Sol que iluminava os cristãos no meio das trevas e por isso não tiveram medo 

nem hesitação de chamá-lo o Sol, com maiúsculo.  

Zacarias canta: “o Sol, o Astro, veio nos visitar, para iluminar os que 

jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho 

da paz.” Lc 1,79.  

É interessante agente ver como é a narração da criação (Gn 1) no primeiro 

dia Deus cria a luz e no quarto dia que cria o sol e a luz. Automaticamente vem a 

pergunta: De onde então vem a luz?  Sabemos que são textos narrados segundo 

um sentido teológico e não no sentido geográfico ou cientifico. O Filho de Deus é o 

Astro que ilumina todos e Ele é eterno, Nele tudo foi criado e nele tudo foi redimido 

e, o sol vem depois.   

E os três reis magos vieram do Oriente até Jesus, vendo um Astro. Os 

pastores, no meio da noite foram iluminados pelo grande Sol. De onde vem o sol à 

meia-noite?  Pensaram que já tinha amanhecido e levantaram e foram procurar o 

Menino Jesus segundo o anúncio do anjo (Lc 2). José e Maria, à noite, se 

levantaram e foram para Egito, pois a noite tinha transformado em dia pela 

presença de Jesus, o Emanuel, o Astro do Céu. Ou seja, já no nascimento, Jesus 

é o Sol, o dia dEle chama-se o dia do Sol, dia do Senhor.  

Não é por acaso que celebramos tanto o Natal quanto a Páscoa à meia-noite 

com celebração da vigília. Estas duas celebrações eram chamadas a “Missa do 

Galo”, pois o galo canta algumas horas antes de chegar o sol e o anúncio do 

nascimento de Jesus e da sua ressurreição acontece no meio da noite, pois Ele é 

o verdadeiro sol surgido antes de chegar o sol natural. O exultet era o pregão pascal 

e por isso chamava-se a Missa do galo. 
 

O Credo: Domingo é, para nós cristãos, também dia em que rezamos o 

Credo na celebração eucarística. Com toda a assembleia cristã do mundo inteiro, 
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do nascente ao poente, como diz na primeira leitura de hoje, todos juntos 

professamos a nossa fé. No credo está contido todos os ensinamentos dos 

Apóstolos transmitidos geração em geração chegando até a nós. E a nossa vez 

transmitiremos aos nossos filhos.  Professando o credo confirmamos a nossa fé em 

Jesus, o Astro do céu. E em seguida, façamos a oração universal, a oração dos 

fiéis, lembrando da nossa comunhão, pelo batismo, com os demais membros do 

nosso Corpo.  

Para nós cristãos, por isso mesmo, o domingo é dia do Senhor, é dia de 

prescrição, dia em que devemos nos santificar pela Palavra e pela Eucaristia, é dia 

em que devemos repousar e contemplar as atividades realizadas durante a 

semana, além de nos dedicarmos na caridade, e enfim, através da adoração 

eucarística, já aqui na terra, anteciparmos a experiência do “oitavo dia”, que é a 

eternidade, contemplando-O face-a-face, no amor eterno. 
 

 

JULHO  04 

AS PARTES DA MISSA E SUA ESPIRITUALIDADE  (2) 
 

 

 

PARTE 3. LITURGIA EUCARÍSTICA (RITO SACRAMENTAL) 
 

1ª Parte – Oferendas: Canto/Procissão das Oferendas, Oração das oferendas. 
2ª Parte – Oração Eucarística:  
- o Prefácio (próprio segundo as festas, Tempo forte e Comum/ Santos etc) 
termina com Santo. Segue a Oração Eucaristica ( existem XI formas).  
- Memorial- Consagração 
- Narrativa da Instituição da Eucaristia 
- Aclamação da Assembléia 
- Oferecimento da Igreja 
- Invocação do Espírito Santo sobre a Assembléia para a comunhão 
- Orações de intercessão: Papa, bispos, todos os fiéis vivos e defuntos 
- Doxologia final: Por Cristo, com Cristo e em Cristo... 
3ª Parte – Rito da Comunhão: Pai Nosso, Abraço da Paz, Cordeiro de Deus, 
Canto/Distribuição da Comunhão, Interiorização, Antífona da Comunhão e 
Oração após a Comunhão. 

  

Ofertório: Sobre o pão e o vinho e sobre o ofertório falamos na pg.13. 
 

O incenso e a presença dos anjos: as celebrações solenes, após as oferendas 

tem o incenso. Como falamos já os anjos elevam a Deus as nossas preces como 

perfume de incenso (Sl 140). Seja no nascimento que no sepultamento tinha a 

presença de incenso e dos anjos ao redor do Corpo Sagrado de Jesus. Além das 

oferendas pobres que Maria e José receberam dos pobres vizinhos, inclusive o 

curral, tinha também ao redor do presépio o cheiro de ouro: a oferenda do ouro, 

incenso e mirrada da parte dos reis magos. No sepultamento as mulheres e os 

discípulos levaram o incenso e a mirra ao sepulcro. O ouro significa a realeza de 

Jesus, o incenso indica que Jesus é o sumo sacerdote e a mirra prefigura o mistério 

de Cristo morto e sepultado, descido à mansão dos mortos para a nossa salvação. 
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Nas nossas Missas também tem o cálice dourado, as vestes douradas, as flores 

solenes, o incenso elevado ao céu. Tem o tom do pobre e tem o tom da solenidade.  

É significativo quando o sacerdote incensa primeiro, três vezes sobre o Pão 

e o vinho lembrando da Santíssima Trindade e depois, duas vezes lembrando da 

divindade e humanidade de Cristo. E em seguida incensa o altar e ao seu redor. 

Pois daqui a pouco vai acontecer a grande consagração.  Agora ele, o sacerdote, 

vai assumir o papel de Jesus na última ceia e por isso ele mesmo vem incensado 

pelos acólitos e em seguida toda a assembleia, pois todos nós ao redor do altar 

somos o mesmo Corpo de Cristo, assumindo o papel do sacerdote. Lembremos 

que na missa o padre age “in persona Christi”, ou seja, em lugar da pessoa de 

Cristo. É como se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a Celebração. 

A presença dos anjos na Missa: 

Quando a assembleia reza, o anjo recolhe as nossas orações. E por isso em todas 

as igrejas, especialmente naquelas de Idade média, podemos ver as pinturas e as 

arquiteturas expressando, através a arte, esta presença do anjo que recolhe as 

orações e eleva a Deus Pai em perfume de incenso30.  

Pela nossa fé, nós cremos na presença dos anjos: Se olhamos todo episodio 

natalino tem uma continua presença dos anjos. Além de Maria, José e Zacarias que 

foram visitados por anjo, os magos tiveram a visita dos anjos, os pastores tiveram 

a visita dos anjos; os apóstolos, na Igreja primitiva, tiveram a continua visita dos 

anjos. Na manhã da Páscoa, o anjo que anuncia a notícia da ressurreição de Jesus. 

Os Apóstolos tiveram a continua assistência dos anjos (Atos 16) Lembremos aqui 

as palavras do anjo Rafael a Tobias e família ao se revelar no fim da sua caminhada: 

“Quando tu e Sarás fazíeis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante 

da glória do Senhor e as interpretava” (Tb 12).  Em cada celebração eucarística os 

anjos estão presentes. Os anjos nos acompanham, eles elevam a Deus as nossas 

preces e as de nossos sacerdotes que a sua vez elevam as nossas, em perfume 

de incenso. Diante dos nossos olhos são coisas invisíveis, mas pela fé, pelos olhos 

espirituais, podemos enxergar tudo isso. 
 

Lavabo: E concluindo o rito do ofertório, o sacerdote lava as mãos: Pilatos, lavou 

as mãos não querendo assumir a culpa. Jesus aqui lava as mãos assumindo sobre 

sí todas as culpas do mundo inteiro, e o sacerdote para entrar na celebração deste 

mistério lava as mãos pedindo a graça da purificação.  Ele diz a voz baixa: Lavai-

me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado.” (Sl 50,4). 
 

Prefácio: O Prefacio começa com a exortação do sacerdote ao povo: “O Senhor 

esteja convosco” e a assembleia responde: “Ele está no meio de nós”. Na verdade, 

aqui já pela terceira vez que diz: já teve no inicio, no Evangelho e agora aqui. E o 

sacerdote exorta: “Corações ao alto” e a assembleia responde: O nosso coração 

está em Deus. E depois fala do motivo, do tema especifico de ação de graças. E 

em cada período litúrgico, ou em cada solenidade tem o prefácio próprio, 

exatamente porque lembra do que estamos celebrando. É o coração do mistério 

celebrado do dia e conclui com a aclamação do Santo.  
 

                                                             
30 É aconselhável assistir o filme: “o Grande Milagre”.  
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A Oração Eucaristia começa com a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o 

vinho e depois tem o memorial, a consagração usando as mesmas palavras de 

Jesus na última ceia e,  segue as preces e intercessões para a união dos cristãos 

“a fim de que sejamos um só corpo e um só espírito em Cristo” e em seguida tem 

a intercessão pedindo o auxílio para o Papa, o Bispo diocesano, os sacerdotes e 

por todos os fiéis e pede o auxílio dos santos e lembra em fim, os fiéis defuntos  e 

termina com a grande Doxologia Final. 
 

Consagração: Como primeiro ato tem a invocação do Espirito Santo sobre o 

Pão e o vinho, a fim de que se tornam o Corpo e o sangue de Cristo. Acontece 

exatamente como no dia da Anunciação: Maria perguntou: como é possível? eu 

não conheço o homem. E o anjo responde: o Espirito Santo descerá sobre ti. O 

Altíssimo estenderá sobre te sua sombra. Por isso o Sacerdote estende a mão 

sobre o Pão e o vinho em forma da Pomba, símbolo do Espirito Santo.  
 

E segue a narração da Instituição da Eucaristia na última ceia pronunciando, 

aliás, repetindo, as mesmas palavras de Jesus: “Tomai e comei, este é meu 

Corpo..., tomai e bebei, este é meu Sangue”. E conclui dizendo: “fazei isto em 

memória de mim”.  

Após a Consagração olha o que proclamamos: Anunciamos  Senhor a 

vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição... ou seja, cremos na sua 

humanidade e na sua divindade embora são escondidas atrás do Pão e do vinho. 

E por isso o sacerdote, recordando a paixão, morte, ressurreição e ascensão que, 

oferece o Pão e o vinho.  

E uma vez contemplado o mistério de Cristo, o sacerdote convida a 

assembleia de olhar para o Corpo Místico de Cristo, a Igreja, olhar para os demais 

membros deste Corpo. Por isso agora o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre 

a assembleia e, depois reza intercedendo por cada membro, começando o 

Papa, bispos cada fiel e chegando até aos defuntos. Aqui a Igreja celebra a 

comunhão entre os membros da Terra e do Céu e por isso pede ao Espírito Santo 

para o dom da comunhão entre os fiéis. Se não estamos em comunhão não 

podemos receber Jesus Eucarístico na Sagrada Comunhão.  

Pelo batismo todos nós somos membros do mesmo Corpo, cada membro 

tem sua função, mas ninguém é maior do que outro, cada um tem o que contribuir 

para o resto do Corpo. Por isso devemos rezar por todos, interceder por todos. São 

Paulo diz: Comamos um só Pão, e por isso embora somos muitos, somos um só 

Corpo. (1Cor 10,17). Assim como o pão é a mistura de farinha de vários trigos, 

nós somos mistura de vários membros, misturado pelo Espirito Santo no dia do 

nosso batismo, tornando-nos um só Corpo.   Igual o vinho, é união de várias uvas, 

vários cachos e após que se tornou vinho é impossível separar uva por uva. A 

Eucaristia e o Povo de Deus ao seu redor por isso é sacramento da unidade.   

E lembrar dos antepassados, dos nossos falecidos também é muito 

importante pela nossa fé.  Pois cremos que o batismo nos une os que são vivos, os 

que são mortos e os que ainda virão parte do nosso Corpo que é a Igreja. O nosso 

Senhor é Senhor dos vivos e dos mortos. Olha como que começa o Evangelista 
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Mateus a narração da infância de Jesus: Começa dizendo: “Origem de Jesus Cristo, 

filho de Davi, filho de Abraão” Mt 1,1. E depois segue a genealogia de Jesus, a 

sua descendência, a família dos seus antepassados que já morreram há anos e 

séculos atrás, mas fazem parte da sua história, através deles que ele chegou até 

aí. Por isso lembrar e rezar pelos defuntos é reconhecer a comunhão entre nós, 

reconhecer que o nosso Deus é um Deus dos vivos e dos mortos, é um Deus que 

venceu a morte, é o Senhor da história, do passado, do presente e do futuro. É bom 

agente amar o nosso passado, contemplar as maravilhas que Deus fez nas nossas 

famílias, na vida dos nossos avós e antepassados.  
 

Doxologia final: E a grande oração eucarística conclui com grande 

Doxologia: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai onipotente, na 

unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre. 

Como falamos já, todas as nossas orações são dirigidas ao Pai por Cristo na 

unidade do Espírito Santo. Ao Pai toda glória, pois ele nos deu seu Filho e ele nos 

enviou o seu Espírito.  
 

RITO DA COMUNHÃO: 
 

Pai Nosso e a oração pela paz: Após celebrar a comunhão entre nós na 

Oração Eucarística agora a assembleia pode se dirigir para a mesa da ceia. Para 

isso, primeiro, reza a oração do Pai nosso, reconhecendo que ele é o Pai de todos 

nós, e somos todos por isso, irmãos. E lhe pedimos o Pão cotidiano, o Pão 

eucarístico, o Perdão e a graça de não cairmos mais nas tentações. É uma decisão 

da vida, cada vez que rezamos o Pai Nosso. E depois disso o sacerdote reza pela 

Paz e exorta a comunidade de oferecer a paz.  

Olha o que foi o primeiro dom de Natal aos pastores? A paz! Os anjos 

cantaram “A paz para os homens da boa vontade” Lc1,14. Jesus ressuscitado toda 

vez que aparece saúda os discípulos com “a paz esteja convosco” (Jo 20,21). A 

Paz é a herança dos filhos que vivem em harmonia.  
 

Cordeiro de Deus: E antes de receber a Comunhão, reconheçamos que 

este Jesus foi imolado uma vez para sempre, assumindo e recapitulando em sí todo 

o significado do Cordeiro do AT. Depois aprofundaremos o significado do Cordeiro 

quando iremos estudar o livro do Apocalipse. Por enquanto lembremos que o 

Cordeiro é uma linguagem simbólica e bíblica e que fazia parte do ritual cotidiano 

dos Israelitas. Os Israelitas todos os dias imolavam o cordeiro para remissão dos 

pecados. Jesus mesmo disse: Quem beber deste sangue viverá eternamente. 

Como diz na carta aos hebreus, não precisa mais outros sacerdotes nem cordeiro, 

pois, ele, uma vez para sempre, derramou o sangue e entrou no Santuário de Deus 

(Hb 9). O sangue derramado de Jesus, na hora em que foi imolado o cordeiro no 

templo de Jerusalém, foi substituído todos os sacrifícios de todos os tempos e 

lugares até então. Não precisa mais outro Cordeiro que tira o pecado. “Eis o 

Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo”: São as palavras que João 

Batista pronunciou apresentando Jesus aos seus discípulos (Jo1)  
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Na Santa Comunhão vamos receber o Pão e o Vinho, vamos receber o 

Cordeiro imolado, mas ressuscitado. É uma linguagem simbólica, mas cheio de 

significado. Ele é a remissão dos nossos pecados, ele é, o único que tem o poder 

de perdoar os pecados. E então a assembleia responde com as palavras de 

Centurião a Jesus: “Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas 

dizeis uma só palavra e eu serei salvo” (Lc  7,6).  

E o Pão Eucarístico não somente é o Cordeiro que tira o pecado, mas 

também é o Pão que nos oferece a vida eterna. Quem comer deste Pão viverá 

eternamente (Jo 16). No cap. 3 de Gêneses, a serpente disse a Adão e Eva: se 

comereis não morrereis (Gn 3,4). Mas entrou na história a morte, a vida distante de 

Deus, e até o barulho dos passos de Deus começou a suscitar o medo neles. Aqui 

o Pão do Céu, fruto da árvore onde foi pendurado o Novo Adão, nos garante de 

verdade a vida eterna e é uma árvore da vida que produz doze frutos, dando cada 

mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações (Ap 22, 2), como 

falamos já nas páginas anteriores.  

E além da vida eterna o Pão Eucarístico nos dá a ciência, o conhecimento: 

Lá em Gn 3, a serpente prometeu o conhecimento de Deus, “vossos olhos se 

abrirão, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal“ (Gn 3,5),  mas 

perderam tudo, tornaram cegos e não conseguiram enxergar nem o próprio marido 

ou a sua mulher. Começaram apontar o dedo reciprocamente. Aqui Jesus prometeu 

o conhecimento. Na última ceia Jesus disse: Não vos chamo servos, mas amigos, 

pois os servos não conhecem o pensamento do mestre; chamei-vos amigos, pois 

vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai (Jo15,15 A comunhão 

eucarística nos dá a sabedoria divina.   
  

O SILÊNCIO E A ADORAÇÃO:   

Após a comunhão nós nos tornamos o sacrário vivo, assim como Maria recebeu no 

seu útero Jesus.  
 

A Sagrada Comunhão: beijo de Deus na alma: 

A Sagrada Comunhão, para muitos santos, era o beijo de Deus na sua alma.  

Dizia Charles de Foucauld: “Na Sagrada Comunhão, Deus entra em nós, 

corporalmente; tocamos com nossa boca o Corpo de Jesus, como o tocaram os 

lábios de Maria, de José, de Madalena; entra em nós como ele repousou no seio 

de Maria; Ele se une a nós pelo mais casto dos matrimônios, chegando a ser o 

Divino Esposo das nossas almas, dando-se, entregando-se, abandonando-se para 

que possamos possuí-lo e amá-lo no tempo e na eternidade. A Eucaristia é Jesus 

Menino estendendo-nos os braços em seu berço para se oferecer a nós e pedir-

nos um beijo...”  

E Sta Tereza d’Avila dizia comentando a expressão do livro de  Cantico dos 

Canticos: “Beije-me com o beijo de sua boca” que essa é uma graça tão grande, 

que a alma mal pode suportar estar assim tão próxima de seu Senhor, tendo a 

certeza de que ele a ama”. 

Dizia Sta Terezinha lembrando do dia da sua Primeira Comunhão: “Ah! 

Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma”. Foi um beijo de amor, 
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sentia-me amada e dizia também amo-vos, dou-me a Vós para sempre...”. 

Momento profundo, marcante para seu coração de criança que se sentia inundado 

pela presença de Jesus. 

Missa e cantos - alegria e celebridade: Temos nas nossas celebrações 

eucarísticas os cantos, que são expressões da alegria e celebridade, e não 

precisa de estarmos com cara fúnebre na Missa, como dizia o nosso Papa 

Francisco. Temos os cantos próprios: o Glória, o Credo, o Santo, o Pai Nosso e 

Cordeiro e que não devem ser trocadas as palavras, pois são Palavra de Deus e 

fazem parte da doutrina da Igreja.  Outros cantos podemos ser cantados segundo 

a festa litúrgica celebrada naquele determinado dia. Com tudo devem ser suaves e 

ajudem a rezar os demais membros da comunidade.  
 

 

PARTE 4. RITOS FINAIS:  Bênção e envio 
 

Benção final. Ide e Anunciai o Evangelho. 

Na bênção final retoma a saudação inicial, confirmando a presença de 

Emanuel no meio de nós. O sacerdote diz: O Senhor esteja convosco. E nós 

respondamos: Ele está no meio de nós. Falamos assim 4 vezes: no início, no 

Evangelho, na Oração Eucarística e agora aqui. Ou seja, cada parte da Missa 

começa com esta afirmação da presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. 

Exatamente porque o seu nome é “o Emanuel - o Deus conosco”, conforme as 

palavras do anjo a José no anúncio de nascimento (Mt 1, 23) e ele mesmo 

confirmou antes de subir ao céu aos apóstolos: “Eu estarei convosco até o fim” (Mt 

28,20)31. São as últimas palavras de Jesus.  

E depois com a benção final invocando o nome das três pessoas da 

santíssima Trindade, o sacerdote ou o diácono diz: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

Todos os que foram visitar Jesus ao presépio voltaram anunciando do que 

viram. Os pastores, “vendo-o contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. 

E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores” Lc 

2,18; E Ana, após de ter visto o Menino no Templo, agradecia a Deus e falava do 

menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém” (Lc 2, 38).  

Na manhã da Páscoa, as mulheres foram correndo para anunciar que Jesus 

ressuscitou (Jo 21), os discípulos que estavam indo para Emaus voltaram para 

Jerusalém a fim de contar com os demais da sua experiência com o Ressuscitado 

no caminho (lc 24). São João Evangelista repete várias vezes seja no Evangelho 

que nas suas Cartas: “Nós vos anunciamos o que nós vimos com nossos olhos, 

tocamos com nossas mãos... (1Jo1,1). 

Então a nossa missão após a celebração é exatamente o que fizeram há 2 

mil anos atrás a partir do presépio e do túmulo vazio: com alegria anunciar o 

Evangelho a todos os que encontramos, a todos os que não tem ainda uma 

esperança.  O anuncio depende da nossa vivencia com o mistério. Quem não é 

                                                             
31 A chave da leitura do Evangelho de Mateus está nesta frase: “Ele está no meio de nós”:  no inicio (Mt 1,23), 

no meio (Mt 18, 20) e no final (Mt 28,20).  
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preenchido dele, quem vai para Missa só para cumprir a lei, o preceito, não vai ter 

animo nem vontade de anunciar. Mas na medida que adentramos no mistério, na 

medida que é forte e profunda a nossa experiência, sem querer, sem esperar para 

alguém nos falar, agente anuncia. E anuncia com alegria.  

Por isso que, como já vimos nas paginas anteriores, a beleza e a perfeição 

de sermos a Igreja está exatamente na trilogia: mistério, comunhão e missão.  

Somos a Igreja quando o Mistério é celebrado, a Comunhão é vivido entre nós e 

a Missão é anunciado.  
 

JULHO** 

ÚLTIMO DOMINGO: ENCONTRÃO COM OS CRISMANDOS 

AGOSTO -01 

(MÊS VOCACIONAL) 
 

AMAR E SER AMADO: VOCAÇÃO DE CADA HOMEM E MULHER. 

A BELEZA E OS DESAFIOS DE AMAR. 
 

Desde 1981 a Igreja no Brasil, pela exortação do CNBB, celebra todos os 

anos durante o mês de agosto, o Mês Vocacional com objetivo de conscientizar da 

responsabilidade que cada comunidade tenha no processo vocacional. Cada 

domingo do mês de agosto é dedicado à celebração de uma determinada vocação. 

No primeiro, celebra-se sacerdócio e os ministérios ordenados32; no segundo, o 

matrimônio junto à semana da Família33; no terceiro, a vida consagrada34, e por fim, 

no quarto, a vocação dos Leigos, celebrando em maneira especial os catequistas. 

É bom agente se lembrar que todos os cristãos são chamados à santidade 

independente de qual vocação específica vai abraçar.  

A primeira nossa vocação é amar e ser amado. Todos nós temos a 

capacidade de amar, pois somos criados no amor e pelo amor. Deus é amor e 

somos a imagem e semelhança de Deus e por isso em nós está impregnado este 

índole do nosso Pai. Nascemos no amor, crescemos no amor e seremos entregues 

á eternidade no amor. Dizia o nosso Papa Francisco35: “somos eternamente 

mendigos de amor. Se agente compara o amor com amor humano é sempre 

imperfeito, até mesmo o amor do pai e da mãe. O amor de Deus, somente este 

amor é perfeito. Mesmo que por infelicidade nosso pai terreno tenha se esquecido 

de nós, e ficamos com ressentimento com ele, não nos é negada a experiência 

                                                             
32 1º domingo: Essa comemoração se deve ao fato de no dia 4 de agosto celebrarmos o dia de São João Maria 

Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos 

diáconos; 
33 2º domingo: antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora e, 

por isso, adotou-se esse dia e depois o domingo para essa comemoração. Devido a esse fato, nesta data é 

comemorada a vocação matrimonial. 
34 dia 15 de agosto, festa da Assunção, Maria assunta ao céu ( solenidade que aqui no Brasil é transferida para 

o domingo seguinte)  faz lembrar da vida consagrada, pois assim como Maria assunta ao céu em corpo e alma, 

na vida religiosa a pessoa consagrada oferta-se seu corpo e alma como Maria ao serviço da Igreja antecipando 

aqui na terra a vida futura;  
35Catequese na sala Paulo VI (Vaticano), no dia 19 de fevereiro de 2019.  
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fundamental da fé cristã: a de saber que somos filhos muito amados de Deus, e 

que não há nada na vida que possa apagar o seu amor apaixonado por nós". 

E através cada vocação exercitamos a dar e receber o amor: 

 O sacerdote se doa para o mundo, para a Igreja, seguindo o exemplo de 

Cristo, amando a Igreja como sua esposa assim como Cristo amou a sua Igreja; 

Ele é uma pessoa que se deixou tudo (até os próprios pais, irmãos e irmãs, dinheiro, 

mulher, filhos, posse etc.), ao serviço do Reino de Deus e então os paroquianos 

aos quais ele foi entregue, devem amá-lo, acolhê-lo e perdoá-lo e o dízimo que 

oferece à paróquia, é ao serviço das necessidades da Igreja inclusive as despesas 

do pároco e por isso devemos cuidá-lo com carinho e amor. Pois, ao exemplo de 

Cristo, ele se doa gratuitamente, assumindo cada um de nós, como se os próprios 

filhos, irmãos, pais e mães.  

Na vida matrimonial, o casal se ama, se perdoa e se acolhe assim como 

Cristo amou à sua esposa, a Igreja.  Um entra no mistério profundo do outro e os 

dois se tornam um só corpo e isso faz parte da fecundidade e multiplicidade da 

criação de Deus (Gn 1).  Os filhos são frutos do amor dos pais e, o pai e a mãe se 

doam para seus filhos e criando-os no contexto familiar, no amor e por amor e por 

isso na convivência cotidiana, olhando para Cristo, os pais e os filhos aprendem de 

amar, de acolher, de perdoar e de colocar-se nos serviços mutuamente.   

A união sexual, no contexto da vida matrimonial, é a plenitude de amor, 

aonde os dois se tornam uma só carne e um só espírito e é programado por Deus 

e por isso mesmo é muito sagrada. Infelizmente hoje em dia está tornando uma 

paixão momentânea e muitos filhos nascem, não como fruto do amor, mas de 

paixão momentânea e por isso, condenados a morrer ou a sofrer a vida inteira, sem 

ter o amor, como essencial da sua vida, sem conhecer o pai muitas vezes e sem 

receber o devido cuidado desde gestação. Tudo isso traz consequências no caráter 

da pessoa. Uma mãe quando apenas souber de sua gravidez se procurar de 

escondê-la, de eliminar bebê ou até mesmo de passar por tristezas, raivas e 

conflitos internos tudo isso prejudica depois no caráter da criança que vai nascer. 

Estamos vivendo num mundo em que precisamos cada vez mais dos psicólogos e 

psiquiatras porque erramos pela raiz. 

E os filhos a sua vez devem respeitar, amar e obedecer aos pais e na velhice 

e na doença deles devem retribuir o amor recebido cuidando-lhes com maior 

dignidade e respeito.  

      Na vida religiosa - a diferencia da vida matrimonial aonde os laços de 

amor e de entrega de si é dentro de uma determinada família-, a pessoa 

consagrada ama e se doa a todos independente de raça, cultura, cor ou língua. O 

mundo é sua família e por isso cada lágrima, cada sofrimento, cada ferida que se 

encontra no caminho do apostolado ela assume para si, reza por todos e se doa 

por todos. A castidade é amar a todos sem possuir a ninguém. O voto de castidade 

é exatamente o desapego com as pessoas para se apegar com Deus e com as 

coisas de Deus. Através o voto de pobreza diz ao mundo que as coisas desta terra 

passam e o verdadeiro bem é Cristo, pobre e crucificado, e pelo voto de obediência 

a pessoa se abandona completamente aos projetos de Deus, manifestado pelos 
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superiores e se coloca à disposição de Deus e da Igreja. Por isso ela não mora num 

lugar fixo, não vive só para uma pastoral ou outra, não faz somente um determinado 

trabalho. O mundo é sua casa e todos são seus irmãos e irmãs.  

São Francisco de Assis abraçou a pobreza como sua esposa e é 

interessante como vem apresentada a visita da senhora Pobreza na casa dos 

frades num livro alegórico do século XII: “Sacrum Comercium”:  
 

A Senhora Pobreza vai visitar a moradia dos Frades: “Mostrai-me antes a capela, a 

sala do capítulo, o claustro, o refeitório, a cozinha, o dormitório e o estábulo, as 

cadeiras bonitas, as mesas bem lisas e as casas enormes. Pois não estou vendo 

nada disso; só o que vejo sois vós, alegres e felizes, transbordando de gozo, cheios 

de consolação (cfr. 2Cor 7,4), como se esperásseis que é só desejar e vos darão 

tudo. 

Eles responderam dizendo: “Senhora e rainha nossa, nós, os teus servos, estamos 

cansados da longa viagem; e enquanto viestes conosco, também fizeste um grande 

esforço. Vamos então primeiro comer, se te agrada, e assim reforçados vamos fazer 

tudo conforme os teus planos. Ela concorda, mas pede água para lavar as mãos e 

toalhas para secá-las. 

           Então: Trouxeram logo meio vaso de barro cheio de água, porque não havia 

ali um inteiro. Despejaram-na nas mãos dela, enquanto olhavam para cá e para lá, 

buscando uma toalha. Como não a encontraram, um deles ofereceu-lhe a túnica 

que vestia para enxugar as mãos. Ela, recebendo-a agradecida, louvava a Deus em 

seu coração, por tê-la unido a tais homens de valor.  

          Quando se dirigem à mesa: (a Pobreza) olhou ao redor e não vendo mais do 

que três ou quatro pedaços de pão de cevada ou farelo colocados na grama, ficou 

muito admirada, dizendo consigo: Quem jamais viu essas coisas nos séculos que 

passaram? Bendito sejas, Senhor Deus, que cuidas de tudo...”.  

            Assim assentaram-se juntos, dando graças a Deus por todos os seus dons. 

Hóspede exigente, ela pede a comida em travessas, ao que os frades “trouxeram 

uma travessa cheia de água fria, para que nela todos molhassem o pão: ali não 

havia nem uma quantidade de travessas nem variedade de alimentos”. Quando ela 

lhes pede verduras, como não tinham nem jardineiro e nem hortelão, trazem-lhe 

ervas silvestres; ante o pedido de sal, para temperá-las, pediram para ir à cidade 

esmolá-lo e com relação às facas, concluíram que era melhor usar os dentes. 

Quando ela lhes pediu o vinho, justificaram que o melhor para a vida do homem é 

“a água e o pão” e que ela, como esposa de Cristo deveria evitá-lo (o vinho), “como 

se fosse veneno”.  

           Satisfeitos com aquela refeição: mais pela glória de tanta privação do que 

ficariam  pela abundância de todas as coisas, bendisseram ao Senhor, diante do 

qual encontraram tanta graça, e levaram-na para um lugar em que pudesse 

repousar, porque estava cansada. E assim jogou-se despida sobre a terra nua. 

Pediu também um travesseiro para sua cabeça e trouxeram logo uma pedra e 

colocaram embaixo dela. Depois de ter feito a refeição e o repouso, a senhora 

Pobreza lhes perguntou: onde é o vosso claustro? São Francisco e seus 

companheiros “Conduziram a Senhora Pobreza para uma colina e lhe mostraram 

todo o mundo que podiam ver, dizendo: “Senhora, este é o nosso convento/ o nosso 

claustro”. 
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   “Ela mandou que todos se sentassem juntos e lhes comunicou palavras de vida, 

dizendo: “Filhos, vós sois benditos pelo Senhor Deus, que fez o céu e a terra, que 

com tão grande plenitude de caridade me recebestes em vossa casa, que hoje me 

pareceu estar convosco como no paraíso de Deus. Eis que já vejo o que almejei, já 

tenho o que desejei, porque me uni na terra aos que representam para mim a 

imagem daquele com quem estou desposada nos céus. Que o Senhor abençoe a 

vossa fortaleza e receba as obras de vossas mãos. Eu vos peço e rogo com 

insistência, como a meus filhos muito queridos, que persevereis naquilo que 

começastes por inspiração do Espírito Santo, sem abandonar vossa perfeição, 

como alguns costumam fazer, mas, escapando de todas as ciladas das trevas, 

esforçai-vos sempre pelo que é mais perfeito. Altíssima é a vossa perfeição ... Não 

tenhais nenhuma dúvida de que possuireis o reino dos céus, não hesiteis, porque 

já tendes a garantia da herança futura ... e não tendes por que envergonhar-vos de 

dizer: “Eis que deixamos tudo e te seguimos ...”.”. 
 

Como vimos, cada vocação é sublime e Deus está conosco no serviço de amar e 

servir. Por isso mesmo, devemos rezar, se preparar, e discernir com a ajuda das 

pessoas, para saber o que Deus quer de cada um de nós, para que sejamos felizes 

e realizados segundo o coração de Deus. Cada vocação, ao realizar-se tem 

desafios, estamos nos jogando ao futuro que não está em nossas mãos. É confiar 

no amor de Deus e no amor dos irmãos e ir para frente.  
 

Atividade:  

** Assistir em casa o filme: Irmão sol (A vocação de São Francisco de Assis) 
 

AGOSTO 02 

A VIDA E A MORTE DE SÃO MAXIMILIANO36 
 

Atividade inicial: Partilha do filme “Irmão sol”. 

Semana passada falamos da beleza de cada vocação. Hoje vamos conhecer 

sobre uma pessoa do nosso século: São Maximiliano Maria Kolbe. 

A Polônia dos anos finais do século XIX e iniciais do XX, como toda a Europa 

e a América, achava-se em plena prosperidade material. A sociedade de então se 

deliciava na euforia e no esplendor da Belle Époque, na fartura e no conforto, mais 

preocupada com o gozo da vida do que com o que se relacionava com a Religião. 

O laicismo dominava as mentes e os costumes. 

Nesse contexto histórico, nasceu Maximiliano Maria Kolbe. Seu nome de 

batismo era Raimundo Kolbe. Nascido em 8 de janeiro de 1894, na Polônia, era 

filho de família pobre. Seus pais eram operários humildes e simples, porém, ricos 

de fé e religião. No lar ele recebeu os princípios da fé e do amor cristãos.  

Ainda jovem, teve ele uma aparição de Nossa Senhora, que lhe apresentou 

duas coroas de flores: uma branca, símbolo da pureza e da castidade, e outra 

vermelha, referência clara ao martírio. Interrogado pela Virgem SS. qual das duas 

ele preferia, Maximiliano, com a ousadia das almas santas, arrancou-lhe ambas 

das mãos, professando seu amor à virgindade e à fidelidade irrestrita a Cristo.  

                                                             
36 https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-maximiliano-maria-kolbe/270/102/ 

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-maximiliano-maria-kolbe/270/102/
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Com apenas treze anos Raimundo Ingressou no Seminário dos Frades 

Menores Conventuais Franciscanos.  

Ainda estudante, manifestou sua profunda devoção à Virgem Maria quando 

fundou um movimento do apostolado mariano, no ano 1917, ao qual deu o nome 

de "Milícia da Imaculada". Terminou seus estudos na cidade de Roma. Lá, 

recebeu o sacramento da Ordem em 1918. Nessa ocasião, assumiu o nome 

religioso de Maximiliano Maria, em homenagem a São Maximiliano e a Nossa 

Senhora. Depois de ordenado, voltou para a Polônia, e passou a lecionar no 

Seminário franciscano de Cracóvia. 

Quatro anos após sua ordenação, em 1922, pela sua devoção à Nossa 

Senhora e pelo seu incrível espírito empreendedor na área da comunicação social, 

quase sem dinheiro, ele fundou uma tipografia. Ali fez proezas. Criou e editou uma 

revista “Cavaleiro da Imaculada” dedicada a Nossa Senhora, com intenção de 

consagrar à Virgem para lutar com todos os meios pela construção do Reino de 

Deus em todo o mundo. Depois, criou um periódico semanal, uma revista para 

crianças e outra para sacerdotes. As tiragens começaram pequenas e, em pouco 

tempo, eram milhares. Seu espírito evangelizador, porém, não se contentava 

apenas com a palavra escrita. Por isso, criou uma emissora católica de rádio. Sua 

ação apostólica pelos meios de comunicação chegou até o Japão! E sua meta era 

estender a obra ao mundo inteiro, conquistando almas para Jesus através da 

Virgem Maria. 

Assim, decidiu fazer uma incursão pelo Oriente, pois queria editar sua revista 

nos mais diversos idiomas para atingir milhões de almas em todo o globo. Aspirava 

ter uma Cidade de Maria em cada país. De início, conseguiu fundar uma em 

Nagasaki, no Japão. Em 1930, a Niepokalanów japonesa dispunha já de uma 

tipografia onde foram impressos os primeiros dez mil exemplares de Cavaleiro da 

Imaculada no idioma dos samurais. 

No início da Segunda Guerra Mundial São Maximiliano Maria Kolbe voltou 

à Polônia para dirigir a formação dos novos franciscanos. Pouco tempo depois, em 

1939, os nazistas invadiram sua terra e prenderam Padre Kolbe pela primeira vez. 

Soltaram-no e voltaram a prendê-lo uma segunda vez em 1941. Dali, transferiram-

no para o temível campo de concentração de Auschwitz, onde ele conheceu os 

horrores da guerra provocados pelos nazistas. 

Em agosto do mesmo ano, 1941, um prisioneiro conseguiu fugir de 

Auschwitz. Por causa disso, os soldados alemães, furiosos, impingiram uma 

punição terrível aos outros prisioneiros: sortearam dez presos para serem mortos 

de maneira cruel. Um dos dez sorteados era Francisco Gajowniczek. Quando 

soube de sua triste sorte, começou a chorar e clamar em voz alta, afirmando ter 

esposa e filhos para criar. Nesse momento, São Maximiliano Maria Kolbe veio para 

a frente se identificou: “Sou um Padre Católico” e, pediu ao comandante alemão 

para ir no lugar de Francisco. O comandante concordou. 

Os soldados alemães despiram, então, São Maximiliano Maria Kolbe e os 

outros nove. Depois, prenderam-nos numa cela escura, húmida e pequena. Ali os 

dez prisioneiros ficaram sem água e sem alimentos, para morrerem aos poucos. 
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Duas semana depois, Padre Kolbe, acostumado aos jejuns e pela força da oração, 

ainda sobrevivia e, com ele, outros dois com privilegiado porte físico. Então, os 

soldados aplicaram-lhes injeções mortais para desocuparem a cela. Aconteceu em 

14 de agosto de 1941. 

Em 1971 o Papa João Paulo II celebrou a beatificação de São Maximiliano 

Maria Kolbe e em 1982 o mesmo Papa celebrou sua canonização. Nessa ocasião, 

João Paulo II deu a ele o título de "Padroeiro do nosso difícil século XX". Na 

cerimônia em que Padre Kolbe foi canonizado, Francisco Gajowniczek estava 

presente e testemunhou a coragem e o amor daquele Padre franciscano que se 

ofereceu para sofrer e morrer em seu lugar, dando a Francisco a chance de cuidar 

de sua família. 

O Papa Francisco visitou seu túmulo no ano 2016 

Durante sua visita ao campo de concentração nazista de Auschwitz, no 

marco de sua viagem apostólica à Polônia pela Jornada Mundial da Juventude 

Cracóvia 2016, o Papa Francisco conheceu a “cela da fome”, onde São Maximiliano 

foi preso até o dia de sua morte, em 14 de agosto de 1941. 

No recinto escuro, em cujas paredes há uma placa de recordação e estão 

gravadas as vítimas com três velas ao centro, o Santo Padre se sentou e rezou 

sozinho e em silêncio por cerca de seis minutos. 

Oração final: 

“Ó São Maximiliano, seguidor fidelíssimo do Pobrezinho de Assis, que 

inflamado de amor a Deus transcorreste a vida na prática assídua das virtudes 

heróicas e na obras santas do apostolado, volta o teu olhar a mim, teus devoto, que 

confio na tua intercessão. 

Tu que, irradiado da luz da Virgem Imaculada, atraístes inúmeras pessoas 

aos ideais de santidade, chamando-as em diversas formas de apostolado para o 

triunfo do bem e da dilatação do Reino de Deus, obtenha a mim a luz e força para 

operar o bem e atrair muitas pessoas ao amor de Cristo. 

Tu que, na perfeita conformidade ao divino Salvador, alcançaste alto grau de 

caridade para oferecer, em sublime sacrifício de amor, a tua vida para salvar a um 

irmão prisioneiro, suplique do Senhor a graça que ardentemente te peço... (coloca-

se a intenção) 

E, animado pelo mesmo ardor de caridade, possa também eu com a fé e 

com obras testemunhar Cristo aos irmãos, para alcançar contigo a beatificante 

possessão de Deus na luz da glória. Amém.” 
 

AGOSTO 03 

A SEXUALIDADE E AFETIVIDADE 
 

Na primeira semana deste mês falamos sobre as vocações e na semana 

passada vimos o exemplo de um religioso que deu sua vida por causa do amor que 

ele acreditou, por causa do amor humano e divino. A alegria e a realização da nossa 

vida estão na medida em que nós nos tornamos o canal de graça para outros. A 

sexualidade não é um simples praticar o sexo, mas é um conjunto de nossas 

capacidades de amar, de criar laços fraternos, de assumir compromissos na vida e 
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de tornar-nos parte de um mundo de amizade, de doação de si e tudo isso, cada 

um no seu estado de vida.  Quanto mais conseguimos amar e criar laços de 

sinceros afetos pensando no bem dos outros conseguimos viver a nossa 

sexualidade. São Maximiliano viveu bem a sua sexualidade, sua capacidade de 

amar e servir e seu coração estava voando para chegar aos corações de mundo 

inteiro, desejando no bem estar, na verdadeira alegria dos outros e isso quando 

todos  encontrando-se com Deus e com Nossa Senhora e por isso ele conseguiu a 

dar sua vida para resgatar a vida de um pai de família que nem ele conhecia antes. 

São Francisco de Assis conseguiu amar a todos, vendo no rosto de cada um seu 

irmão, sua irmã; na beleza de cada criação ele via a beleza do seu criador, o Pai e 

por isso, chamava o irmão sol, a irmã lua, o irmão fogo, a irmã água, o irmão vento, 

a irmã terra, a irmã morte etc.  

Quanto mais o nosso amor é puro e virginal, somos livres para vivenciar bem 

a nossa sexualidade. Assim na vida matrimonial, quantos pais se sacrificam vida 

inteira para criar os filhos e assim vive a sua sexualidade no sofrimento, na 

aniquilação, na doação de si. Qualquer vida que abraçamos, em qualquer estado 

de vida em que vivamos, devemos nos doar para gozar a verdadeira alegria.  

Vamos conhecer a história de um bambu: 
 

MEU BAMBU AMADO: 
 

Narrador (N) Dono (D) Bambu (B):  
 

N (leitor 1). Era uma vez um maravilhoso jardim, situado bem no centro 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 do 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 do seu amado Bambu. Num sentimento de 

profunda veneração, o Bambu inclinou sua cabeça imponente. O Senhor disse ao Bambu: 

D- Querido Bambu, eu preciso de ti! 

B-Senhor, faz de mim o que quiseres.  

N- O Bambu estava feliz, parecia ter chegado a grande hora de sua vida. O seu dono 

precisava dele e ele iria servi-lo! 

Com voz grave, o dono disse: 

D -Bambu, só poderei usar-te se eu te podar 

B-Podar?, podar a mim Senhor? por favor, não fale nisto. Deixe a minha figura. Tu vês 

como todos me admiram! 

D-Meu amado Bambu – (a voz do dono tornando-se mais grave ainda) – não importa que te 

admirem ou não. Se não te podar, não poderei usar-te. 

N-. No jardim tudo ficou silencioso. Até o vento segurou a respiração. Finalmente, o lindo 

Bambu se inclinou e sussurrou: 

B -Senhor, se não me podes usar sem podar, então... fazes comigo o que quiseres. 

D-Meu querido Bambu, devo cortar suas folhas. 

N - O sol escondeu-se atrás das nuvens. Umas borboletas afastaram-se assustadas. O 

Bambu, trêmulo, à meia voz, disse: 

B -Senhor... corta-as. 
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D -Ainda não basta, meu querido Bambu. Devo também cortar-te pelo meio e tomar-te 

também o coração. Se não fizer isto, não poderei usar-te! 

B -Por favor, Senhor, disse o Bambu, eu não poderei mais viver sem meu coração 

D -Devo tirar-te o coração, caso contrário, não poderei usar-te. 

N- Houve um profundo silencio...alguns soluços de lágrimas abafadas... Depois, o Bambu 

inclinou-se até o chão e disse: 

B -Senhor, PODA, CORTA, PARTE, DIVIDE, ME TOMA-ME POR INTEIRO E REPARTE. 

N- O Senhor desfolhou-o, decepou-o, partiu e tirou-lhe o coração (o centro do Bambu). 

Depois levou-o para o meio de um campo ressequido, junto a uma fonte onde brotava água 

fresca. Lá o Senhor deitou cuidadosamente o Bambu no chão. Ligou uma extremidade do 

tronco decepado à fonte e a outra extremidade ele levou até o campo. 

A fonte cantou boas-vindas ao Bambu decepado. As águas cristalinas se precipitaram 

alegres pelo corpo despedaçado do Bambu e correram sobre o campo ressequido, que por 

elas tanto havia suplicado. Ali plantou-se trigo, arroz, milho, feijão... 

Os dias passaram, a sementeira brotou, cresceu, tudo ficou verde. Veio a colheita. Assim, 

o tão maravilhoso Bambu de outrora, em seu despojamento, em seu aniquilamento e 

humildade, transformou-se numa GRANDE BENÇÃO para toda aquela região. 
 

Leitor 2 Quando o bambu era grande e belo, crescia somente para si e se alegrava com 

sua própria beleza. No seu despojamento, no seu aniquilamento, na sua entrega, ele 

tornou-se o CANAL do qual o Senhor se serviu para tornar fecundas as suas terras. E 

muitos, muitos homens e mulheres encontraram a VIDA e viveram deste tronco de Bambu, 

PODADO, CORTADO, DECEPADO, PARTIDO. 
 

Leitor 3. Qualquer seja a vocação que abraçamos, precisamos ser cortados, podados, 

tirados o coração e somente assim tornamo-nos o canal de graça para a outros. Para isso 

precisamos praticar as virtudes: as virtudes humanas e cristãs.  
 

Catequista: De fato, quando tomamos uma decisão num determinado momento da 

vida, geralmente, nos deparamos com alguns conflitos que vêm nos apresentar 

prós e contras, possibilidades, dificuldades, desafios que poderemos enfrentar com 

a escolha. Nossos valores entram em jogo com bastante peso nesses momentos. 

Para sermos perseverantes nos propósitos da vida, fortes nas tribulações 

precisamos educar em nós os exercícios de virtudes.  

A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem.  

Existem virtudes naturais e sobrenaturais. As virtudes naturais são aquelas 

virtudes que todos os homens tem na medida em que nós os cultivamos com 

nossos esforços, independente da religião. São 4: A prudência, Temperança, 

Fortaleza e Justiça.  As virtudes sobrenaturais são as virtudes teologais, virtudes 

que nós  adquirimos pela graça de Deus, são virtudes que vem do alto, 

independente do nosso esforço e isso, a partir do nosso Batismo e são 3: a fé, a 

esperança e a caridade. Sobre as virtudes teologais estudaremos depois (ver p. 

103). Hoje vamos estudar das quatro virtudes naturais ou cardeais que funcionam 

nas nossas vidas como orientadoras e são chamadas também como virtudes 

morais.  
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VIRTUDES CARDEAIS37 

São quatro como quatro são os pontos cardeais, as estações do ano, os 

lados da cruz, os alicerces da casa, os pés da mesa e da cama. A quaternidade 

para o filósofo Jung é símbolo da perfeição.  
 

Prudência:  É o reto agir, o bom senso, o equilíbrio. Cuida do lado prático da vida, 

da ação correta e busca os meios para agir bem. Prudência é o mesmo que 

sabedoria, previdência, precaução. O prudente é previdente e providente. É pessoa 

que abandona as preocupações e abraça as soluções. Deixa as ilusões e opta 

pelas decisões. Rejeita as omissões e se empenha nas ocupações. A prudência 

coloca sua atenção na preparação dos fatos e eventos e nunca na precipitação 

nem no amadorismo ou improvisação.  

Qualquer vocação abraçar devemos agir em todos os momentos com 

prudência. Quantos jovens se precipitam ao futuro sem pensar nas consequências 

e sim somente no momento de prazer, no momento imediato e provisório, nas 

promessas vazias do outro e depois carrega suas consequências para resto da vida 

e isso, é a falta de prudência. Prudência é ouvir os aconselhamentos dos pais e 

dos adultos que nos amam de verdade; prudência é procurar a verdadeira alegria 

em Deus e no que provem de Deus e não em apenas o que dá satisfação 

momentânea.  
  

Temperança: É o autocontrole, autodomínio, renúncia, moderação. A temperança 

ordena afetos, domestica os instintos, sublima as paixões, organiza a sexualidade, 

modera os impulsos e apetites. Abre o caminho para a continência, a castidade, a 

sobriedade, o desapego. É próprio da temperança o cuidado conosco mesmo, com 

os outros e com a natureza. A temperança não permite que sejamos escravos, mas 

livres e libertadores e nos encaminha para o cumprimento dos deveres e para a 

maturidade humana. Sem renúncia não há maturidade. Grande fruto da renúncia é 

a alegria e a paz. 

Temperança enfim, é saber temperar a vida com os valores da vida. Ela é o 

freio da nossa alma. A temperança é a virtude pela qual usamos com moderação 

dos bens temporais, quer eles sejam comida, bebida, sono, diversão, sexo, 

conforto, etc. Ela nos ensina a usar essas coisas na hora certa, no tempo certo, na 

quantidade adequada. Ela nos ensina que certos atos são reservados a certas 

situações.   
 

Fortaleza: Faz-nos fortes no bem, na fé, no amor. Leva-nos a perseverar nas coisas 

difíceis e árduas, a resistir à mediocridade, a evitar rotina e omissões. Pela fortaleza 

vencemos a apatia, a acomodação e abraçamos os desafios e a profecia. É virtude 

dos profetas, dos heróis, dos mártires e dos pobres. A fortaleza nos leva a enfrentar 

a depressão, o stress, o câncer, a AIDS, os golpes da vida. Grandes são os conflitos 

humanos, porém maior é a força para superá-los. “A vida é luta renhida”, dizia nosso 

poeta Gonçalves Dias e “a fé é um combate espiritual”. “Coragem, Eu venci o 

mundo!” Diz Jesus(Jo 16,33). 

                                                             
37 Catecismo da Igreja Católica nn.1803-1809 
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Quantos jovens, faltando a virtude da fortaleza, caiam na depressão e não 

tem mais a vontade de viver diante de um namoro falido, diante de um fracasso 

acadêmico, diante de uma desunião familiar, diante de uma morte de algum 

parente!  
 

Justiça: Regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a dignidade 

humana, respeita os direitos humanos. É da justiça que brota a paz. Sem a justiça 

nem o amor é possível. Quando tomamos emprestado um objeto, a virtude da 

justiça nos leva a querer devolvê-lo no tempo estipulado, pois sabemos que a 

pessoa que nos emprestou pode ficar prejudicada se não recebê-lo de volta. 

Quando compramos um objeto, é justo que paguemos o seu valor. 

A justiça é a virtude da vida comunitária e social que se rege pelo respeito à 

igualdade da dignidade das pessoas. O primeiro passo do amor é a justiça, porque 

amar é querer o bem do outro. A justiça é imortal (Sab 1,15). Esta virtude trata de 

nossos direitos e nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à 

sociedade. É a virtude da justiça que forma as bases do 7°, do 8° e do 10° 

mandamento da Lei de Deus. Não podemos furtar, nem levantar falso testemunho, 

nem cobiçar as coisas alheias, pois todos esses atos ferem a virtude da justiça, 

entre outras. 

Quantos jovens e adolescentes vivem destruindo as coisas alheias e 

públicas! Quantos adolescentes encontram o prazer quando, fazendo os grupinhos 

de vândalos, destrói as coisas dos outros e andam fingindo, como se fosse nada 

acontecido e, são os primeiros santos diante dos outros. E quantos ainda não 

pensam no bem comum, e sim somente no que pode ganhar explorando os outros, 

aproveitando dos outros e machucando os outros e até mesmo os próprios pais e 

parentes.  

Tornar-se um canal de graça na vida dos outros, como o bambu amado é, 

de verdade praticar as virtudes cardeais no dia a dia da vida.  
 

 

 

 
 

AGOSTO 04 

A CASTIDADE E A FIDELIDADE 
 

Este mês dedicado às vocações falamos sobre a beleza de cada vocação e 

também das virtudes necessárias que devemos praticar a fim de que sejamos 

felizes na escolha que façamos na vida. Hoje falaremos sobre a castidade e a 

fidelidade e suas contradições.  
 

 

A CASTIDADE:  

É uma palavra que muita gente tem medo de escutar ou deixa pra lá quando 

alguém quer tratar deste argumento, exatamente porque não sabe o seu significado 

e pensa apenas numa lei constrangedora que tira a nossa liberdade. Na verdade, 

a castidade é a nossa capacidade de amar; o dom de dar e receber o amor. É viver 

 

Atividade:**Assistir videoaula: as virtudes e os vícios. 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequtico 
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bem, na plenitude a própria sexualidade, homem como homem e mulher como 

mulher, cada um com sua capacidade própria de amar e servir.  

A nossa capacidade de amar vem do fato de Deus nos ter feito à Sua imagem 

e semelhança. “‘Deus é amor’ (1Jo 4,8) e vive em si mesmo, no mistério da 

comunhão Trinitária, um mistério de comunhão e de amor. Criando-nos à sua 

imagem, Ele inscreveu em nós a capacidade e a responsabilidade do amor e da 

comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. 

Assim, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é “capaz de um tipo 

de amor superior: não o amor da concupiscência, que vê só objetos com que 

satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade, capaz de 

reconhecer e amar as pessoas por si mesmas”38 . 

A Fidelidade é ser coerente com o que prometeu, com o que foi dito e feito, 

apesar das dificuldades e contradições. Para perseverar na alegria da fidelidade, é 

preciso viver a castidade, independente qual a  vocação, independente da idade ou 

estado da vida. Para viver bem a castidade precisa fazer o exercício da continência 

diante das tentações dos amores desordenados, dentro da vocação escolhida, 

dentro do próprio estado de vida, e isso, seja dentro da vida matrimonial que na 

vida religiosa e sacerdotal. A castidade “é a energia espiritual que sabe defender o 

amor dos perigos do egoísmo e da agressividade, sabe promovê-lo para a sua mais 

plena realização”39. A virtude da castidade não pode ser “entendida como uma 

virtude repressiva, mas, pelo contrário, como a transparência e, ao mesmo tempo, 

a guarda de um dom recebido, precioso e rico, o dom do amor, em vista do dom de 

si que se realiza na vocação específica de cada um”40. 

O casal vive bem a sua castidade sendo fiel ao seu companheiro da vida e 

os dois sabem administrar e programar seus laços de relacionamentos para o bem 

da família; sabem olhar um para o corpo do outro como mistério divino apresentado 

por Deus diante dos dois e por isso, ser tratado com maior respeito e dignidade e 

não como simples objeto de paixão.   

O religioso e a religiosa vivem bem sua castidade num amor íntimo e único 

com Deus, no profundo silêncio do seu coração; é aquela pessoa que diz com 

profeta: Seduziste-me Senhor, e eu meu deixei seduzir; Dominastes-me e 

obtivestes o triunfo”( Jr 20,7). E do outro lado, vivem canalizando suas energias e 

suas capacidades de amar e ser amado no seu apostolado, reconhecendo no rosto 

de cada homem e mulher como lugar e espaço de doação de si. A castidade para 

um religioso, assim como pensava São Francisco de Assis, é  “amar a todos sem 

possuir a ninguém”.   

Além de tudo isso, a prática da castidade na vida religiosa não teria sentido 

só pensasse na sua dimensão apostólica, se não falamos da vida eterna. A 

virgindade (é a palavra própria usada para as religiosas que vivem o celibatário, é 

a castidade vivida na vida religiosa)  é o tempo da espera para consumar-se 

totalmente com o Cordeiro na eternidade.  O casamento, o matrimonio é o símbolo 

                                                             
38 São João Paulo II, Exortação Apostólica Familiaris Consortio, n. 11 
39 São João Paulo II, Exortação Apostólica Familiaris Consortio, n. 33 
40 Conselho Pontifício para a Família, Sexualidade Humana: Verdade e Significado, n. 4. 
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de “já” e a virgindade é tempo de “ainda não” da consumação total da Igreja, da 

festa nupcial do Cordeiro.  À luz do Cântico dos cânticos as duas vocações 

(matrimonio e virgindade) são expressões do amor na sua totalidade. Existe um 

casamento “virginal” para os casados e um “virgindade esponsal” para as pessoas 

consagradas. 
 

O que supõe a virtude da castidade? 
A castidade é a integração positiva da sexualidade na pessoa. Por sexualidade 

entende-se que a pessoa humana é criada por Deus para se relacionar com outros 

seres humanos;  amar e ser amado é a primeira vocação humana. A sexualidade 

torna-se verdadeiramente humana quando é bem integrada na relação pessoa a 

pessoa.  

Resumindo: A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um 

fruto do Espírito. Supõe a aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia de 

liberdade humana aberta ao dom de si. Para tal fim, é necessária uma educação 

integral e permanente, através de etapas graduais de crescimento; é a virtude que 

ajuda a pessoa a canalizar as paixões e as energias em forma ordenaria para o 

bem da pessoa e da sociedade. 
 

A ESPOSA DEBAIXO DO VÉU41 (CT 4,1.12): 

É comum a noiva aparecer debaixo do véu nas celebrações matrimoniais e 

vamos ver o que significa disso: No livro de Cântico dos cânticos, a Esposa aparece 

debaixo do véu: “Ah! Como és bela, minha amiga! Como estás linda! Teus olhos 

são pombas, por detrás do teu véu... És um jardim fechado, minha irmã e minha 

esposa, um jardim fechado, uma fonte selada” (4,1.12).  

O véu é o sinal do pudor que a esconde e preserva para seu próprio esposo. 

É o próprio mistério do amor virginal a pedir para ser delicadamente guardado atrás 

de um véu. As mulheres muçulmanas cobrem não só o corpo, mas também o rosto, 

pois a sua beleza e a sua totalidade revela somente diante do próprio esposo no 

quarto nupcial. Infelizmente estamos vivendo no mundo ocidental, sujeitos à mídia, 

onde o Corpo tornou-se um objeto de prazer, de insinuações para outro sexo 

banalizando assim simplesmente um lugar de prazer passageiro.   

No dia da Profissão religiosa, ao entregar o hábito e o véu, o celebrante diz 

à religiosa: «Recebe o véu e o santo hábito, sinal da tua consagração, e não te 

esqueças nunca que foste adquirida por Cristo para servi-lo só a ele e ao seu Corpo 

que é a Igreja».  

A neo-consagrada canta: «O Senhor meteu um selo no meu rosto, para que não 

admita outro esposo além dele». 

O véu da pessoa consagrada tem por isso o significado de ser 

exclusivamente esposa de Cristo, deve subtrair-se ao olhar de outros possíveis 

pretendentes e amantes. Por isso ela vive retirada do mundo, no claustro, no 

convento, (claustrum, de onde derivam os termos claustral e clausura), para estar 

sempre sob o olhar de Deus e agradar só a ele com a pureza e a intensidade do 

                                                             
41 L’osservatore romano, 2 de Maio de 2014 (Titulo: A fundadora da abadia Mater Ecclesiae no lago d'Orta 

explica-nos o véu monástico). 
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amor. Portanto o véu é uma espécie de clausura na clausura e é usado dentro e 

fora do convento e isso mostra também do seu estilo de vida casto e bastante 

reservado até em relação aos demais religiosas.  

Com são Paulo podemos realmente exclamar que, “grande é este mistério 

virginal e nupcial” (cf. Efésios, 5, 32). 

Antigamente algumas religiosas usavam-se o véu também de cor vermelha 

e significava que a virgem tinha sido resgatada com o sangue do esposo, Cristo. 

Por isso, em um dos seus lindíssimos sermões, santo Ambrósio descreve assim 

uma mulher consagrada: «Ornada com todas as virtudes, envolvida no véu que se 

tornou purpúreo com o sangue do seu Senhor, ela avança como uma rainha 

trazendo sempre no seu corpo a morte de Cristo» (De institutione virginis, 17.109).  

Á virgindade é também justamente atribuído o caráter de martírio. De fato, 

ela é considerada uma forma de martírio, por ser uma vida totalmente doada. De 

consequência, lhe é reconhecida também a dignidade real e é coroada pelo esposo, 

rei do universo. O véu, deste modo, assume também o significado de diadema real. 

Ao falar do véu, não se pode deixar de dirigir a atenção à Virgem Imaculada, 

sempre representada com o véu e, por vezes, com um véu tão amplo que cobre o 

Menino Jesus que tem nos seus braços. 

É este o significado místico do véu na cabeça das mulheres consagradas, 

escondidas do mundo para estarem no coração do mundo e levarem todos os 

homens ao coração de Cristo, único esposo da Igreja. Resplandecente daquela 

beleza espiritual que deve ser guardada de qualquer profanação, atrás do sagrado 

véu virginal. 

Resumindo: Para viver bem a castidade precisa do exercício de autodomínio, 

precisamos canalizar as nossas energias, as potencialidades para o maior 

bem dominando as limitações, paixões, emoções e desafios da vida. Se nós 

não dominamos as paixões e emoções elas vão nos dominar e nos colocar 

no túmulo da depressão e da desesperação. Isso vale especialmente para 

aqueles jovens que diante do falimento de um enamoro, insucesso na vida 

querem acabar-se com a vida ou vive sempre submetidos aos psicólogos e 

psiquiatras.  
 

O BEIJO DA FIDELIDADE E DE INFIDELIDADE: 

O beijo é uma das principais expressões do amor. Apenas a criança nasce 

o beijo da mãe é o primeiro gesto de expressão do amor. Nos nossos encontros 

cotidianos o beijo é expressão de afeto, de acolhida e de reconhecimento. Com os 

beijos acolhamos as pessoas e despedimos as pessoas. No sacramento da crisma, 

nos casamentos, na profissão religiosa, o beijo, o osculo da paz é símbolo de 

pertencer para sempre à uma família constituída na Igreja. Em poucas palavras do 

berço da criança até ao caixão do defunto o beijo é expressão do amor, de 

fidelidade e de gratidão.  

Contudo, o mesmo gesto pode tornar-se polivalente e sinal de traição.  

Na última ceia, enquanto Jesus estava comendo junto com os apóstolos, 

exortando-lhes “amai-vos uns aos outros, este é meu corpo, este é meu sangue 
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entregue por vós, tomai e comei...”. Judas bebeu do cálice de Jesus, beijou-lhe e 

saiu de lá. Aquele beijo era sinal da traição. Aquele Pão partido por Jesus era Pão 

da vida eterna para os apóstolos, o Pão do céu, Pão que contém todo sabor, mas 

para Judas, pão da morte, pão que contém o sabor de traição.  

No jardim das Oliveiras, Judas entregou Jesus aos judeus através um 

simples beijo. Assim o mesmo beijo, sinal do amor e da fidelidade tornou-se sinal 

do desamor e da infidelidade.  

Quantos casais vivem nesta situação entre fidelidade e infidelidade, entre 

beijos de amor e traição! Quantos namorados vivem dentro deste drama de amor! 

A mesma mesa que um dia era lugar de amor, de carinho e de entrega de si, tornar-

se lugar da traição e isso na aparência de um beijo. Os beijos vazios e infiéis e os 

banquetes sem amor atrapalham muitas vidas e dão inconstância na construção do 

futuro.  

No entanto o Cântico dos cânticos nos apresenta qual o significado do beijo, 

sinal do verdadeiro amor entre Deus e o Povo de Israel, celebrado pelos Israelitas 

e que mostra como deve ser o amor entre um casal: E Paulo confirma esta 

expressão: “Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com 

um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Mas temo que, como 

a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos 

pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo” (2Cor 11,2-3). Falamos 

já do beijo de Jesus na vida dos santos na Sagrada Comunhão (ver p.65).  
 

A INFIDELIDADE -  EXPERIÊNCIA DO EXÍLIO 
 

Se para um casal, a escola de amor é o amor de Deus para com sua esposa 

Israel e, o amor de Cristo para com sua esposa, a Igreja42, vamos agora aprender 

de Deus como agir caso um dos companheiros na vida matrimonial cair na 

experiência da infidelidade: Na Bíblia, em especial nos livros proféticos, vem usado 

a linguagem esposo e esposa para falar do relacionamento entre Deus (esposo) e 

seu povo Israel (esposa).  
 

Oséias: 

No livro de Oséias podemos ver que diante da infidelidade de Israel Deus 

usa um método de castigo para resgatá-la: Deixar a esposa experimentar o 

deserto: Ele vai tirar tudo para ela enxergar a própria verdade e voltar para seu 

primeiro amor. Ela deve ir atrás do Amado e não atrás dos dons. O seu 

relacionamento é com Deus e não com os dons. Por isso ele disse: “retomarei o 

meu trigo no seu tempo, e o meu vinho na sua estação; retirarei minha lã e meu 

linho, com que cobria a sua nudez. (Os 2,11). O intervindo de Deus será para fazê-

la tornar nua, voltar para sua origem. E isso para ela não ficar só amando as  coisas 

que recebe dele, mas reconhecer o doador, que é seu criador. O caminho da 

ausência de Deus, o caminho da nudez e da morte é o caminho para voltar a Deus.  

“Ela esqueceu de mim indo atrás de outros deuses. E agora levarei ela para 

o deserto e lá vou me deixar atraído por ela e vou me casar com ela”. É esta a 

                                                             
42 A leitura no dia do casamento Ef. 5,21-26 
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lógica de Deus: fazendo-a passar por experiência da morte devolvê-la a vida, a 

fecundidade, o sentido da vida; experimentando a ausência de Deus, sentir a 

presença de Deus! Só assim, no deserto a prostituita vai se tornar a virgem, a 

esposa, a morte transforma em vida: “Desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei 

conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com 

fidelidade, e conhecerás o Senhor” (Os 2, 21-22).   

O matrimonio é para Oseias o lugar onde se aprende de recomeçar tudo de novo.  

São Jerônimo dizia que na vida matrimonial, quando um homem recebe uma 

virgem ela torna-se uma mulher e não mais virgem e quando Deus assume uma 

mulher até prostituita, ele a transforma em virgem, esposa. Isso é o milagre do 

amor. O casal cristão é chamado fazer esta experiência: transformar o parceiro 

infiel não virgem em fiel virgem.  

Quantas mulheres vão atrás dos seus maridos só para ganhar as coisas e 

não por amor a ele e vice versa! Quantos filhos procuram seus pais só para 

ganhar dinheiro e não por amor a ele!  Mas na escola da Palavra de Deus 

podemos aprender que quando tem o verdadeiro amor da parte de um só 

também consegue resgatar o companheiro (a companheira) da sua vida.   

Ezequiel: 

Podemos ler mais um texto onde mostra a fidelidade de Deus diante do seu 

Povo apresentado como esposa prostituta no Ez 16: 

"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. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda 

e panos bordados; teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela, chegaste 

à dignidade real.... 

 Tu, porém, te fiaste na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres 

e ofereceste a tua sensualidade a todo transeunte, a quem te entregaste. Tomaste 

tuas vestimentas para delas fazeres lugares altos para ti, ornados de panos de 

variegadas cores, e te deste à depravação, o que jamais deveria ter sucedido, e 

que te não sucederá jamais. Tomaste as esplêndidas joias feitas com o meu ouro 

e minha prata, jóias que eu te havia doado, e fabricaste com elas imagens 

humanas, com que te prostituíste,..." Ez 16, 10-18 

Tudo o que temos e tudo o que somos, provém dele, O Senhor é a plenitude 

do bem e sem Ele nada temos e nada somos. Porém, quantas vezes 

esquecemos ou até mesmo ignoramos de Doador e nós padronizamos de 

tudo como se fosse nós, os Donos de tudo!   
 

Cantico dos Canticos: è um livro que, com linguagem poético e alegórico, narra 

do amor de Deus (Amado) para com seu Povo (Israel).  

A segunda parte do Ct é a experiência da ausência do Esposo, é a 

experiência do esilio43:  No amor esponsal, os dois podem se perder, mas devem 

logo reencontrar-se. É um perfeito dueto:  

                                                             
43 V. MANNUCCI, Sinfonia dell’amore sponsale, Elle Di Ci Torino 1938 2, pp. 25-58. 
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A fuga dele (Ct 3,1-5): “Durante as noites, no meu leito, busquei aquele que meu 

coração ama; procurei-o, sem o encontrar”: e a noite ela enfrenta todas as 

dificuldades e vá ao encontro do esposo e ao encontrar-se não se brigam, continua 

mostrando o maior respeito com ele.   

A fuga dela (5,2-8): Ela voltou para a casa dos seus pais e o amado atrás 

procurando ela, chega até suas janelas. Ela atrasou levantar-se e ele vai embora. 

Ela depois se levanta e vai atrás dele procurando-o. Ela sofre, pois, foi considerado 

pelas guardas como uma prostitita44, ferida por eles vai em procura do seu amado.  

A consequência da fuga e do erro cometido: a esposa se encontra nua, ferida 

e maltratada (Ct 5,7) e ao procurar de novo seu amado ela não está sozinha (Ct 

6,1), mas também suas amigas, as filhas de Jerusalém, aqueles que estavam no 

casamento (Ct 3,7.10.11) e as testemunhas do casamento.  

E ao encontrar-se celebra de novo o amor e é pronto para morrer um 

para outro (cap.7): Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre 

os teus braços; porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o 

cheol (8,6). As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam 

submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só 

obteria desprezo (8,7).  

Stª Terezinha cita na sua experiência de enfermidade, vendo-a como uma 

rosa desfolhada diante do crucifixo: “Por Ti devo morrer, beleza eterna e viva 

que sorte de ouro! Desfolhando-me dou prova definitiva. Que és o meu 

tesouro!…” 
 

Quais são as ofensas contra a dignidade do matrimonio segundo o CIC? 
O adultério, o divórcio, a poligamia45, o incesto46, a união de fato (convivência, concubinato) 

e o ato sexual antes ou fora do matrimonio. 
 

SETEMBRO 01 

INTRODUÇÃO GERAL À BÍBLIA  
 

Objetivo: Mês da Bíblia: aprender a manusear a Bíblia; quais são os livros do AT e NT; 

como ler a Palavra de Deus? Qual o sentido teológico (e não cientifico ou histórico) da 

Bíblia. A linguagem da Bíblia, o conteúdo principal. Ler a Palavra de Deus amando-a e não 

questionando-a. 
 

                                                             
44 Prov 7,11-12. 
45 A poligamia é a união reprodutiva entre mais de dois indivíduos de uma espécie. 
46 O incesto é a relação sexual entre parentes próximos, considerado um tabu em muitas culturas. Em alguns 

países, ele é punido como crime, legalmente proibido; São consideradas incestuosas, geralmente, as relações 

entre pais e filhos, entre irmão ou entre tios e sobrinhos. Incestu, vem do latim (impuro, impudico) e é definido 

como a conjunção carnal entre parentes por consanguinidade ou afinidade, que se acham, em grau, interditados 

ou proibidos, para as justas núpcias (Artigo 183, do Código Civil).  

Portanto, o incesto, se ambos são maiores e nenhum está sob ameaça ou violência, não é punido pela lei 

brasileira. Porém, do ponto de vista jurídico, é proibido a união civil de um casal incestuoso. O Estado proíbe 

a união sexual de pais e filhos para evitar riscos de doenças genéticas além dos problemas de hereditariedade. 

Temos como exemplo o caso das filhas de Ló, que tiveram filhos do próprio pai. Ló cometeu incesto com suas 

duas filhas, do qual resultaram as nações de Moabe e Amom. Por outro lado, o incesto é fortemente denunciado 

em muitas passagens bíblicas. Em Levítico 18,6: “Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão; é a nudez 

de teu irmão”. De fato, o Senhor declarou: “Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou 

filha de sua mãe” (Dt 27,22). 
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“Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”. São Jerônimo 
 

 

 

 

OS LIVROS SAGRADOS: REVELAÇÃO DE DEUS AOS HOMENS 

(O HOMEM TEM SEDE DE DEUS) 

“O homem tem em si uma sede de infinito, uma saudade de eternidade, uma 

busca de beleza, um desejo de amor, uma necessidade de luz e de verdade, que 

impelem rumo ao Absoluto; o homem tem em si o desejo de Deus”47. Por exemplo 

no antigo Egito um homem cego, pedindo à divindade que lhe restituísse a vista, 

faz uma oração que é o coração de cada homem diante do seu criador: “o meu 

coração desejo ver-Te... tu que me fizeste ver as trevas, cria a luz para mim. Que 

eu Te veja! Debruça sobre mim o Teu rosto dileto”48. No contexto da religião pagã 

da Grécia antiga encontramos também várias formas de oração. Por exemplo, o 

grande filósofo Platão cita uma prece de seu mestre Sócrates: “Fazei que eu seja 

bonito por dentro. Que eu considere rico quem é sábio, e que de dinheiro eu só 

possua quanto o sábio puder tomar e levar. Não peço mais”49.  

Cada homem e mulher de cada época se expressou sua religiosidade em 

várias maneiras e as religiões antigas têm seus livros sagrados, livros escritos por 

inspiração divina, fruto de tantos anos de meditação e vida ascética. Pois, uma vez 

que o homem faz a experiência de Deus quer transmiti-la aos outros para que 

outros também venham ao conhecimento dele. E Deus se revela aos homens para 

o bem de todos, para o conhecimento de todos. Assim surgiu a Sagrada Escritura. 

 

Por exemplo, a religião hindu tem os livros sagrados chamados: a 

Mahabharatha tem a mais de 5 mil anos,  o Rigveda, (o livro de Hinos) que terá sido 

redigido entre 1500 e 1300 a.C. (ou seja, período de Abraão).  Um livro sagrado 

chamado Sutra que o Budhismo usa e que tem em forma da impressão desde 868 

a.C. Estes livros falam do conhecimento do homem a respeito de si, do seu destino, 

das suas virtudes e vícios e falam também de Deus que está presente fora e dentro 

do homem. Tudo isso fala através de uma linguagem mítica e alegórica.   

De fato, o homem sempre procurou saber de onde é o início de tudo? Quem 

criou tudo? Quem é o autor do mundo? O homem sempre percebeu que atrás de 

tudo isso existe um poder, alguém que controla o dia e a noite, o tempo e o espaço 

e, alguém que criou o sol e a lua assim alguém deu o nome Deus para este poder 

e outros deram outros nomes.  Nesta tentativa de responder, nasceram as religiões 

e a filosofia. A sensibilidade do homem diante deste poder misterioso foi 

manifestando em formas diferentes: o sol, a lua, a chuva, a tempestade tudo se 

tornou um deus, um poder sobre homem e, começaram dar cultos a estes deuses 

(chamado hoje, cultos pagãos).  Quando começou nascer a filosofia, alguém 

respondeu que o inicio de tudo é a natureza: a água, o fogo, o ar, a terra etc. e 

                                                             
47 BENTO XVI, A Oração, Ed. Paulus pg. 14 
48 Bento XVI, Oração pg. 8 (Ref. BARUÇO A- DAUMAS F. 1980) Hymnes ET prières de Egypte ancienne. 

Paris, trad.it. em Preghiere dell’umanità, Brascia, 1993 p. 30) 
49 Bento XVI Oração (ref.Obras 1 Fedro 279c, trad.it. P. Pucci, Bari 1966). 



89 
 

outros falaram que a base de tudo é a matemática etc. E aos poucos a filosofia foi 

concentrando nas capacidades humanas, suas razões, sua interioridade etc. E as 

tentativas do homem para saber de Deus, deste poder primordial, deste primeiro 

motor, em cada época foi mudando e continua ainda hoje.  

 

A Bíblia: o livro sagrado dos judeus. 

Embora muitas vezes e em diversas formas Deus se revelou, a um certo momento 

da história Deus quis se revelar a um Povo chamado Israel. E esta história começa 

com Abraão. Começa o cap. 12 do livro de gêneses:  

 "O Senhor disse a Abrão: “Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para 

a terra que eu te mostrar. "Farei de ti uma grande nação; eu te abençoarei e 

exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. .Abençoarei aqueles que te 

abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem; todas as famílias da 

terra serão benditas em ti”.* Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com 

ele. Abrão tinha setenta e cinco anos, quando partiu de Harã. .Tomou Sarai, sua 

mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os 

escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali 

chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os 

cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: 

“Darei esta terra à tua posteridade”." 

 

A Bíblia dos judeus é recolhimento dos manuscritos desta história. O intervindo de 

Deus na sua história a partir de Abraão (sec. 20 a.C) até  o primeiro século a.C. 

pois, com a destruição do templo de Jerusalém pela quarta vez no ano 70 d.C o 

povo judaico foi despero pelo mundo inteiro perdendo sua identidade de ser uma 

nação.   

 

QUANTOS E QUAIS SÃO OS LIVROS DA BÍBLIA? COMO SÃO DIVIDIDOS?  
 
 

A Bíblia é um conjunto de vários livros escritos por vários autores em várias épocas 

e em vários lugares. Em total são 73 livros (46 no Antigo Testamento (AT) e 27 no 

Novo Testamento (NT), escrito num arco de quase 13 séculos (começando do 11º 

século a.C até 2º século d.C).  

Olhando para as primeiras páginas da Bíblia, vamos estudar: 

 

A Bíblia está dividida em duas grandes partes:  
 

ANTIGO TESTAMENTO (AT): São todos os livros escritos a partir do séc. X1 a.C. até 

o nascimento de Cristo. Contém de um lado, a história do povo de Israel e a 

presença permanente de Deus ao longo da sua caminhada. É uma narração da 

percepção do povo de Israel a respeito da presença de Deus em todos os 

momentos da sua vida: na saída e na entrada, no pecado e no exilo, no deserto, na 

fome e na sede, na fidelidade e na infidelidade, na queda e na vitória.  Ao final 

digam: “Qual é nação que tem um Deus assim perto como nosso Deus?” (Dt 4,7) 

               Do outro lado, podemos ver que como Deus é fiel em cumprir a sua 

promessa feita a Abraão, aliás, ao primeiro homem e mulher: Adão e Eva: Após de 
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ter feito varias tentativas, começando os Patriarcas, Moises e Josué, após de ter 

enviado vários Reis, Profetas e Mestres, ao final Ele enviou o seu Filho Unigênito 

para nos resgatar, e isso, preparando e admoestando um povo particular, chamado 

Israel. Neste sentido todo o Antigo Testamento é uma preparação para a chegada 

de Jesus. Por isso nós cristãos acolhamos como livros inspirados estes livros 

provenientes da tradição judaica como livros inspirados e canônicos. A Bíblia dos 

judeus contêm só o Antigo Testamento.  
 
 

No AT tem 46 livros:  
 

Pentateuco (5): isto é, os "cinco primeiros livros que abrem a Bíblia, e falam da 

Criação de Deus e da formação de seu Povo Eleito, Israel.  

Livros Históricos (16): são os livros que descrevem a entrada do povo de Israel 

na Terra prometida, sua estruturação como uma nação, os juízes e os reis, a 

construção do templo de Jerusalém, as guerras de Israel, suas derrotas diante dos 

outros reinos e sua vida exilada debaixo dos outros poderios estrangeiros etc.  

Livros Sapienciais/ Didáticos e poéticos (7):, apresentam a sabedoria e poesia 

dos hebreus.  

Livros Proféticos (18): narram sobre a história do povo Israel antes, durante e 

depois do exílio babilônico quando os profetas chamavam a atenção do Povo Israel 

para se arrepender dos pecados e preparar-se para a chegada do Messias, o 

Salvador.  
 

NOVO TESTAMENTO (NT):  São todos os livros escritos após a vinda de Jesus até 

o final do séc. I d.C. e são 27 livros. 

Nos  4 Evangelhos traz a vida e as obras de Jesus;  

Nos Atos dos Apóstolos - o livro histórico, narra como foi a criação e a expansão 

da Igreja primeiro em Palestina e, a seguir, no mundo até então conhecido; 

E as Epístolas ou Cartas são as doutrinas e exortações escritas por alguns 

Apóstolos e encaminhadas às comunidades ou fiéis cristãos e em fim,  

no Apocalipse - livro Profético, traz a vitória de Cristo e sua Igreja sobre as forças 

do mal e o juízo final. 
 

Essas duas grandes divisões estão, ainda, subdivididas de acordo com o conteúdo 

dos livros.  
 

A diferencia entre a Bíblia Católica com a dos Protestantes: 

A nossa bíblia católica tem 73 livros enquanto a bíblia protestante tem apenas 66. 

A diferença se encontra no Antigo Testamento. Os nossos irmãos protestantes não 

consideram livros canônicos os seguintes livros: Tobias, Judite, Sabedoria, 

Eclesiástico, Baruc, 1 e 2 Macabeus (e partes de Ester e Daniel) e por isso não 

os encontram no seu Livro. Desse modo o Antigo Testamento dos protestantes tem 

apenas 39 livros, invés dos 46 da bíblia católica. O Novo Testamento é idêntico 

para as duas confissões, sendo composto por 27 livros. 

Os 7 livros mencionados acima foram escritos em grego (assim como todo o 

Novo Testamento), enquanto que todos os outros livros do Antigo Testamento 

foram escritos em hebraico.  
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Os judeus de diáspora50 traduziram para a língua grega os livros sagrados a partir 

dos manuscritos antigos com e esta versão é chamada a versão grega de Setenta 

(Septuaginta, LXX51), feita pela escola judaica de Alexandria (era território de 

diáspora) entre o séc. III a.C. e o início da era cristã. Porém, os judeus de palestina, 

da língua hebraica, não os aceitaram e por isso não os incluíram na lista de seus 

livros52. E entre os judeus era conhecido como o Cânon Breve (a versão 

palestinense, na língua hebraica) e o cânon longo (a versão de setenta, ou a 

versão  alexandrina, na língua grega). E o cânon breve, de fato, está formado por 

39 livros e se divide em três partes: "A Lei", "Os Profetas"e "Os Escritos". 
 

São Jerônimo53 foi o primeiro que traduziu a Bíblia para latim (a língua oficial da 

Igreja desde 3º século até século passado) e quando foi traduzi-la usou a versão 

Hebraica e é conhecido como Vulgata.  E por isso num primeiro momento não 

estavam estes sete livros provenientes da versão grega na Bíblia católica. Somente 

num segundo momento que foram acrescentados e por isso chamam-se  deutero 

canônicos. (deutero = segundo). Ou seja. considerado canônico num segundo 

momento. Assim existem os livros proto (primeiro) canônicos e deutero canônicos. 

Jesus e os Apóstolos usavam bastante as citações destes livros deutero canônicos, 

da versão grega Setenta (LXX)54. O cânon das Escrituras, do Antigo e Novo 

Testamento, embora foi definido em vários Concílios dos primeiros séculos, foi 

fixado definitivamente no Concilio de Trento. Nesta ocasião, os irmãos protestantes 

                                                             
50 Os judeus que viviam fora de Palestina, dispersos pelo mundo, chamavam-se “judeus de diáspora” (de 

dispersão) e eles usavam a língua grega (língua dominante do Oriente nos primeiros dois séculos).  
51 Durante o reinado de Nabucodonosor (VI sec a.C), as Escrituras Sagradas hebraicas foram perdidas, por 

ocasião do cativeiro imposto ao povo judeu, que em aproximadamente 587 a.C., foi deportado de Jerusalém 

para a Babilônia. As Escrituras foram novamente constituídas no tempo do Profeta Esdras, durante o reinado 

de Artaxerxes (cf. Esd 9,38-41) e este texto é chamado texto “massoretico” e foi transcrito com a omissão das 

vogais. Mas os judeus de diáspora, não tendo mais o Templo, a única forma para manter viva a sua cultura e 

tradição era transmitir a Sagrada Escritura e assim traduziram a Bíblia hebraica para língua grega a partir dos 

mais antigos manuscritos hebraicos (hoje não mais disponíveis). E diz que a tradução foi feita por 72 escribas 

(anciãos) durante 72 dias, por isso possui o nome Septuaginta que significa “Tradução dos Setenta”. E nesta 

versão de Setenta encontraram os sete livros a mais que nós consideramos como deutero-canonicos. Alguns 

livros deuterocanonicos são muis recentes, como por exemplo o livro de Macabeus, do século 1º a.C, ou até 

mesmo contemporâneo a Jesus.   

Os estudos do nosso século ajudou descobrir novas fontes de manuscritos em papiros (Os Papiros eram usados 

como suporte físico para escrita e substituíram os suportes mais antigos. Foram desenvolvidos pelos egípcios 

em 2.500 a.C. e foi considerado o precursor do papel, já que o papiro era extraído de folhas secas de uma planta 

(Cyperus papyrus) prensadas de forma parecida com a produção do papel hoje em dia)   e pergaminhos (Os 

antigos pergaminhos bíblicos eram copiados a mão em rolos fabricados com peles de ovelhas, carneiros, cabra 

e cordeiros. Eram escritos através de algum instrumento como pena, cálamo, lápis ou caneta, molhados em 

tinta)  encontrados em Qumran no fim da década de 1940 e durante a década de 1950 atesta mais uma vez a 

veracidade dos textos bíblicos.  
52 O judaísmo, após o Sínodo de Jâmnia, concílio rabínico farisaico, realizado entre o final do Século I d.C e o 

início do Século II d.C, não os considerou canônicos. 
53 São Jeronimo (347-420 d.C), grande teólogo e filósofo, foi o primeiro que traduziu a Bíblia da língua hebraica 

para latim no sec. 3 e por isso que nós celebramos o mês de setembro  como mês de Bíblia. O mês termina com 

a celebração da memória de São Jerônimo (30 de setembro). Ele é o padroeiro de todos os que se dedicam ao 

estudo da Bíblia 
54 "Das 350 citações que o Novo Testamento faz do AT, 300 são da LXX. Como não havia, porém, cânone 

definido no período neotestamentário, os cristãos ainda não possuíam um cânone próprio. Os Padres 

Apostólicos citam a versão dos LXX. A Didaqué usa Eclo e Sb. Clemente, em sua epístola aos Coríntios, se 

serve de Jt, Sb, Eclo, Dn e passagens de Est grego. Policarpo cita Tb. O Pastor de Hermas cita Eclo, Sb e 2Mc. 

Também há citações de apócrifos, como o livro de Enoc."  Refr. VALÉRIO MANUCCI Introdução à Bíblia.  
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que se separaram da Igreja católica não acolheram estes livros da origem grega 

como livro inspirado e por isso eles tem menos 7 livros.  
 

 

A LINGUAGEM BÍBLICA 

Como deve ler a Bíblia? Qual sua linguagem? 

A Bíblia é um livro inspirado, o seu autor é o Espírito Santo.  O Espírito Santo 

age nos autores (chamado hagiógrafos) e eles foram os instrumentos nas mãos de 

Deus. Por isso o Espírito Santo é o interprete da Bíblia .  

E para entendermos melhor a Sagrada escritura precisamos a ajuda do Espírito 

Santo, e além disso existe algumas pistas importantes que a Igreja, o CIC nos 

oferece: 

1. Devemos ler qualquer capítulo ou versículo da Bíblia no contexto total da 

revelação, da Sagrada Escritura e não pedaço por pedaço separado. 

2. Devemos ler dentro da Tradição e ensino da Igreja. Por exemplo o mesmo 

livro do AT lido por um judeu e por um cristão é diferente. Pois, o judeu lê o texto 

sem ter o mistério pascal, o mistério de Cristo. Então é simplesmente a fé de Israel, 

o entendimento de Deus, a sua presença na história do seu povo dá coragem para 

viver hoje. Para um Cristão, todo o AT é lido à luz de mistério pascal, à luz do NT. 

Por exemplo, a saída do Egito, a travessia do mar vermelho, a experiência no 

deserto para um judeu, é sua experiência de Deus no passado. Para um cristão, 

tudo isso é uma tipologia, ou seja, um acontecimento do Povo eleito, porém Deus 

preparou a história, a fim de tudo ser realizado em cristo. Por isso quando nós 

celebramos a Páscoa, o sacramento do batismo, aquela água, aquele pão, tem um 

significado a partir de Cristo, a travessia d e mar vermelho, a experiência do deserto 

é para falar de uma nova vida em cristo, libertados do pecado, da escravidão do 

pecado, banhados pelo sangue e água de Cristo, alimentados por Ele, caminhamos 

no deserto da vida aonde Deus providencia tudo. Então a maneira de ler a Palavra 

de Deus é diferente para nós. Devemos ler vendo a realização, a plenitude da 

palavra em Jesus cristo. Chama-se a analogia de fé: é a adesão à fé, às verdades 

da fé no projeto total da salvação.  

3. E em terceiro lugar, devemos ler o texto compreendendo qual é o sentido da 

escritura: o sentido literal e o sentido teológico.  

Sentido literal significa que  ver qual é a linguagem do texto: se é uma poesia, 

uma narração, um mito, uma legenda, uma parábola etc. Pois devemos ler 

compreendendo qual a linguagem que o autor está usando para transmitir uma 

verdade da fé. Por exemplo, os salmos são poesias. Quando fala: os rios batam 

palmas não devemos lê-lo com razão, como que acontece isso. Mas sabemos que 

é atrás daquelas palavras tem um significado alegórico, envia o autor para entender 

o significado que o autor queria dizer com isso. Assim os primeiros 11 capítulos de 

Gêneses que são textos baseados por mitos, legendas que existiam naquela 

época, mas o autor usando aquela imagem quer transmitir uma verdade. Isso 

significa saber a linguagem literal do texto, o que o autor quer transmitir com aquela 

imagem. Os autores usam a linguagem da sua época, o conhecimento da sua 

época, porém o conteúdo, a mensagem vem de Deus. E a linguagem de Deus é o 
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amor, a compaixão; a pedagogia de Deus é ensinar ao povo a verdade das coisas 

a partir da própria experiência, como pessoa e como povo de Deus.  

E este ensino é dado usando a linguagem humana (narrações, lendas , 

histórias , acontecimentos, poesias , sabedorias e ditos populares ) e o conjunto 

destas linguagens formam os meios de comunicação humana e, na Bíblia vamos 

encontrar estes tipos de linguagem. Por isso quando vamos ler e estudar a Bíblia 

não devemos aproximar-lhe como se lendo um livro histórico. A bíblia não é um 

livro histórico que narra como aconteceram as coisas no passado, não é um livro 

cronológico que conta os fatos assim como aconteceu, não é um livro cientifico que 

fala como foi a origem do mundo e nem tão pouco um livro enigmático que quer 

dizer do que vai acontecer, mas puramente teológico: fala do que é necessário para 

a nossa salvação. Por isso é necessário um estudo aprofundado da Bíblia para 

entendermos melhor o que cada autor quer falar para aquele povo daquela época 

e hoje para nós. 

Então resumindo: devemos ver  

o sentido literal do texto: o que o autor queria falar com aquele texto 

naquela época; 

O sentido alegórico: ler o texto a partir de Cristo, assim como a travessia 

do Mar vermelho é um sinal da ressurreição de Cristo, sinal do batismo, 

sepulto no pecado ressuscitado em Cristo;  

O sentido tropológico/ o sentido moral: O conhecimento do texto nos 

deve conduzir à ação, ao agir segundo o entendimento da Palavra, é um 

compromisso com nossa vida. Viver segundo a vontade de Deus, segundo 

a Palavra de Deus. 

E em fim, o sentido anagógico/ o sentido escatológico: é o que vai ser 

realizado na plenitude do Tempo, na eternidade.  

Por exemplo, quando rezamos o salmo 121  

" Que alegria, quando ouvi que me disseram: “Vamos à casa do Senhor! 

 E agora nossos pés já se detêm Jerusalém, em tuas portas!”  
 

No sentido literal: é uma poesia e os israelitas cantavam ao subir para o Templo de 

Jerusalém, e é um canto de peregrinação.  

Quando um Cristão lê ou reza tal salmo deve entender: 

No sentido alegórico: Jesus mesmo disse: podem destruir este templo, com três 

dias vou reconstruir. E Jesus falava do seu Corpo (Jo 2,19). Para o cristão o Novo 

Templo de Jerusalém é o Cristo ressuscitado,  é a sua Igreja, Corpo de Cristo. Por 

isso o Cristão rezando salmo expressa sua alegria quando vai encontrar-se com 

Cristo, na sua Igreja.   

No sentido moral: é a decisão do cristão: As coisas deste mundo passa, até as 

Igrejas magníficas, os edifícios espendores, mas cristo permanece. Vamos à casa 

do Senhor.  E em fim,  

no sentido anagógico/ escatológico: Não existe mais o templo de Jerusalém, foi 

destruído no ano 70 d.C e nunca mais ninguém conseguiu reerguê-lo. Os judeus 

ficam olhando para o muro de Jerusalém e façam as lamentações.  
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Porém, o coração de um Cristão está sempre dirigido à eternidade, a casa do 

Senhor, ao novo Templo, de qual fala no livro de Apocalipse: a nova Jerusalém, 

esposa preparada para receber o esposo, o Cordeiro. Onde não precisaria mais a 

luz do sol nem da lua, nem a luz de lâmpada, pois o Cordeiro é a luz (Ap 21, 24). 

Fala da eternidade, a vida eterna dos filhos de Deus.  

Como a Bíblia  é livro inspirado, o seu valor estende para todos os tempos e 

lugares independente da cultura, raça ou cor.  
 

 

O CONTEÚDO DA BÍBLIA 

O que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, para nós cristãos?  Como acabamos 

de falar o homem procurou sempre  Deus, pois ele tem a saudade do seu criador. 

Nesta tentativa de conhecer seu Deus, a certo ponto da história, Deus veio ao nosso 

encontro querendo se revelar (embora não todos perceberam) e quis se revelar 

primeiro a um povo chamado “Israel” e o entendimento deste povo sobre Deus 

podemos ver na Bíblia, no Antigo Testamento. O que nós falamos é de um Deus 

que quis se revelar dentro da história de um povo e depois através do seu Filho 

Jesus: Jesus disse: “quem me vê, vê meu Pai” (Jo 14,9).  
 

A revelação de Deus no AT: 

A Bíblia, pelas suas primeiras páginas (de cap. 1 a 11 de Gêneses), nos apresenta 

a origem da humanidade, a sua vocação e a beleza da criação com que Deus 

programou a vida bem-aventurada da humanidade. Porém o homem é tentado 

continuamente a esquecer de Deus e ir atrás de outras vozes, outras atrações e 

como consequência, ele cai na depressão, no ciúme, na desarmonia e até chegar 

a derrubar, matar e destruir a si mesmo e aos outros. Cada ato humano tem suas 

repercussões na vida da família, na sociedade e na criação inteira. O homem tenta 

de tornar-se deus, querendo ser “super-homem”, mas na medida em que ele quer 

construir, sem Deus ou tomando o lugar de Deus, derruba tudo e destrói tudo. Mas 

Deus - como ele é amor e misericórdia, e ele tem pena, piedade e compaixão com 

suas criaturas e por isso - veio ao encontro dele, querendo-o salvar. Deus quer 

salvá-lo, para que ele volte a viver a verdadeira felicidade, a verdadeira comunhão 

e comunicação.  

Este resgate da humanidade da parte de Deus começa com a história de um 

povo chamado Israel. A partir do cap. 11 de Gêneses narra uma longa caminhada 

deste povo desde quando Deus chamou um homem chamado Abraão:  

Deus chama Abraão de sair da sua terra e ir para uma Terra Prometida e 

segue as três gerações (os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó) e Jacó teve 12 filhos, 

que formarão depois as 12 tribos de Israel. Através destas tribos a história de um 

povo vai crescendo, tornando um povo com terra, reis, profetas e sacerdotes ao 

longo do tempo. Neste mês de setembro veremos quem foram estes principais reis 

e profetas.   

De vez enquanto o povo de Israel esquecia de seu Deus e ia atrás de outros 

deuses pagãos, caindo assim na tristeza, na miséria e na escravidão. Deus usa a 

misericórdia e o perdão e, através vários intervindos tenta de resgatar seu povo. Ao 
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final envia o seu Filho unigênito, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Jesus 

Cristo, e Ele assumindo a condição humana vem resgatar não só o povo Israel, 

mas toda a humanidade e assim abrem as páginas do novo Testamento. 
 

A revelação de Deus no NT: 

No Novo Testamento, através os 4 Evangelhos temos o conhecimento 

sobre o nascimento, a infância, a vida pública, a morte e a ressurreição de Jesus. 

Após a ressurreição, assim como ele tinha prometido aos seus apóstolos, enviou o 

Espírito Santo (a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade). E nesta forma o mesmo 

Espírito Santo que pairou sobre as águas da criação, sobre o povo Israel, continua 

pairando sobre o novo Povo de Deus, a Igreja, sobre cada pessoa que acolhe 

Jesus.  

E os apóstolos continuaram a missão de Jesus e eles transmitiram fiel e 

integralmente tudo o que Jesus ensinou e fez, oralmente e por escrito, assim temos 

as Cartas Apostólicas como a segunda parte do Novo Testamento. No livro dos 

Atos dos Apóstolos encontramos como foi crescendo e multiplicando o número dos 

fiéis na Igreja primitiva. E em fim, a Bíblia termina apresentando-nos numa 

linguagem profética e alegórica as bem-aventuranças na eternidade, de cada 

homem e mulher que acolhe Jesus como único Salvador, onde reina o amor e a 

comunhão total com Deus e entre si.   

Entendo bem ate aqui, hoje vamos rapidamente ver também os primeiros 11 

capítulos do livro de Gêneses, que é o primeiro livro da Bíblia:  
 

PRIMEIROS 11 CAP. DE GÊNESES 
 

Como já falamos na página anterior, os primeiros 11 capítulos falam sobre 

os problemas existenciais da humanidade: a criação, o pecado, a proliferação do 

pecado, a bondade e a misericórdia de Deus apesar da infidelidade dos homens e, 

o autor para ensinar estas coisas usa a linguagem das lendas existentes da época 

em que foi escrito aqueles capítulos. Assim como nós contamos as histórias 

populares, lendas, mitos, epopeias às crianças (não preocupando-nos se é verdade 

ou não o que acontece nas legendas, mas para ensinar um valor55), assim a Bíblia 

                                                             
55 Quando narramos a história de Chapéu Vermelho, ou Branca de neve e 7 anões ou o Pinóquio, sabemos que 

são contos de fadas com personagens fictícias. Mas não foi inventada por aquela pessoa que a narra, existe no 

contexto cultural e social do povo e, aquela história conhecida e transmitida para ensinar os valores que aquele 

conto contém. São contos que passam de geração para geração para transmitir algum ensinamento, pois através 

do pensamento lúdico é que a criança conseguirá compreender melhor o que está sendo proposto, seja ele 

implícito ou explícito. Quem narra tem a intenção de ensinar os filhos ou netos de obedecer aos mais velhos e 

ajudar o próximo etc.  Um psicólogo vai usar a história de Branca de neve para mostrar a crítica sobre o 

Narcisismo. A madrasta representa as atitudes narcisistas, onde a atenção total se volta para a beleza, para o 

EU. Essa atitude está relacionada também ao ciúme que os pais sentem quando a criança cresce e se torna 

independente. Os pais percebem que estão ficando velhos e, inconscientemente, sentem ciúmes etc. É uma 

forma divertida e amena de tratar de assuntos complexos com as crianças. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia 

como também algumas personagens de outros livros como Jonas são contos assim, porém o autor tem a 

intenção de ensinar uma verdade, uma revelação da parte de Deus sobre os problemas existenciais e sociais da 

humanidade e que devemos entende-los estudando e aprofundando e rezando ao Espírito Santo para o bom 

entendimento (pois ele é o autor da Bíblia) e não fazendo questionamentos logo como se fosse uma matéria 

cientifica, geográfica, biológica ou social. A ciência é livre em responder como foi o inicio da criação, como 

nasceu o homem se foi um desenvolvimento de macacos, assim como fala a teoria de Darwin, ou outras teorias. 
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usa aqui uns contos da época, mas para dizer uma verdade, uma verdade 

existencial: 

Cap.1 e 2: Deus criou tudo, ele é o autor da história, ele que colocou em 

cada ser, nas plantas, nos animais e nas pessoas a vida e a capacidade de 

fecundar-se e multiplicar-se e Deus entregou este presente aos homens para que 

eles possam cuidá-lo com carinho (cap.2). Deus planejou a família humana que é 

constituída por homem e mulher (juntos fazem presente a imagem e semelhança 

de Deus). O sopro dele, provem de Deus. Se Deus tirar o sopro dele ele morre, 

volta para o pó (Sl 145 ). 
 

E no cap 3: O homem e a mulher passeavam com Deus na brisa da tarde 

(para dizer que era tão profunda e harmônica a convivência humana entre si e com 

Deus). De repente, entra uma terceira voz lá (a de serpente) e com palavras boas 

e publicidades atraentes (é bom para comer, vai abrir a inteligência, vão tornar-se 

como Deus) engana o homem e a mulher e eles caíram na armadilha. 

Quando chegou Deus, como sempre para passear com eles, eles se 

esconderam, se sentiram a vergonha, começaram um culpar a outro, ninguém quer 

mais assumir a própria responsabilidade, ninguém ama mais, todos apontando o 

dedo para outro e em fim, não tem mais a coragem de olhar para a cara de Deus.  

Não é isso que acontece com cada um de nós quando romper o amor, a 

comunhão e comunicação entre nós?   Usando a história de Adão e Eva o 

autor quer nos falar da verdade profunda de cada homem e mulher. Não é 

uma maça que trouxe as desgraças na nossa história, não é um fato 

histórico, como se fosse o Adão e a Eva, os primeiros homens, pecaram e 

nós carregamos as consequências, mas é a verdade existencial de cada um 

de nós. Adão é cada homem e Eva é cada mulher. De fato, na língua 

hebraica Adão significa homem, feito de barro e Eva significa mulher.  

Nos capítulos de 4 a 6 encontramos que esta tendência de pecado vai 

aumentando em cada geração que passa e chega até a Deus se arrepender de ter 

criado o homem e nos cap. 7 a 9 temos a narração de Dilúvio e a nova criação. 

Aquele dilúvio foi uma oportunidade para uma nova criação. Tudo recomeça de 

novo, assim como acontece com cada um de nós: Cada falimento é uma 

oportunidade, para o homem sábio, para recomeçar a vida.  

E os livros nos atestam que Deus está presente na nossa história e Ele nos 

acompanha e Ele estando presente no meio de nós, cada história se 

transforma em história de salvação. Ele está presente no meio de nós: Nas 

nossas tristezas, tribulações, angústias e vitórias.  
 

Atividade da semana:  

Para os casais e enamorados, assistir o vídeo: a vida de um casal à luz do livro de Tobias: 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico; 
 

 

 

                                                             
Estes estudos fazem parte das ciências e não da Bíblia. A Bíblia tem de falar só o sentido teológico e não o 

cientifico.  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico
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SETEMBRO 02 
 

OS LIVROS DE PENTATEUCO (5)  

Os primeiros 5 livros da Bíblia chamam-se “Pentateuco”. Olhando para a 

Bíblia vamos decorar quais são estes livros: Nestes livros podemos encontrar a 

história do Povo chamado “Israel” a caminho.   
 

GÊNESES:  

O livro de Gêneses de cap. 11 até cap.36 narra em três ciclos a história de 

3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó e termina com o ciclo de José.  

Primeiro Abraão sai da sua terra e vai para a terra que Deus ia mostrar para 

ele (Terra prometida- atual Palestina) e depois tem a duas gerações: de Isaac, filho 

d Abraão, e de Jacó, filho de Isaac. E são chamados os patriarcas. O povo teve um 

período de escravidão na terra do Egito e sob o poderio de Moises foi libertado e 

se colocaram a caminho para voltar a sua Terra.  

Os livro de Êxodos e Deuteronômio narram desta saída de Israel do Egito para 

a Terra prometida.  

Os livros de Levíticos e Números falam das prescrições e leis de Israel que 

adaptou ao entrar na sua Terra após de ter estabelecido sua moradia como uma 

nação. 
 

Atividade: 

                                     Dividido em grupos ler da Bíblia os seguintes textos: 

Abraão: a promessa feita por Deus a Abrão (cap.15), a visita dos três anjos na casa 

de Abraão (cap.18), o nascimento de Ismael(cap.16), o nascimento e o sacrifício de 

Isaac (cap.21 e 22) 

Isaac: como foi o nascimento de Esaú e de Jacó? (cap.25,19-28) ler os dois  

episódios que narram: como Jacó, o filho mais novo, roubou a primogenitura e a 

bênção do pai que pertencia ao irmão mais velho, Esaú (25,29-34; 27,1-40)  

Jacó: Escrever os nomes dos 12 filhos de Jacó.  

José (Gn 37-50): Jacó teve 12 filhos e o penúltimo foi José. Ele era um menino 

especial  

Estudar: os dois sonhos que José teve quando era ainda jovem, como ele foi 

vendido pelos seus irmãos  (37), como o povo de Israel veio morar em Egito, a 

experiência de José na casa do oficial egípcio, Putifar (39) e na prisão, a 

interpretação dos sonhos de faraó da parte de José(40), o reencontro de Jose com 

os irmãos e a vinda de toda família de Jacó para o Egito (42-45).  
 

 

A experiência dos patriarcas nos ensina que Deus leva para frente a promessa feita, 

ainda que nossos erros são maiores. E ele está presente na nossa história ainda 

que somos pessoas que matam, roubam, fogem e fazem coisas nem sempre 

agradáveis a Deus e aos outros. E ele está no meio de nós ainda que os outros 

fazem mal contra nós. E é comovente as palavras de José aos seus irmãos: “Eu 

sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, 

nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos 

conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós... Deus enviou-me adiante de 

vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida 
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por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, 

mas Deus mesmo”. Gen 45, 3-8 

O homem que sabe fazer a releitura do seu passado à luz da Sagrada Escritura 

sabe dizer que tudo foi segundo o coração de Deus, ele pode transformar numa 

fonte de graça os males cometidos por nós e contra nós.  
 

Assisitr a video aula: Os três patriarcas: 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico 
 

ÊXODO: 

A mesma terra que salvou os Israelitas da carestia, da fome e da sede 

dando-lhes refugio, honra e glória, se transformou numa terra de escravidão. As 

mesmas pessoas que uma vez foram “salvadores” nas nossas vidas podem depois 

transformar em pessoas insuportáveis e perseguidores.  

O livro de Êxodo narra da experiência da escravidão do povo de Israel no 

Egito e sua libertação na liderança de Moises e sua viagem de volta para a Terra 

Prometida:  

A história de Moises (Êx.c. 2 e 3) As 10 pragas (7-11), a celebração da 

Páscoa (12), a travessia de mar vermelho(14), o maná no deserto(16), o 

rochedo de Horeb (17) os 10 mandamentos (19-20) o bezerro de ouro (32).   

Ao chegar na Terra Prometida, a terra foi dividida em doze partes e cada 

parte para uma tribo de Israel. As doze tribos foram em nome de dez filhos de Jacó 

e dois filhos de José (Manassés e Efraim). José e Levi ficaram fora, pois ao lugar 

de José ficaram os dois filhos dele e Levi assumiu a função sacerdotal e todas as 

outras tribos lhe davam o dízimo para a sobrevivência.  

Os nomes das tribos são: Rúben, Simeão, Judá, Zebulom, Issacar, Dã, Gade, 

Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. 
 

SETEMBRO 03 

LIVROS HISTÓRICOS (16): 

Israel na Terra prometida sob a direção dos Juízes e Reis 
 

Os livros chamados “históricos” nos mostram como foi a vida do povo de 

Israel na terra prometida. Chegando lá, o povo si dividiu em 12 tribos, segundo os 

12 filhos de Israel (Jacó) e começou a estruturar o país.  Temos aqui os principais 

reis de Israel: Saul, Davi e Salomão e no tempo de Salomão foi construído o 

Templo de Jerusalém. A infidelidade do povo causou vários sofrimentos e outra vez 

experimentaram a vivencia da escravidão: o exílio em Babilônia.  

Atividades nos grupos:  Como foi a escolha e a unção do Davi como Rei 

de Israel? (1 Sam16)  

Como Davi venceu o grande Golias? (1Sam17) 

Qual foi o pecado do rei Davi? E quem denunciou seu pecado? (2Sam 11) 

Quem construiu o Templo de Jerusalém? (1Reis 6)  

Como foi a entronização da Lei no Templo de Jerusalém? (1Reis 8) 

Assistir a videoaula: Os três grandes reis de Israel: 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico
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SETEMBRO 04 

LIVROS DOS PROFETAS (18) E SAPIENCIAIS (7) 

Israel no exílio longe da Terra Prometida e do Templo de Jerusalém 
 

Quando o Povo de Israel se esqueceu de Deus, teve que muito sofrer. Foi 

derrotado várias vezes por outros povos e até sofreu o exílio, ou seja, viver na 

escravidão debaixo do poderio dos outros povos que não conheciam a Deus (isso 

foi na Babilônia). Neste sofrimento Deus não os abandonou, enviou os profetas 

para exortá-los e encorajá-los. Assim temos os livros chamados “Proféticos”. Os 

Profetas, além de exortarem o povo para converter-se para Deus, anunciavam de 

um “Messias” que virá para salvá-lo. E todo o povo esperava por este Messias, sem 

entender quem seria este libertador.  

Tem os Profetas Maiores e Menores56: 

PROFETAS MAIORES (4)  Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel 

PROFETAS MENORES (14):   Lamentações, Baruc, Oseias, Joel, Amós, Abdias, 

Jonas, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias Ageu, Zacarias, Malaquias.   
 

LIVROS SAPIENCIAIS E POÉTICOS (7) 

São: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, 

Eclesiástico. 

O livro de Jó traz um grande exemplo de paciência e esperança em Deus.  

Os Salmos é repleto de louvores que expressam a grandeza e a misericórdia de 

Deus manifestada ao longo da história do povo de Israel.  

Os Provérbios e Eclesiastes são livros que contém ensinamentos e conselhos para 

nossa vida e  

O Cântico dos Cânticos expressa o amor entre Deus e o povo eleito Israel.  
 

Assim, quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o Messias, que é Jesus. 

A segunda parte da Bíblia (Novo Testamento-NT) fala sobre Jesus e sua missão.  

Atividades: 

Assistir a vídeo aula: Os Salmos 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico; 

 Para ter um conhecimento amplo sobre os Livros sapienciais e aprofundar 

o tema do mal vê no site o artigo: o problema do mal à luz dos Livros 

Sapienciais (Ir.Joice) disponível no site.  

  

1º DOMINGO DE OUTUBRO: MISSÃO DOS CRISMANDOS NOS BAIRROS ** 

OUTUBRO 01 

OS EVANGELHOS  
 

Após de ter percorrido pelo AT vamos nesta semana dar uma olhada para o 

NT. Como falamos no inicio do nosso estudo bíblico, os Evangelhos falam do 

                                                             
56 A divisão em maiores e menores não quer dizer que os primeiros foram mais importantes, mas escreveram mais que os 

outros. 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequteico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequtico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequtico
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nascimento, a infância, a vida pública, os ensinos e os milagres, a morte e a 

ressurreição de Jesus.  

Mateus e Lucas narram o nascimento e a infância de Jesus. Marcos inicia o 

Evangelho com o batismo de Jesus e João tem uma linguagem totalmente 

diferente. Os primeiros três tem a mesma linguagem e escreveram da mesma Fonte 

e por isso chamam-se os Evangelhos sinóticos e o Evangelho de João, pelo seu 

estilo, conteúdo e linguagem é totalmente diferente e por isso vale a pena estudar 

separado. Podemos assistir em casa e aprofundar junto com seu padrinho, 

madrinha cada Evangelho.  

Atividades: 

Ler na catequese a introdução de cada Evangelho e entender sobre quem é 

o autor? Qual a mensagem principal de cada Evangelho? Como é dividido o 

Evangelho?  

Anotar os milagres em cada Evangelho? As parábolas (comuns em todos e três e 

próprio de cada Evangelho)?  

Qual a espiritualidade do Evangelho de São João?  
 

Dê uma olhada no nosso site.  https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-

catequetico 

Hoje vamos aprender os nomes dos 12 apóstolos através uma música (embora 

esta música é das crianças vale a pena aprender e ensinar às crianças a aprenderam).  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 
 

Cristo chamou os 12 para apóstolos seus 

Eram Simão Pedro, Filipe e Mateus 

Tadeu e Tiago, João, Tiago e  André 

Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé 
 

OUTUBRO 02 

ATOS DOS APÓSTOLOS 
 

O livro dos Atos dos Apóstolos narra a história da Igreja primitiva: como a 

Igreja foi crescendo entre os judeus e os pagãos. 

Após o Pentecostes os Doze partiram para quatro cantos do mundo 

anunciando que Jesus ressuscitou. Já no primeiro dia de Pentecostes, ouvindo  a 

pregação de Pedro, os judeus provenientes de várias partes do mundo em 

Jerusalém, aderiram á fé  e eram quase e 3 mil pessoas (At 2, 41). E a situação de 

diáspora dos judeus favoreceu espalhar rapidamente o anúncio do Evangelho.  

Aonde os discípulos chegavam já existiam as comunidades judaicas e isso era um 

terreno preparado por Deus para acolher os apóstolos. Porém, as dificuldades 

também começaram surgir logo. Pois, existiam dois tipos de cristãos: os cristãos 

provenientes do mundo judaico e os cristãos provenientes da cultura helenística 

(da língua grega e romana e por isso do mundo pagão). Os judeu cristãos queriam 

que os pagãos se tornassem primeiro judeu (por isso fazer necessariamente o ritual 

da circuncisão) e depois se tornar cristão pelo batismo. No inicio, até para Pedro 

era difícil acolher os pagãos. Mas como o Espírito Santo estava com eles por meio 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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dos milagres e prodígios compreenderam que Jesus morreu e ressuscitou para 

todos e assim começaram acolhê-los.   Após de ter fundado as comunidades dentro 

e fora de Palestina, Pedro e Paulo chegaram até a Roma (significa, até aos confins 

da terra) e quando ficavam sabendo que existia algum desentendimento ou briga 

entre os cristãos daquelas comunidades fundadas por eles, e então os apóstolos 

escreviam as cartas de recomendação.  

A chave destas cartas era: não existe mais nem grego, nem judeu, nem 

escravo nem livre, todos nós somos irmãos em Cristo. O passado não é mais um 

problema para os que recebem Cristo. Somos um só e por isso como num mesmo 

corpo cada membro tem funções diferentes assim, no Corpo de Cristo cada 

batizado é diferente nas suas funções e serviços mas,  unidos em Cristo, cabeça, 

todos temos igual dignidade e importância.  Assim temos as cartas, como a última 

parte da Bíblia.  
 

 Atividades: assistir o vídeo  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 

 Ler: A vinda do Espírito Santo (cap. 1 e 2);  

O martírio de Stº Estêvão (7);   

A Conversão de Saulo (9),  

A conversão do ministro da Etiópia (8);  

A conversão de Centurião (10) e 

O Concilio de Jerusalém (15).  

Ler 1Cor 11-13. 

As cartas que ouvimos na Missa (como segunda Leitura nos domingos) são 

escritos uma grande parte por Apóstolo Paulo (cartas paulinas são 14) e outros 

por outros Apóstolos e que são chamados Epístolas católicas (e são 7) Tiago, 

Pedro1 e 2, João 1,2,e 3 e Judas.  

OUTUBRO 03 

O LIVRO DO APOCALIPSE 
 

O livro do Apocalipse não é um livro aonde está falando do fim do mundo 

como muitos pensam. Mas fala à luz das coisas acontecidas no fim do primeiro 

século (que teve a perseguição dos cristãos e a matança dos judeus pelo incêndio 

em Roma, a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 e outras catástrofes e 

sofrimentos e todos pensavam que era fim do tempo) algumas verdades que São 

João narra numa linguagem diferente, a visão narrada na nossa linguagem e na 

verdade é a liturgia celebrada no céu. De fato, o livro começa dizendo, "Eu, João, 

estava na ilha de Patmos...Em um domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi, por 

trás de mim, voz forte como de trombeta, que dizia: “O que vês, escreve-o num livro 

e manda-o às sete igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a 

Filadélfia e a Laodiceia”."  

Artigo: as sete cartas de São João às sete Igrejas ( o Livro de Apocalipse)  

Ver no:  https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 

Nos primeiros capítulos temos sete cartas escritas para sete Igrejas, 

recomendando de reavivar a fé do povo. Muitos receberam a fé, porém após do 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequtico
https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequtico
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primeiro entusiasmo deixaram ao lado indo atrás de outros prazeres e neste 

contexto João, o Evangelista, após suas visões na prisão, para reavivar a fé dos 

cristãos escreve estas sete cartas.  

E na segunda parte encontramos uma espécie de liturgia no céu, aonde o 

Cordeiro imolado, porém em pé, vem adorado e reconhecido por todos os poderes 

do céu e da terra.  É uma visão que São João teve, porem muitos santos também 

tiveram estas mesmas experiencias como se confirmando a presença dos anjos na 

nossa Liturgia aqui na terra.  
 

OUTUBRO 04 

O MISTÉRIO DA MORTE E RESSURREIÇÃO:   

REZAR PELOS DEFUNTOS 
 

Como vamos celebrar no dia 1 a comemoração de todos os fiéis defuntos e 

no dia 02 a solenidade de Todos os Santos (que aqui no Brasil quando cai durante 

a semana celebramos no domingo seguinte) vamos assistir um videoaula que fala 

da importância deste dia.  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 

A comemoração dos fieis defuntos e a solenidade se Todos os Santos nos 

atestam o mistério da comunhão entre os batizados.  Faz parte do nosso credo: 

creio na comunhão dos santos e na ressurreição e na vida eterna (ver p. ). E 

estudando sobre a Eucaristia já vimos que o Pão Eucarístico é alimento para vida 

eterna.  

A comunhão dos santos: Nós, como Igreja cremos que estamos em 

comunhão com todos os batizados: Pela virtude do Batismo todos são chamados à 

santidade e a comunhão dos batizados chama-se a comunhão dos santos: os que 

são vivos e os que são falecidos e os que ainda virão depois de nós. Os que viveram 

antes de nós (os falecidos, os nossos antepassados que estão na Igreja-padecente 

(purgante) e ainda não entraram na glória eterna); os que estão na eternidade, 

gozando as bem aventuranças (na Igreja triunfante) e nós, que estamos no mundo 

caminhando para a santidade (na Igreja militante). Por isso, em virtude da 

comunhão dos santos, celebramos o dia dos defuntos (dia 1º de Novembro) 

rezando por todos os fiéis falecidos e no dia de Todos os Santos (dia 02 de 

novembro), comemorando todos os que estão no céu, independente se são 

canonizados ou não. Diz o CIC(1023): Os que morrem na graça e na amizade de 

Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para 

sempre semelhantes a Deus, porque o vêem tal como ele é (1Jo 3,2), face a face 

(1Cor  13,12). 

O Catecismo da Igreja Católica diz a respeito do purgatório trazendo as 

palavras de São gregório Magno: «Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve 

crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma 

Aquele que é a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfémia contra 

o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século nem no século futuro 

(Mt 12, 32). Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser 

perdoadas neste mundo e outras no mundo que há-de vir» (625). 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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A respeito da prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada 

Escritura fala: “Eis por que ele (Judas Macabeu) mandou oferecer esse sacrifício 

expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu 

pecado” (2Mc 12,46). Desde os primeiros tempos a Igreja honrou a memória dos 

defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a 

fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja 

recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor 

dos defuntos: (CIC 958,1372,1479). 
 

Segunda a doutrina nossa, devemos levar-lhes socorro com nossas orações 

e sacrifícios. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai que 

deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem 

alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer 

nossas orações por eles. Muitos santos tiveram as visões onde como as almas do 

purgatório esperam para as nossas orações57 e como os santos anjos de guarda 

podem elevar a Deus as nossas orações e sacrifícios em favor delas.  

Vamos ouvir um texto das Fontes Franciscanas aonde narra o poder da 

intercessão para os fieis defuntos: 

Muitas pessoas pediam a Francisco a oração e todos sentiam o resultado 

imediato! Diante da morte de um frade muito amado, seu amigo frade muito devoto 

a São Francisco, pediu sua intercessão para que ele fosse livre de todo pecado e 

levado para paraíso. Enquanto estava rezando assim com tanta insistência, tanta 

fé e tantas lágrimas ele teve uma visão: Francisco e uma multidão dos frades ao 

redor do sepulcro e Jesus andando em torno do claustro arrodeado dos anjos e 

santos (pois estava sepulto no claustro do convento). Vendo Jesus passando, 

Francisco se ajoelhou e humildemente lhe pediu, pela virtude da sua encarnação, 

se podia ter misericórdia para com aquele irmão e o levasse para paraíso. Jesus 

sem responder nada passou adiante e assim repetiu 3 vezes. Primeira vez pediu 

pela virtude da Encarnação e segunda vez pela virtude da Paixão de Jesus. Mas 

Jesus passou adiante. Na terceira vez quando Francisco pediu pela virtude dos 

seus Estigmas (chagas de São Francisco) se podia ter a misericórdia com aquele 

irmão, Jesus parou imediatamente e olhou para os estigmas, ouviu a prece e disse 

assim: “A ti, Frei Francisco, eu te concedo a alma do teu frade”. E com isso quis 

confirmar a promessa feita no dia dos estigmas que levará todos os seus frades e 

todos os que são da sua Ordem para paraíso pela virtude dos seus sagrados 

estigmas (Fontes franciscanas 5ª Consideração vv. 58-70). 

A respeito do inferno diz o CIC (1034): Jesus fala muitas vezes da “Geena”, 

do “fogo que não se apaga”, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer 

e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo . Jesus 

anuncia em termos graves que “enviar seus anjos, e eles erradicarão de seu Reino 

todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha 

ardente” (Mt 13,41-42), e que pronunciar  a condenação: “Afastai-vos de mim 

malditos, para o fogo eterno!” (Mt 25,41). 

                                                             
57  o filme: Grande milagre. 
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O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As 

almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após 

a morte aos infernos, onde sofrem as penas do Inferno, “o fogo eterno “. A pena 

principal do Inferno consiste na separação eterna de Deus, o Único em quem o 

homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. 

(CIC1035).      

Deus não predestina ninguém para o Inferno; para isso é preciso uma 

aversão voluntária a Deus (um pecado mortal) e persistir nela até o fim. Na Liturgia 

Eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia 

de Deus, que quer “que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se” 

(2Pd 3,9): “Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda de vossos servos e de toda a 

vossa família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos 

entre os vossos eleitos”.  
 

NOVEMBRO 01 

O SIGNIFICADO DO CORDEIRO AO LONGO DA BÍBLIA 
 

Partilhar a experiencia dos dias 1 e 2 de novembro. 
 

Estávamos no livro de Apocalipse e nas primeiras páginas encontramos as 

sete cartas que João escreve para as sete Igrejas. E nestas duas semanas vamos 

passar para a parte principal do livro, onde a personagem principal do livro do 

Apocalipse é o Cordeiro. Por isso hoje e na semana que vem vamos entender o 

significado do Cordeiro seja no AT que no NT e assim também no livro do 

Apocalipse. 
 

O CORDEIRO NO AT: Desde início até ao final da Bíblia podemos ver a 

imagem do cordeiro como uma oferenda a Deus. De fato, era o símbolo da oferenda 

do povo de Israel a Deus. “Eis o que sacrificarás sobre o altar: dois cordeiros de um 

ano em cada dia, perpetuamente" Ex 29, 38-42; e no NT, Jesus foi apresentado 

por João Batista, já no primeiro dia em que Jesus aparece ao lado do margem de 

Galileia, como a plenitude de todas as oferendas de todos os tempos e lugares: 

“Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado (Jo,1) e ele foi o sacerdote 

e a vítima no mesmo tempo.  Ele, o cordeiro de Deus, reconciliou consigo todas as 

coisas - todos os pecados e todas as oferendas de todos os homens de todos os 

tempos e dos lugares-, as do céu e as da terra. E uma vez que tudo está debaixo 

dos seus pés (pela morte e ressurreição e ascensão), ele é o Cordeiro imolado, 

mas em pé, vitorioso (Ap 5), o único que conhece, e que mantem selado o segredo 

que contém o livro da vida (Ap 6) de cada um de nós e a quem todos proclamam: 

“Vem Senhor”(Ap 21)!   

Vamos entender melhor este conceito fazendo um percurso pela Bíblia:  
 

Abel ofereceu a Deus o Cordeiro e “o Senhor olhou com agrado para "Abel e 

para sua oblação," Gn 4,4:  
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Foi a primeira oferenda do homem que agradou o coração de Deus, pois 

feita de coração, feita com amor e feita não qualquer jeito, pegando o que encontrou 

de primeira vista diante dos olhos, mas fazendo uma escolha entre muitas58.  
 

A oferenda de Abraão: "onde está a ovelha para o holocausto? ”  Gn 22, 7  

O próprio filho Isaac era a oferenda. O filho não percebe e não imagina os 

sofrimentos que o pai está passando enquanto os dois caminhando lado ao lado. 

Deus viu e ouviu o choro do coração do pai, ele providenciou tudo o que o pai 

precisava e o impossível tornou-se possível. Deus providenciou um Cordeiro! 

De fato, o Isaac que caminha carregando a lenha para o holocausto é a figura 

antecipada de Jesus, o verdadeiro Cordeiro, carregando a lenha, a cruz para o 

calvário. Lá Deus poupou a vida de Isaac, pois tinha um outro Cordeiro para lhe 

substituir, agora no calvário, não existe mais outro cordeiro, é Ele, Jesus, o cordeiro 

para sempre, oferecido para sempre.   
 

O Cordeiro da primeira Páscoa celebrado em Egito: "Tomarão o sangue do 

cordeiro e pô-lo-ão sobre as duas ombreiras e sobre a verga da porta das casas 

em que o comerem." Ex 12,7.  

Para os Israelitas, na saída da escravidão do Egito, o sangue do cordeiro era 

sinal que aquela família era poupada do castigo. Imolaram o cordeiro e comeram 

junto com o pão ázimo. Para fazer o pão fermentado precisa de fermento (hoje 

temos o fermento pronto para comprar, antigamente guardava um pouco de massa 

fermentada do dia anterior e juntava com a farinha nova) e precisa esperar para 

fermentar a farinha. Tem dois elementos aqui: o pão fermentado significa que no 

pão existe o fermento de ontem no entanto, o pão ázimo é pão puro sem fermento. 

Pão fermentado indicava o pão de ontem, o pão da escravidão. O Pão ázimo é feito 

de pressa sem esperar que fermente, ou seja, a saída do Egito, do pecado, da 

escravidão deve ser imediato e não trazendo em si as consequências de ontem. E 

nas nossas Missas usamos o pão (a hóstia) não fermentado para indicar 

exatamente este novo início com Cristo. Quem comer o Pão dos anjos devem sair 

da escravidão do Pecado. E o sangue do Cordeiro, não era o sinal da salvação, 

que vamos ver depois que na mesma hora em que imolava o Cordeiro no Templo 

para a celebração da Páscoa que Jesus morreu, segundo o Evangelho de São 

João.  
 

Sacrifício do cordeiro em expiação dos pecados pessoais e comunitários 

Lev.4,2-5.13-15; 5,15.17-18; 16,20-22. Era costume, todos os anos, os Israelitas 

celebrar a festa de Kipur, o dia da expiação: O sacerdote colocava sobre o cordeiro 

a lenha simbolizando todos os pesos dos pecados, dele e da comunidade, e era 

enviado para o deserto.  

Jesus é o cordeiro que carregou todos os pecados, nossos, dos nossos 

antepassados e dos nossos familiares que virão ainda.  
 

O sangue do Cordeiro para a purificação dos leprosos Lev 14, 10 

                                                             
58 Lembre-se que cada um de nós é uma oferenda escolhida por Deus. Deus te escolheu: não qualquer jeito ou 

você é alguém entre alguns. O Senhor olhou com agrado para você e para o que você tem e para o que você é. 
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A lepra era motivo de discriminação, de estar fora da comunidade. E uma 

vez curado, precisava fazer um ritual de oito dias para a purificação. Usava todos 

os elementos e símbolos sacramentais como: água, sangue, óleo, tocar na orelha, 

na boca, no ouvido etc.  

Muitas vezes sentimos fora da comunidade, fora do convívio dos demais 

amigos ou familiares por motivos de: estrutura familiar, pobreza, doença, saúde, 

vícios de alguém da família, falta de dinheiro, falta da casa, falta da beleza ou 

capacidades etc. E outras vezes alguns acontecimentos da nossa vida (que talvez 

ninguém sabe, nem consegue falar para alguém, mas nunca foi apagado da sua 

memória) que feriram, que sujaram a nossa vida e que sentimos marginalizadas 

por causa daquele acontecimento. Aquele sentimento de estar com os outros, mas 

no coração, não se sentir igual aos outros, sentir-se menos agraciada do que dos 

outros e por isso perder a alegria profunda. Aquela situação de esforçar-se de sorrir, 

mas não conseguir sorrir livremente.  Mas Deus, o Cordeiro ressuscitado, nos 

resgatou de todos os tipos de discriminação. Ele nos tocou e nos curou. Talvez 

lentamente, etapa por etapa, assim como fez na cura de um cego de nascença de 

Betsaida (Mc 8).  
 

Atividade: Nesta semana, vamos agradecer e louvar a Deus pelo sacramento de cura, 

pelos bons confissões que fizemos ao longo da vida, pela alegria que recebemos quando 

o Confessor falou: não pense mais nisto, você está livre, Deus te libertou. Vai em paz.  

E lembrando do seu Batismo e das Confissões, toque na sua orelha, na sua boca 

e no seu peito fazendo o sinal da cruz: Que Deus renove os seus dias com graças 

sacramentais. 
 

O CORDEIRO NO NT: Eis o Cordeiro que carrega o pecado Jo 1,29.36. 

João Batista, já no primeiro dia em que Jesus apareceu em público, após o 

seu Batismo,  aponta Jesus falando aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. 

Não entenderam muitas coisas nem o Batista nem aqueles que o ouviram. Segundo 

dia, de novo, João Batista fala: “eis o Cordeiro de Deus e os discípulos foram 

morar com ele. E a partir daí começaram a chegar outros discípulos e iniciam 

assim a sua vida vocacional com Jesus.  

Estamos na escola do Mestre que é o Cordeiro de Deus!  

Os discípulos precisam espelhar o mestre, o caráter e o pensamento do 

mestre. No capítulo 10 de São João Jesus mesmo disse: eu sou bom pastor, que 

dá a vida para minhas ovelhas. O mercenário quando vier o ladrão foge, tem medo 

da morte (Jo,10,12). Na hora do perigo, o que vale mais é a própria vida e não a 

das ovelhas. Mas para Jesus, ao contrário, como ele é o bom pastor, vale mais a 

vida das ovelhas que a própria vida. E depois Jesus disse: “eu dou minha vida, 

ninguém a tira, mas eu mesmo a dou e tenho poder de retomá-la após três dias”.   
 

Jesus morre no momento da imolação do cordeiro pascal Jo 13,1; 19,31-34. 

Jesus, após a ressurreição, tem o poder e o direito de falar que “sou eu, eu 

mesmo”. Pois ele assumiu sobre si todo o significado do cordeiro do AT. E já 

falamos que Jesus morreu na cruz enquanto (segundo o Evangelho de São João) 

estavam imolando o cordeiro pascal no Templo. E o véu do templo foi rasgado, 
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cessando assim para eterno o culto do Templo de Jerusalém. Não precisa mais 

outro cordeiro para ser imolado todos os anos, nem todos os dias. É ele o Eterno 

Cordeiro, morrido, mas ressuscitado para sempre.  
 

NOVEMBRO 02 

O CORDEIRO NO APOCALIPSE 
 

Falamos que a personagem principal do último livro da Bíblia é o Cordeiro. 

E vimos como foi preparando desde início da Bíblia e na história da salvação o 

significado deste símbolo. 

Devemos lembrar sempre que o livro tem uma linguagem cheio de símbolos 

e devemos entender o significado de cada símbolo e não ler como fazem os nossos 

irmãos de outras igrejas ao pé de letras. O gênero literário apocalíptico significa 

falar em símbolos as verdades que estão atrás.  

O Cordeiro de pé como que imolado Ap 5,6; 14,1.  

A visão de São João continua narrando no Ap 5:  "Eu vi no meio do trono, 

dos quatro Animais e no meio dos Anciãos um Cordeiro de pé, como que imolado. 

Tinha ele sete chifres e sete olhos (que são os sete Espíritos de Deus, enviados 

por toda a terra)".  

A visão que São João teve sobre o céu nos confirma mais uma vez a 

realidade do ressuscitado após a morte. Ele, o Cordeiro, no meio do trono, imolado, 

mas estando de pé! O imolado não tem como permanecer em pé. Mas o Cordeiro 

ressuscitado, sem perder a cicatriz da imolação, sem cessar o derramamento do 

sangue, continua em pé vitorioso, assim como Jesus ressuscitado mostrou aos 

discípulos seus pés e mãos para falar que era o mesmo Jesus que foi crucificado 

na cruz que está aí diante deles após a ressurreição.  

E ele tem sete chifres e sete olhos: sete é símbolo da plenitude; chifre  = 

poder; olhos = visão completa. O Cordeiro Imolado e ressuscitado tem o poder de 

ver tudo inteiramente. Ele conhece a profundidade de cada coisa e ele tem o poder 

sobre tudo. Ele é o Senhor da história, do passado, do presente e do futuro, ele é 

o Alfa e Ômega, o Principio e o Fim.   

Nós esquecemos muitas coisas da nossa história, do nosso passado; nós 

ignoramos do nosso futuro; nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas 

ele, o ressuscitado conhece tudo e tem o poder de dominar tudo. Ele está de pé = 

não morto59.  
 

Cordeiro sentado sobre um livro lacrado com sete selos Ap.6 

Na visão de João, não tinha ninguém que tem o poder de abrir o livro, se não 

o Cordeiro. O Livro estava escrito de dentro e de fora: geralmente escreve de 

dentro. Aqui fala: “de dentro e fora”= é um livro estranho e que está lacrado e 

ninguém consegue abri-lo.  

                                                             
59 Toda nossa história está debaixo do poderio dele, a nossa história, o nosso passado, presente e futuro: o que 

já vivemos e as surpresas que estão aí para agente enfrentar ainda. Deixe Ele olhar para você, para todos os 

acontecimentos da sua vida, come seus sete olhos e ele possa honrar você com seu poder. 
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E quando o Cordeiro Imolado e ressuscitado recebe o livro e “os quatro 

Animais e os vinte e quatro Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada 

um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume (que são as orações dos 

santos).60" Ap 5, 8. 

A sua vida, a história da sua família, a história dos seus antepassados, a história do 

seu país, a história da humanidade é um livro lacrado que tem um passado, um presente 

e um futuro, tendo, em vários momentos e em várias épocas, as mãos e os corações de 

tantas pessoas com consequências diferentes estendidas no tempo e no espaço.  E que 

nós não entendemos nem compreendemos tudo o porquê de tudo. Isso que representa os 

sete selos que ninguém pode abrir. Só o Cordeiro é capaz de abri-los. Vamos deixar tudo 

na mão do Cordeiro Imolado e Ressuscitado. Ele sabe manter nossos segredos, revelar o 

que é necessário no tempo certo e no lugar certo e na forma certa; ele tem o poder de 

santificar e transformar a nossa história em história da salvação. O que foi de torto ele sabe 

endireitar e o que foi de certo ele sabe elevá-lo à dignidade. Não vamos mais culpar nada 

e a ninguém, pois o nosso conhecimento é bem pouco, a nossa visão é bem limitada e o 

nosso poder é um nada!  

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

Os quatro animais (segundo alguns são os 4 evangelistas, segundo outros, 

são as 4 direções, pontos cardeais da terra, ou seja, com todas as pessoas de 

todos os lugares de todos os tempos); e os 24 animais são 12 tribos de Israel e 12 

apóstolos = o fundamento, a base de dois povos que acreditaram na revelação de 

Deus e através os quais Deus foi manifestado a todos. E todos, os eleitos e os 

pagãos, todos, juntos vão se curvar diante do Cordeiro! 
 

Os sete selos que só o Cordeiro pode abrir, são: 

1. Cavalo branco: Jesus ressuscitado que vem vestido de branco, com "um 

arco; foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer."  

Parece que o primeiro selo tem o poder de dominar outros selos.  

2. Cavalo vermelho que tira a paz trazendo as espadas: representam as 

guerras que exterminam a criação de Deus.  

3. Cavalo preto com balança na mão é o poder econômico. A economia 

organizada pelos poderosos deste mundo faz com que sutilmente mata os pobres 

e é a via de acabar com tudo.  "Uma medida de trigo por um denário, e três 

medidas de cevada por um denário; mas não danifiques o azeite e o vinho!"  

4. E o quarto "cavalo esverdeado, o cavalo da morte pela espada, pela fome, 

pela peste e pelas feras".  

5. O quinto selo: as orações, os sacrifícios das almas e o derramamento do seu 

sangue por causa de Cristo.  

São vários tipos de males com que o homem quer acabar com a criação de 

Deus, com a humanidade. Diante de tanto sofrimento o homem faz pergunta a 

Deus:  "E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, 

o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os 

                                                             
60 Por isso cada vez que rezamos em comunhão com a Igreja, aos quatros animais e os vinte e quatro anciãos 

elevam nossas orações em perfumes suaves agradáveis a Deus. Agradeça a Deus pela sua história, independente 

do que aconteceu e que vai acontecer, pela história da sua família, que é sagrada. 
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habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes 

dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos 

companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos." 

Ap.6,10-11. 

6. O sexto selo aberto seria a visão de grandes terremotos e outros desastres 

naturais que causam a morte.  

Segue a chegada dos que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. 

A história da humanidade permanece além do nosso controle. Mas para o cristão, 

é motivo de ânimo, aumentar a fé e esperança no Cristo ressuscitado.  

7. Em fim, o sétimo selo, a luta entre Cristo e Satanás e Cristo vence. Esta é a 

nossa esperança. O mal não vai prevalecer o bem. 

O núcleo central do Apocalipse, sob a forma de símbolos, é a luta entre Cristo 

e Satanás, luta que é o eixo de toda a história, e que já tem Cristo como vencedor, 

apesar dos sofrimentos dos cristãos.  

As calamidades que o Apocalipse apresenta não podem ser interpretadas 

ao pé da letra, pois é uma linguagem figurada. As tribulações desta vida estão de 

acordo com a Sabedoria de Deus; foram cuidadosamente previstas pelo Senhor, 

dentro de um plano harmonioso, onde nada escapa, embora não entendamos. Os 

cristãos na terra gemem, mas os bem-aventurados na glória cantam aleluia. 

Os sete selos (septenários) revelam essa luta: A seguir, de 17,1 a 22,17, 

após os três septenários, ocorre a queda dos agentes do mal; 17,1-19,10: a 

queda de Babilônia (símbolo da Roma pagã); 19,11-21: a queda das duas bestas 

que regem Babilônia (o poder imperial pagão e a religião oficial do império romano); 

20,1-15: a queda do Dragão, instigador do mal, satanás. A seção final (21,1-22,15) 

mostra a Jerusalém Celeste, Esposa do Cordeiro, o oposto da Babilônia pervertida. 

Os versículos 22,16-21 constituem o epílogo do livro. 

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

O Cordeiro é digno de receber o louvor, a honra e a glória Ap 5,8-9.12-13; 6,1; 

7, 9-10.14.16. 

É o louvor continuo que o céu, os anjos e os santos levantam para o Cordeiro 

Imolado e ressuscitado! Vamos nos unir a este coral hoje. 

No céu, os justos não se desesperam com o que acontece com os que 

sofrem na terra; antes, continuam a cantar jubilosamente a Deus, porque percebem 

o sentido das nossas tribulações. O Apocalipse quer mostrar que essa mesma paz 

do céu deve ser também a dos cristãos na terra, porque, embora vivam no mundo 

presente, já possuem em suas almas a eternidade e o céu em forma de semente, 

pela graça santificante, que é a semente da glória celeste. 

As desgraças da vida presente, por mais aterradoras que pareçam, estão 

sujeitas ao sábio plano da Providência Divina, a qual tudo “faz concorrer para o 

bem daqueles que O amam” (Rm 8,28). 
 

As núpcias do Cordeiro: "Ele me diz, então: Escreve: Felizes os convidados para 

a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são palavras autênticas de 

Deus." Ap 19,7-9. E os que vão participar destas núpcias (casamento) são aqueles 

que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro.  Peça a ele que em cada 
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Eucaristia, em cada Comunhão, lave sua vida toda inteira, o passado, o presente e 

o futuro, no seu sangue a fim de você ser digna de sentar-se com o Cordeiro.  

Ler Ap, 21 e 22. A luz da esposa e a da cidade, é o Cordeiro Ap 21, 9-

11.14.23.22,3. Sua luz é o Cordeiro. O significado que sua vida tem é somente a 

partir da lógica da sua vida segundo a lógica da vida do Cordeiro. A Igreja é a 

esposa adornada e cada cristão é o ícone desta Igreja, nela acontece tudo o que 

acontece no mistério da Igreja. Rio d’agua viva resplandecente sairá dele para sua 

esposa beber e se saciar dele. 

"No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da 

vida, que produz doze frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da 

árvore para curar as nações." Ap 22, 2. Sim, as graças preservadas para nós, não 

são dispensadas segundo as estações, segundo nosso bom ou mau humor, 

segundo a nossa vontade ou não...mas sempre, sem cessar, independente se nós 

mereçamos ou não, se somos bons ou ruins. Até as folhas da árvore do jardim 

sirvam para remédio. Ou seja, nada, nada do que provém dele é sem proveito. Aqui 

vem recuperado fruto da árvore do jardim de Eden.  

E os últimos versículos nos mostram o relacionamento da Igreja com Cristo, 

o Cordeiro: A igreja, esposa esperando para seu esposo e é exatamente este é o 

relacionamento que cada cristão tem com seu Cristo. Vocês lembrem-se as 

palavras de São Francisco: somos esposos quando geramos Jesus nas nossas 

obras. Por isso mesmo a partir da crisma, cada um deve sempre estar à disposição 

da Igreja, do seu povo, da sua comunidade sem poupar-se nada para si, mas vida 

doada para sempre. E você é uma Igreja, que continuamente reza para seu esposo: 

Vem Senhor. E temos, como amigo nesta intercessão incessante, o Espírito Santo. 

A oração permanente do Espírito e da Esposa: Vem Senhor! É a oração continua 

da Igreja, embora nós rezamos só no Tempo de Advento: Maranata, vem Senhor.  
 

NOVEMBRO 3 

COM QUAL ESPIRITUALIDADE VIVER O TEMPO DE ADVENTO E NATAL 
 

Nestas duas últimas semanas vamos nos preparar para celebrar bem o Natal 

e todo mundo vai fazer o presépio nas suas casas. O comércio está nos 

apresentando o Natal com as luzes e papá Noel e o Menino Jesus, o aniversariante 

da festa, não aparece no mundo comercial. Para nós cristãos, o que importa não 

são as luzes nem papá Noel, mas Jesus Cristo. Por isso ainda que o Natal está 

longe (que temos ainda um mês), a nossa catequese vai terminar antes e por isso 

nestas últimas duas semanas concentraremos neste mistério de Natal.  

O Advento é tempo de espera. Quando estudamos a Bíblia entendemos que 

há anos um povo (chamado Israel) esperou para a chegada do Messias, o Salvador 

prometido. Mas quando ele chegou muita gente não percebeu que era ele, outros 

ainda ficaram se apegando às leis e aos costumes aprendidos até então e não 

ligaram com a novidade de Jesus. Foram cegos e paralíticos diante da presença 

de Jesus. Não tiveram a luz nos olhos para enxergar naquele Menino o Filho de 

Deus, outros foram como os paralíticos, moravam junto com ele, andaram 

passando perto dele, mas olharam para ele como qualquer menino, como qualquer 
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judeu e outras vezes olharam para ele como um malfeitor, um que incomodavam a 

vida deles. Ele passou por meios deles despercebidos. No entanto, os reis magos, 

aqueles que não tinham nada conhecimento da Sagrada Escritura, através um 

simples sinal de estrela vieram de longe para adorar Jesus e reconhecer nele um 

Rei e voltaram cheia de alegria e tiveram um singular visita dos anjos. Os pobres e 

simples como os pastores, Maria, os vizinhos, os pobres pescadores o acolheram 

e andaram com ele e, eles se tornaram herdeiros e co-herdeiros das graças 

abundantes de Deus. Para nós também pode acontecer a mesma coisa: passar o 

Natal sem olhar para Jesus, sem perceber a passagem dele no meio de nós. Para 

não acontecer conosco o que aconteceu com os judeus do seu tempo precisamos 

fazer a releitura do Evangelho da Infância de Jesus.  

Por isso nestas duas semanas vamos fazer um pequeno percurso pelos dois 

capítulos de Lucas e dois capítulos do Evangelho de Mateus (são os dois 

Evangelistas que narram o nascimento e a infância de Jesus e ouviremos durante 

o Tempo de Natal todos os dias na Missa).  

1. Jesus nasceu dentro da nossa história:  

O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus (Mt 1,1-18): 

Começa com Abraão e termina com o nascimento de Jesus. E dentro desta história 

tem personagens que não eram todos bons e agradáveis. Tem um Jacó que roubou 

a bênção do pai embrulhando seu irmão e fugiu de casa (Gn 27, tem um Judá que 

teve filho usando a própria nora Tamar, como esposa (Gn 38), tem um Davi que 

matou o amigo, fiel administrador (Urias) para roubar a esposa dele Betsabé (2Sam 

11), tem um Salomão que era filho de Davi, porém nascido daquela mulher 

prostituta etc.  Jesus nasceu dentro desta história. Ele não teve a vergonha de ser 

chamado “Jesus, filho de Davi” tende pena de mim. Ele não tem nem vergonha nem 

nojo de nós, da nossa história.  

Celebrar o Natal é aprender do Menino Jesus a como amar e abraçar a nossa 

história. Desde quando ele assumiu a nossa condição humana, a nossa história 

também é história da salvação. Algumas vezes não queremos aceitar certas 

pessoas, certas situações acontecidas nas nossas famílias e até nós mesmos, 

podemos nos tornar um problema para outros. O mistério da encarnação é 

exatamente a aceitação da nossa história, do nosso passado assim como ela é e, 

ele assumindo a nossa condição humana, a abraçou, a santificou e a devolveu nas 

nossas mãos para que sejamos felizes. Isso que aconteceu com a vinda de Jesus. 

Por isso Ele é nosso Salvador.  

Então, a primeira atitude que devemos ter neste período de Advento e Natal 

é agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus, pela bondade infinita de Deus que 

enviou o seu Filho Jesus no meio de nós, pela presença permanente dele ao lado 

da nossa caminhada. Jesus continua caminhando assim como caminhou com os 

discípulos de Emaus, explicando a Sagrada Escritura e deixando arder o nosso 

coração e dando-nos o Pão do Céu, o Pão Eucarístico.  

E ao agradecer a Deus pela sua história, pela sua família, se tem algumas 

pessoas com quem você não fala, você tem raiva ou rancor, procure de levar a paz, 

acolher ele ou ela como parte do mistério divino. Se Deus permitiu acontecer assim, 
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ele pode  transformar as nossas misérias humanas numa fonte borbulhante de água 

viva. O Natal é tempo da paz! Uma multidão dos anjos apareceram aos pastores e 

cantaram: “ Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos 

da benevolência divina”. (Lc 2,14) 
 

2.) Como é possível? O Espirito Santo descerá sobre ti! 

A segunda atitude que temos aprender é com Maria Santíssima: Quando o 

anjo apareceu a Maria e anunciou que ela seria a Mãe de Deus, Maria lhe 

perguntou: Como é possível? Eu não conheço o homem (Lc26ss). O Anjo lhe 

respondeu: O Espirito Santo descera sobre ti, e a força do altíssimo te envolverá 

com a sua sombra” (Lc1,35). Uma mulher tornar-se grávida sem intervindo de um 

homem é impossível, é fora da lei da natureza, porém “a Deus nenhuma coisa é 

impossível” (v. 37). 

Voltando para a nossa vida, quando as coisas parecem impossível, quando 

Deus intervém na nossa vida, quando permitimos que Deus toma conta da nossa 

vida, quando nós nos abandonamos completamente nas mãos de Deus, a nossa 

história, que parece impossível, mas Deus a transforma. Por isso durante este 

período, contemplando as maravilhas que Deus fez em Maria, invoque o Espirito 

Santo sobre você, deseje sempre de andar debaixo da sombra do Altíssimo. Cada 

manhã, ao levantar-se, ao iniciar seu trabalho, sua viagem etc. invoca o Espírito 

Santo. Lembre-se que você está se preparando para receber o sacramento da 

Crisma e deseje para o Espírito Santo.  

3.) José, não temas receber Maria, o que nela foi concebido vem do 

Espírito Santo (Mt 1, 20-21): A terceira atitude que temos de aprender é, com São 

José: Enquanto José estava pensando de deixar Maria secretamente, pois não 

conseguia entender da situação de Maria, o anjo intervém e faz-lhe entender. E 

José a partir de então acolheu Maria e Jesus. Assumiu a paternidade de Jesus (não 

sendo pai: sem que ele a tivesse conhecido v. 2561), obediente à voz de Deus. José 

que coloca ao Menino o nome de Jesus (quem dava o nome ao filho era o pai 

segundo a lei mosaica e é sinal da paternidade. Por isso Zacarias que era mudo 

pediu uma tábua para escrever o nome do seu Filho(Lc 1,63)).  

Na nossa vida - na vida de um casal, nos relacionamentos entre os pais e os 

filhos, nos relacionamentos humanos em geral-, muitas vezes agente não entende 

de todos e de tudo e tem vezes que agente precisa deixar o tempo passar para 

entendermos melhor. As vezes nem é necessário entender tudo. José e Maria nos 

ensinam isso. Por isso neste tempo de Advento procuramos vivenciar um tempo de 

silencio; na escola de Maria e José vamos aprender silenciar e meditar as coisas 

no coração. Quando queremos dominar outros, querendo que o outro explique tudo, 

vamos lembrar das atitudes de José e Maria. “Maria conservava todas estas 

palavras, meditando-as no seu coração” (Lc 2,19).  

4). A visita de Maria para sua prima Isabel (Lc 1,39-80): Apenas soube do 

anjo que sua prima Isabel, esposa de Zacarias, que era estéril e idosa, agora está 

                                                             
61 Para a linguagem hebraica, conhecer o esposo a sua esposa significa ter relacionamento sexual.  
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no 6º mese de gravidez (Lc 1, 36), Maria se colocou à disposição de servi-la e foi 

atravessando montanhas e colinas para chegar à casa dela. E ao chegar, as duas 

se saúdam e louvam a Deus pelas maravilhas que Deus acontecidas nas suas 

vidas. Uma era virgem, outra era estéril e idosa e as duas pelo intervindo de Deus 

são grávidas. E nesta saudação até as duas crianças, no ventre das suas mães, se 

estremeceram de alegria (Lc 1,44).  

Durante o mês de dezembro e janeiro, tempo longo de férias, muitos de nós 

vamos viajar, visitar os parentes e amigos. Vamos lembrar nas nossas viagens e 

encontros, pelo exemplo de Maria e Isabel, de transmitir as coisas boas nas nossas 

conversas, contemplar as maravilhas que Deus fez na vida de cada um e louvar a 

Deus, testemunhar segundo nossas possibilidades a nossa fé em Jesus Cristo e 

na Igreja.  

5.) A festa de natal e a infância de Jesus, na verdade conclui com a 

apresentação de Jesus no Templo acontecido após 40 dias do nascimento de 

Jesus. Era costume entre os judeus que a mulher após de ter dado à luz o filho 

precisava ficar de aguardo 40 dias pois nestes período  ela era considerada  impura 

e após disso deveria se apresentar ao templo para sua purificação e a apresentação 

do menino. Na nossa Paróquia celebramos esta festa exatamente no dia 02 de 

fevereiro (de 24/12 a 02/02 são 40 dias), dia da purificação da Nossa Senhora e 

apresentação do menino Jesus ao templo com o título: Nossa Senhora das 

Candeias. A Candeias é a luz, que é Jesus.  

A celebração do novenário não deve ser mais uma festa, mas deve ser vivida 

bem junto com Maria, José e Jesus. E por isso ler bem estes capítulos da infância 

de Jesus e você deve se apresentar na mão de Maria e José para que eles 

apresentam a Deus Pai, junto com Jesus, sua vida, sua história, seu futuro e seus 

planos. Como Simeão e Ana louvaram a e glorificaram a Deus pegando aquele 

Menino nos seus braços, assim você deve ser motivo para seus pais e parentes 

louvar a Deus, e não aquele que dá as preocupações e dor de cabeça. E como 

Jesus, voltando do Templo para sua casa “ viveu obediente aos pais, crescendo 

em sabedoria e a graça de Deus repousava nele”(Lc 39-40) reze durante o 

novenário, para que sua vida sempre seja debaixo da sombra do Altíssimo e o 

Espírito Santo possa repousar sempre em você.  

 

NOVEMBRO 04 

A EUCARISTIA, LUGAR COTIDIANO PARA CELEBRAR  

O MISTÉRIO DE NATAL 
 

Semana passada falamos como devemos viver o tempo de Advento e Natal. 

Hoje, último dia do nosso encontro, porém antes de fazer a nossa confraternização 

e despedida, vamos lembrar algumas coisas necessárias para viver bem neste 

tempo a preparação do Santo Natal.  

Neste período procuram de participar da Missa com maior frequência. Pois, 

a Eucaristia é a melhor escola aonde podemos entender melhor o mistério de Natal 

e o Natal é a melhor escola de onde podemos aprender como celebrar bem a 
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Eucaristia. Pois em cada Eucaristia celebramos o Natal. São Francisco via no 

presépio o mistério da eucaristia e na eucaristia o mistério do presépio. Pois ele 

dizia que “assim como o Filho de Deus veio do seio do Padre no útero da Virgem 

Maria, ele se humilha diariamente na eucaristia, desce todos os dias do seio do Pai 

sobre o altar nas mãos do sacerdote. Assim como os apóstolos viram na carne 

daquele filho, o Filho de Deus, assim nós, no Pão e no Vinho, enxergamos o Divino 

Filho”.  Por isso vamos hoje visitar o presépio natalino e aprender daqui como olhar 

para as nossas celebrações eucarísticas.  
 

1.) Ao redor do presépio variedades de personagens: 

Tinham muitas pessoas que transitaram ao redor do presépio. Entre eles 

tinham os pobres e os ricos, tinham aí os pastores que eram fedorentos e sujos e 

também os reis magos com cheiro de ouro e incenso. Estavam aí os silenciosos 

como Maria e José que se recolheram meditando as maravilhas de Deus e estavam 

também os que cantavam, anunciavam e publicavam, como Isabel, os vizinhos, os 

anjos e os pastores. Uma variedade de personagens, cada um com sua 

particularidade.  

Assim também a nossa assembleia eucarística. Tem uma variedade de 

pessoas, de todo o tipo, ao redor de nós, ao redor do altar. Aquelas agradáveis e 

aquelas menos agradáveis. É assim a Casa do Senhor: Tem santos e pecadores, 

tem irmãos que exalam os perfumes de santidade e tem sujos que vivem no lixo e 

fazem nos tampar o nariz. É o sinal do tempo messiânico que ouviremos bastante 

na Liturgia do Tempo de Advento: O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo 

deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma 

criança poderá tangê-los...”. O que significa tudo isso? Quando tem Jesus no nosso 

meio, o lobo continuará sendo lobo e o cordeiro continuará sendo cordeiro, mas os 

dois vão conseguir viver juntos em paz, um sabe acolher outro na sua diferencia, 

na sua particularidade. É o caráter do tempo messiânico. Se olhamos para nossas 

famílias, como somos diferentes, aliás nós mesmo um dia somos os cordeiros e 

outro dia somos os lobos. Um dia somos santos e outro dia somos insuportáveis. 

O importante é procurar Jesus, acolhê-lo na nossa casa independente quem somos 

nós.  

Neste sentido entendemos melhor porque na Igreja não temos bancos 

particulares, qualquer um pode sentar em qualquer lugar e, antes da Comunhão, 

na hora de dar a paz, dá a mão àquele que estiver ao seu lado independente ele 

seja pobre ou rico, santo ou pecador.  

2.)O Emanuel-Deus conosco- está no meio de nós: Falamos, quando 

estudamos sobre cada parte da Missa, que em cada parte da Missa começa o 

sacerdote dizendo: o Senhor esteja convosco e nós respondamos: Ele está no meio 

de nós.  

Como é o nome de Jesus anunciado pelo anjo a José? O Emanuel, Deus-

conosco. Então já no início da Missa, após reconhecer a presença da santíssima 

Trindade, antes da proclamação do Evangelho, antes de iniciar a Oração 
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Eucarística e antes da benção final- reconheçamos a presença de Emanuel, no 

meio de nós, anunciado pelo anjo no contexto natalino.  

Vale para toda nossa vida. Ao levantarmos, ao passearmos, ao trabalhar, ao 

dormir em todos os momentos lembraremos que o Emanuel, está conosco, Ele está 

comigo.  

3.)Se chegar na mente alguma tentação de fazer o mal para alguém vamos 

lembrar a figura de Herodes ao redor do presépio: 

Quando estudamos as partes da Missa, vimos como que acontece o pecado, 

por pensamentos, palavras, atos e omissões. Falamos do pecado de Adão e Eva, 

falamos do pecado de Caim e olha, o que fez Herodes quando soube dos reis 

magos que nasceu o rei de Judá: primeiro mandou recomendando-lhes: ao voltar 

passam por aqui, pois eu também quero adorá-lo (o mal escondido com a aparência 

do bem). Na verdade, dentro de seu coração já estava erguendo o planejamento 

de matar Jesus. Quando entendeu que os reis magos voltaram por outro caminho, 

ele resolveu de matar todas as crianças debaixo de dois anos (Mt 12,13-18), 

fazendo o cálculo da vinda dos magos. Todo mal tem uma aparência do bem. o 

Salmista diz: “o ímpio gera a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira”. 

Salmo 7.  

Ao contrário, olha qual é o procedimento do homem justo, José, diante da 

tentação de deixar Maria secretamente (Mt 1,19-20): à voz do anjo, que é na 

verdade é a voz da própria consciência, José abandona o seu pensamento 

escondido e prossegue como o anjo lhe falou.   Ele sabe que na voz da sua 

consciência, está Deus e seus planos, ainda que não o compreendamos logo e 

sempre.   
 

4.)O ofertório e oferendas do presépio 

Natal é tempo de dar e receber presentes, é tempo de confraternizações e 

festas e, tem vezes que desejamos de dar um presente a uma pessoa muito cara 

para nós, mas não tem o dinheiro ou a condição de fazê-lo. Assim também em cada 

Missa que participamos, temos a procissão das oferendas: Diante da majestade 

divina as nossas oferendas são pobres, seja as coisas que oferecemos que nós 

mesmos. Agora vamos para o presépio: Maria, José e Jesus: Viveram com as 

ofertas que receberam dos pastores, dos magos e dos que foram visitar. Nem 

tinham um lugar aonde Maria dar à luz Jesus (Lc 2,7). Até o curral, a manjedoura, 

era emprestado (Lc 2,16). Maria e José juntos enfrentaram todo desafio, ao redor 

do nascimento de Jesus: esmolar casa por casa procurando um lugar para dar à 

luz o filho, a pobreza, a fuga para o Egito, a vida escondida, a vida sem casa, 

acordar a noite, a viagem perigosa da noite para salvar a vida do menino. Em tudo 

estavam juntos. Jesus é do Pai, mas também é o fruto do trabalho de Maria e José.  

Então todas as vezes que precisamos passar alguma necessidade na vida, em 

especial neste período de dois meses, vamos lembrar a vida da Sagrada Família e 

oferecendo a nossa pobreza nas mãos de São Jose e Maria Santíssima, 

santificamos nossas jornadas e glorificamos a Deus pela nossa situação pobre.  

As festas natalinas:  
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A celebração de Natal não é inclusa num só dia:  como se, no dia 24 a noite 

ou 25 de dezembro participou da Missa e terminou tudo. Após o Natal, no dia 

seguinte, 26 de dezembro,  celebraremos a festa de Santo Estevão, o primeiro 

cristão nascido no Céu,  e depois celebraremos no dia 27 a festa de São João, o 

discípulo amado, que entendeu o grande mistério da Encarnação e escreveu na 

linguagem mais alta e misteriosa expressando: “O Verbo se fez carne, e habitou 

entre nós’. O Verbo, a Palavra criadora de Deus, nasceu e recriou tudo, redimindo 

tudo, reconciliando tudo para Deus Pai. E depois no dia seguinte celebraremos o 

martírio das crianças inocentes, crianças que morreram por causa de Jesus, 

crianças inocentes que antes de conhecer Jesus deram a vida por causa dele. E 

em fim no domingo que vem, oitavo dia de Natal celebraremos a solenidade da 

mãe de Deus.  

Assim começamos o primeiro dia do ano civil, consagrando todos os dias do 

nosso ano novo, no manto materno de Maria, pois ela que nos deu o Pão do Céu 

que contém todo sabor e, que não vai fazer faltar nas nossas mesas o pão 

cotidiano, e se faltar, ela sabe interceder como fez nas bodas de Canaã.  

Há dois mil anos atrás Ele nasceu assumindo a carne e o sangue de Maria. 

Após a ressurreição Ele quis permanecer entre nós no simples Pão e Vinho, no 

formato sacramental, única forma com que ele pode estar presente em todos os 

lugares e em todos os tempos.  

Por isso São Francisco disse: Assim como ele veio no útero de Maria, hoje 

vem no altar pelas mãos do sacerdote. Os apóstolos olhando para aquele Jesus 

homen perceberam que ele era o Verbo feito carne Jesus Deus, que veio habitar 

no meio deles. Assim atrás do veu do Pão e o Vinho tem o Corpo e o Sangue de 

Cristo ressuscitado.  

Em Belém se escondeu a divindade, e no Pão ainda mais. Por isso mesmo 

precisamos o dom da fé que vem do alto: Jesus disse: não foi nem carne nem o 

sangue que te revelou, mas o meu Pai. Não porque alguém falou para nós, mas 

Deus mesmo nos deve dar o dom da fé para acreditarmos.  São João diz no seu 

Evangelho: "Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o 

reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos 

aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se 

tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da 

carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus." (Jo 1,10-13). Sim, "Todos 

nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça." (Jo 1, 16). 

 

NOVEMBRO 04 

PARTILHA E CONFRATERNIZAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ano II 
 

FEVEREIRO 02 

(RETORNO DA CATEQUESE  

PARA OS CRISMANDOS DO ANO ANTERIOR) 
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A partilha da experiência do novenário; 

Como viveu as férias? Os livros lidos, as visitas, encontros e viagens etc.  

Objetivo: Tomar consciência da nossa vocação de ser imagem e semelhança de Deus. 

Nascemos com identidade do Pai, o nosso coração sempre será em direção ao Pai e não 

encontraremos felicidade até quando ficamos ciscando entre as coisas da terra (corações 

ao alto, o nosso coração está em Deus, assim falamos no início da Oração Eucaristia na 

Missa). 
 

A HISTÓRIA DE ÁGUIA E GALINHA.  

“Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-

lo cativo em casa.  Conseguiu pegar um filhote de águia e o colocou no galinheiro junto às 

galinhas. Cresceu como uma galinha. Depois de cinco anos, esse homem recebeu em sua 

casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 

– Esse pássaro aí não é uma galinha.   É uma águia. 

– De fato, disse o homem.  É uma águia.  Mas eu a criei como galinha.   Ela não é mais 

águia.   É uma galinha como as outras. 

– Não, retrucou o naturalista.   Ela é e será sempre uma águia.  Este coração a fará um dia 

voar às alturas. 

– Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. 

Então decidiram fazer uma prova. 

O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: 

– Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra 

suas asas e voe! 

A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista.   Olhava distraidamente ao 

redor.  Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos e pulou para junto delas. 

O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

– Não, tornou a insistir o naturalista. 

– Ela é uma águia. E uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente 

amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe: 

– Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe! 

Mas, quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi parar junto 

delas. 

O camponês sorriu e voltou a carga: eu havia lhe dito, ela virou galinha ! 

– Não ! respondeu firmemente o naturalista.   Ela é águia e possui sempre um coração de 

águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo.  Pegaram a águia, 

levaram-na para o alto de uma montanha.   O sol estava nascendo e dourava os picos das 

montanhas.  O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: 

– Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas 

asas e voe ! 

A águia olhou ao redor. Tremia, como se experimentasse nova vida.   Mas não voou. 

Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos 

pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte. 

Foi quando ela abriu suas potentes asas. Ergueu-se, soberana, sobre si mesma. E 

começou a voar, a voar para o alto e voar cada vez mais para o alto. 

Voou…….  e nunca mais retornou.”  
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Existem pessoas que nos fazem pensar como galinhas. 

E ainda até pensamos que somos efetivamente galinhas. 

Porém é preciso ser águia, abrir as asas e voar. 

Voar como as águias. E jamais se contentar com os grãos que jogam aos pés para ciscar.” 

(Leonardo Boff).  
 

Silêncio 
 

Atividade: Distribuir os papeis e escrever cada crismando: 

Nome de duas pessoas que foram naturalistas na sua vida e duas pessoas que 

foram o camponês da sua vida; 

E duas pessoas para as quais você foi um naturalista e duas pessoas que foram 

crescendo como galinha recolhido em si devido a alguma atitude ou intervindo seu.  
 

Terminar com oração: silencio / rezar por estas pessoas que você lembrou.  

Catequista: acredite no seu poder, na sua capacidade, você é chamado não para 

viver ciscando os prazeres momentâneos desta vida, mas voar para o alto. Você 

pode e deve sonhar coisas altas e alcança-la com Deus, com os sacramentos. Você 

nasceu para ser canal de graça para outros, como o bambu amado.  
 

A catequista pode colocar a música no volume baixo:  Nas Asas do Senhor (Celina 

Borges).

Termina com Salmo: 39 (40) 
 

FEVEREIRO 3 

PECADOS, VÍCIOS E VIRTUDES 
 

O homem e mulher Cristãos que professam e celebram Cristo e seus mistérios não 

tem como viver sem o Espírito. A sua alegria e a sua dignidade está na medida em que o 

homem sabe corresponder à vontade de Deus, isto é a felicidade nossa, pois, os pais 

desejam a felicidade dos filhos.  

Nós somos criados à imagem de Deus. Se Deus é a perfeita comunhão entre Pai, 

Filho e Espírito Santo então nós também vamos ter a perfeita imagem de Deus na medida 

em que sabemos viver a comunhão entre nós.  

 

PECADO 

Quando não sabemos usar bem a nossa liberdade, procuramos a felicidade 

nas vias curtas e desordenadas e então, embora possa parecer que é uma 

felicidade imediata, mas não dura, logo vem, de consequência, a tristeza e o mau 

humor; e a tendência é esconder-nos, isolar-nos dos outros e se deve confessar, 

logo jogamos a culpar nos outros.  

Quando estudamos o livro de Gêneses, vimos  como Deus e o homem 

andavam juntos, passeavam juntos...nada tinha para esconder entre eles. De 

repente quando começou escutar a voz de um estranho...toda a história muda! 

Pareciam ter ganhado o Paraiso! Mas ao escutar a voz do seu Deus eles, a 

diferencia dos outros dias, naquele dia, se esconderam, se sentiram com vergonha! 

A resposta às perguntas de Deus era um continuo culpar e jogar pedra um para o 

outro! 
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A história de Adão e de Eva é a nossa história. (De fato, Adão significa homem e 

Eva significa mulher).  Para nós cristãos viver segundo o Espírito de Deus significa 

combater contra os males e as tendências desordenadas que possam atrapalhar 

as nossas escolhas. Por isso existem as virtudes.  
 

PECADO VENIAL E MORTAL 
 

Quando se comete o pecado mortal? 

Comete-se pecado mortal quando, ao mesmo tempo, há matéria grave, 

plena consciência e deliberado consentimento. Este pecado destrói a caridade, 

priva-nos da graça santificante e conduz-nos à morte eterna do inferno, se dele não 

nos arrependermos. É perdoado ordinariamente mediante os sacramentos do 

Batismo e da Penitência ou Reconciliação. 

Quando se comete o pecado venial? 

O pecado venial, que difere essencialmente do pecado mortal, comete-se 

quando se trata de matéria leve, ou mesmo grave, mas sem pleno conhecimento 

ou sem total consentimento. Não quebra a aliança com Deus, mas enfraquece a 

caridade; manifesta um afeto desordenado pelos bens criados; impede o progresso 

da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral; merece penas 

purificatórias temporais. 

O que é a proliferação do pecado e vícios?  

O pecado arrasta ao pecado e a sua repetição gera o vício. E os vícios, 

sendo contrários às virtudes, são hábitos perversos que obscurecem a consciência 

e inclinam ao mal.  

Os vícios (sete pecados capitais) que são: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, 

gula e preguiça ou negligência. 

Temos responsabilidades nos pecados cometidos por outros? 

Existe esta responsabilidade, quando culpavelmente neles cooperamos. 
 

VIRTUDES E VÍCIOS: Sejam as virtudes que os vícios, são hábitos que nós 

adquirimos. A nossa consciência sempre vai falar para nós escolhermos o bem e 

evitar o mal. A retidão da consciência nos garante a felicidade e a dignidade.  

No mês de agosto falamos sobre as virtudes cardeais. Hoje vamos falar 

sobre as virtudes teologais e as graças do Espírito Santo que vem do alto. São 

virtudes e graças que provém de Deus e são infundidas em nós pelo Batismo em 

função da nossa santificação. O homem entra em relação com Deus Uno e Trino 

através dessas graças e as recebe gratuitamente. As virtudes cardeais adquirimos 

pelo nosso esforço, as virtudes teologais recebemos gratuitamente independente 

da nossa capacidade. Para acolher e abraçar todo mistério Pascal, todo mistério 

da nossa salvação, para entender a Palavra de Deus e os ensinamentos da Igreja 

precisamos de fé, de esperança e de caridade e essas virtudes não vamos adquirir 

com nossa capacidade. São graças que vem do alto gratuitamente. Deus as dá 

àqueles que Ele quer. E são três: 
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A Fé: a virtude pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou 

e que a Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria Verdade. Pela 

fé, o homem entrega-se a Deus livremente.  

A Esperança: é a virtude teologal por meio da qual desejamos e esperamos 

de Deus a vida eterna como nossa felicidade, colocando a nossa confiança nas 

promessas de Cristo e apoiando-nos na ajuda da graça do Espírito Santo para 

merecê-la e perseverar até ao fim da vida terrena. 

A Caridade: é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus faz dela o 

mandamento novo, a plenitude da lei. A caridade é «o vínculo da perfeição» (Col 

3,14) e o fundamento das outras virtudes, que ela anima, inspira e ordena: sem ela 

«não sou nada» e «nada me aproveita» (1 Cor 13,1-3). A caridade não é um simples 

ato de compaixão, ou atos filantrópicos que todos fazem. A caridade verdadeira, 

pelo exemplo de Cristo, é doar a vida para outro, por amor a Cristo, é ágape com a 

qual Cristo os amou. Amar os inimigos e dar a vida por aqueles que não nos amam 

não é possível segundo a capacidade humana, só com a graça especial de Cristo 

e por isso é um ato divino.   

Além de termos a ajuda das Virtudes Cardeais e Teologais, o Cristão recebe 

os dons e frutos do Espírito Santo, e esses nos fazem tornar dócil para seguir os 

impulsos do Espírito.  

Assistir o vídeo sobre os vícios e pecados :  

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico 
 

Quantos e quais são os dons do Espírito Santo? 

Os dons do Espírito Santo são sete: sabedoria, entendimento, conselho, 

fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 
 

Quantos e quais são os frutos do Espírito Santo? 

São perfeições plasmadas por Ele em nós como primícias da glória eterna. 

A tradição da Igreja enumera doze: «Amor, alegria, paz, paciência, 

longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, 

continência, castidade» (Gal 5,22-23 vulgata). 

 
 

FEVEREIO 04 

O MAGISTÉRIO  DA IGREJA E OS DEZ MANDAMENTOS 
 

A Igreja, como Mãe e Educadora, intervém na vida moral dos seus fiéis, com 

os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronuncia-se a respeito 

de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da 

pessoa ou a salvação das almas. Chama-se o Magistério da Igreja quando o Papa 

em comunhão com o colégio dos Bispos (o magistério ordinário da Igreja) 

ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, 

a felicidade que se deve esperar (CIC 2014)  
 

 

O QUE É A INFALIBILIDADE DO PAPA? 

https://www.suoreterziariefrancescane.com/cantinho-catequetico
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Para levar os homens à salvação, pelo “conhecimento da verdade” (1Tm 

3,15), o Senhor garantiu a Igreja – por meio do Sagrado Magistério “a infalibilidade 

naquilo, e só naquilo, que se refere à salvação dos fiéis; isto é, nos ensinamentos 

doutrinários (fé e moral). A infalibilidade papal é exercida quando o Papa, se 

pronuncia "ex- cathedra", isto é, oficialmente como sucessor de Pedro em sua 

cátedra, como Bispo de Roma e soberano da Igreja Católica.  
  

 

OS MANDAMENTOS (PRECEITOS) DA IGREJA 

São cinco:   

1) Participar na missa do Domingo e Dias Santos de Guarda e abster-se de 

trabalhos e atividades que impeçam a santificação desses dias;  

2) Confessar os pecados recebendo o sacramento da Reconciliação ao menos uma 

vez cada ano;  

3) Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição;  

4) Guardar a abstinência e jejuar nos dias marcados pela Igreja;  

5) Contribuir para as necessidades materiais da Igreja, cada um segundo as 

próprias possibilidades. 

A finalidade destes cinco preceitos da Igreja têm por fim garantir aos fiéis o 

mínimo indispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do empenho 

moral e do crescimento do amor a Deus e ao próximo. 
 

OS DEZ MANDAMENTOS 

Depois que o povo saiu do Egito, quando estavam no deserto, Deus chamou 

Moises e falou com ele: Vocês viram como eu vos fiz sair do Egito e trouxe vocês 

até aqui? Agora se vocês querem permanecer na felicidade então praticais essas 

dez palavras (Decálogo). Assim Moises trouxe e apresentou ao Povo as Dez 

palavras escritas numa Tabua e é conhecido por nós como os 10 mandamentos.  

Na verdade, os dez mandamentos estão escritos na consciência de cada pessoa, 

o segredo da nossa felicidade.  

Os três primeiros referem-se aos mandamentos do amor a Deus e ao 

próximo e os outros sete, traçam, para o povo eleito e para cada um em particular, 

o caminho duma vida liberta da escravidão do pecado. São: 
 

1. Adorar a Deus e amá-Lo sobre todas as coisas. 

2. Não invocar o santo nome de Deus em vão. 

3. Santificar os domingos e festas de guarda. 

4. Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores). 

5. Não matar (nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao 

próximo). 

6. Guardar castidade (nas palavras e nas obras). 

7. Não furtar (nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo). 

8. Não levantar falsos testemunhos (nem de qualquer outro modo faltar à verdade 

ou difamar o próximo). 

9. Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. 

10. Não cobiçar as coisas alheias. 
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Estes dez mandamentos resumem-se em dois que são: 

Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 
 

O QUE SIGNIFICA “ADORAR A DEUS E AMÁ-LO SOBRE TODAS AS COISAS”? 

Significa que não podemos colocar outras coisas ou pessoas no lugar de 

Deus. As imagens que temos nas Igrejas não são para adorar, mas para venerar, 

pois seja a Nossa Senhora que os outros Santos que veneramos na Igreja são 

nossos Irmãos que deram exemplo de vida e estão na eternidade intercedendo por 

nós. Quando a Igreja reza aqui na terra, todo o Céu, inclusive os anjos e Santos 

louvam a Deus. Os santos são exemplos de vida para nós, além de eles intercedem 

por nós, pelo mistério da comunhão dos santos. Foram nossos irmãos pelo Batismo 

e por isso nós os veneramos.  
 

Não terás outros deuses (Ex 20,2) significa também que não podemos praticar:  

 Politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro, e até 

mesmo o demónio;  

 Superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus, e que se 

expressa nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo;  

 Irreligião, expressa no tentar a Deus com palavras ou atos, no sacrilégio, que 

profana pessoas ou coisas sagradas sobretudo a Eucaristia, e na simonia, que 

pretende comprar ou vender realidades espirituais;  

 Ateísmo, nega a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa 

concepção de autonomia humana;  

 A gnosticismo, segundo o qual nada se poder saber de Deus, e que inclui o 

indiferentismo e o ateísmo prático. 
 

O QUE SIGNIFICA O 5º MANDAMENTO: “NÃO MATARÁS”? 

A vida é sagrada. Desde o primeiro momento da concepção a  vida supõe a 

ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o 

Criador, seu único fim. A ninguém por isso é lícito destruir diretamente um ser 

humano inocente, pois é um ato gravemente contrário à dignidade da pessoa e à 

santidade do Criador.  

O quinto mandamento por isso considera gravemente contrários à lei moral:  

 O homicídio direto e voluntário e a cooperação nele;  

 O aborto direto, querido como fim ou como meio, e também a cooperação nele, 

crime que leva consigo a pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua 

concepção, deve ser, em modo absoluto, respeitado e protegido totalmente (sobre 

isso aprofundaremos depois);  

 A eutanásia direta, que consiste em pôr fim à vida de pessoas com deficiências, 

doentes ou moribundas, mediante um ato ou omissão duma ação devida;  

 O suicídio e a cooperação voluntária nele, enquanto ofensa grave ao justo amor 

de Deus, de si e do próximo: a responsabilidade pode ser ainda agravada por causa 

do escândalo ou atenuada por especiais perturbações psíquicas ou temores 

graves. 
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SÃO CONSENTIDOS A TRANSPLANTAÇÃO E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS, ANTES E 

DEPOIS DA MORTE? 

A transplantação de órgãos é moralmente aceitável com o consentimento do 

doador e sem riscos excessivos para ele. Para o ato nobre da doação de órgãos 

depois da morte, deve acertar-se plenamente a morte real do doador. 
 

8. EM QUE COISA CONSISTE NO SÉTIMO MANDAMENTO? 

Consiste em não fazer: 

 Usurpação do bem alheio contra a razoável vontade do seu proprietário. É o 

que também sucede no pagamento de salários injustos;  

  Especulação sobre o valor dos bens para obter vantagens com prejuízo para 

os outros;  

 Falsificação de cheques ou faturas.  

 Cometer fraudes fiscais ou comerciais, causar um dano às propriedades 

privadas ou públicas.  

 Usura, a corrupção, o abuso privado dos bens sociais, os trabalhos 

culpavelmente mal feitos e o esbanjamento.  

 O sétimo mandamento consiste também em respeitar e conservar os bens 

comuns: o respeito pela integridade da criação mediante o uso prudente e 

moderado dos recursos minerais, vegetais e animais que há no universo, com 

especial atenção para com as espécies ameaçadas de extinção. 
 

 

MARÇO 01 
 

OS PECADOS SOCIAIS E A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 

RESPEITAR A VIDA 

Os estudos da Bíblia, em especial os primeiros 11 capítulos de Gêneses, 

nos mostraram que o pecado pessoal tem sua consequência na sociedade. Como 

falamos na semana passada, já no cap. 3 de Gêneses vimos que a tendência 

humana após o pecado de Adão e Eva era: esconder-se, apontar o dedo para o 

outro, não assumir a responsabilidade do próprio ato etc. Além de ter perdidos a 

alegria da comunhão fraterna e o passeio com Deus na brisa da tarde pelo jardim, 

as consequências foram estendidas até à criação. A ordem que Deus colocou na 

criação (pois Deus criou cada coisa segundo seu tempo, seu dia  e sua ordem, cada 

um segundo sua espécie, tendo a capacidade de multiplicar-se no tempo e no 

espaço, Gn1) tornou-se uma grande desordem e a consequência foi um contra o 

outro e até a natureza aos poucos começou a revoltar-se.  

Se no cap. 3 de Gêneses o homem e a mulher se apontaram os dedos, no 

cap. 4 já os irmãos começam matar e eliminar a vida do outro. Assim quando chega 

no cap. 6 vimos que o pecado tinha proliferado no mundo inteiro: “O Senhor viu que 

a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu 

coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de 

ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor’.  Gn 6, 5-6. 

E a genealogia de Jesus nos mostrou que Deus quis salvar a nossa 

humanidade e após de tantas tentativas (no At, escolhendo um povo chamado 
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Israel, acompanhando-lhe ao longo da história, dando-lhe os Reis, os Profetas e os 

Sacerdotes, deixando a ele passar pelo exilio etc.),  Ele mesmo interveio através 

do seu Divino Filho, a Segunda pessoa da Santíssima Trindade, para nos resgatar. 

Apesar da sua presença permanente entre nós, santificando-nos pela sua Palavra 

e pela sua Eucaristia, nós continuamos a ser filhos das trevas, filhos dos malvados.  

As consequências dos pecados continuam espalhando no mundo inteiro.  

A consciência: 

Primeiramente nós adquirimos a tendência, a inclinação para o mal pelo 

nosso nascimento mesmo, e disso, nós nos libertamos pelo Santo Batismo, 

recebendo em nós a graça das virtudes teologais, a fim de perseverarmos na 

comunhão com Deus e com os irmãos. Além disso Deus colocou no coração de 

cada pessoa, os 10 mandamentos, chamado a lei moral ou natural, a consciência 

como nosso primeiro juízo e isso, todos nós recebemos pelo nascimento, 

independente se a pessoa é católica ou não. Nós, pela nossa natureza humana, 

sabemos distinguir o que é bom e o que é mal e a nossa consciência sempre vai 

falar de escolher o bem e evitar o mal. Porém as ganâncias, as vantagens 

econômicas, os prazeres momentâneos, o desejo de dominar outros sempre vem 

em forma escondida e singela assim como a serpente se apresentou a Adão e Eva. 

“era bom para comer, de agradável aspecto e mui apropriado para abrir a 

inteligência”. Nunca o mal vai se apresentar como mal, mas como um bem. Assim 

foi na tentação de Jesus no deserto que iremos ver na Quaresma.  

E como o homem é social e ele vive junto com os outros numa sociedade, 

numa comunidade, os pensamentos e ideologias de um torna-se o pensamento e 

ideologia do outro e isso vai multiplicando e proliferando (isso vale seja no caso do 

bem que no caso do mal), e trazendo correntes de pensamentos e pensadores na 

sociedade. E com o avanço da tecnologia e os meios comunicativos esta comunhão 

tornou-se ainda mais rápida e global.   

A doutrina social da Igreja trata exatamente sobre este assunto. A sua 

finalidade principal é interpretar estas realidades, examinando a sua conformidade 

ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o homem 

e sobre a sua vocação terrena, e orientar o comportamento cristão na sua vivencia 

social. Ela sempre vai ter como critério fundamental dar prioridade à vida e à 

dignidade da pessoa, pois ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela pertence, 

por conseguinte, “não ao domínio da ideologia, mas da teologia e especialmente 

da teologia moral” 62.  

A Igreja não é para estar ao lado de um político ou outro, ao lado de um 

partido ou outro, ao lado de um pais ou outro, ao lado de uma ideologia ou outra, 

ela sempre vai ler os acontecimentos da história à luz do Evangelho e sem 

medo ela anuncia e denuncia qualquer ideologia ou cultura que for contra a 

dignidade da vida humana. Sendo assim, alguns atos moralmente não permitido, 

mas idelogicamente aceitos por vários países como: aborto, eutanásia, 

homossexualismo, homicídio voluntário, suicídio, gênero etc. a Igreja tem a sua 

                                                             
62 João Paulo II, (Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, n. 41). 
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visão cristã que é em resgate da pessoa. Além disso ela sempre se preocupou e 

continua se preocupando, através seus pastores, sobre problemas sociais (muito 

atuais) que ninguém está se preocupando: como o globalíssimo, o meio ambiente, 

os menores, os refugiados, os discriminados, os pobres  etc.  

Vamos ver rapidamente alguns destes assuntos e a atitude da Igreja, sua 

doutrina social. A maioria destes atos são contra o quinto mandamento “não 

matarás”.  
 

HOMICÍDIO VOLUNTÁRIO (CIC 2268-2269): A Igreja não concorde com o homicídio 

voluntário. O assassino e quantos voluntariamente colaboram no assassinato 

cometem um pecado que brada ao céu. O infanticídio63, o fratricídio64, o parricídio65 

e o assassinato do cônjuge são crimes especialmente graves, em razão dos laços 

naturais que eles quebram. Os motivos de  eugenismo66 ou de higiene pública não 

justifica homicídio, ainda que tal seja imposto pelos poderes públicos. Assim 

também não permite qualquer ato, seja o que for com a intenção de provocar 

indiretamente a morte duma pessoa. 
 

ABORTO (CIC 2270-2275): O Catecismo da Igreja Católica diz que a vida humana 

deve ser respeitada e protegida, de modo absoluto, a partir do momento da 

concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos 

a todo o ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de 

todo o ser inocente à vida. 

A Palavra de Deus nos ilumina: «Antes de te formar no ventre materno, Eu 

te escolhi: antes que saísses do seio da tua mãe, Eu te consagrei» (Jr 1, 5). «Vós 

conhecíeis já a minha alma e nada do meu ser Vos era oculto, quando 

secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra» (Sl 139, 15). 

O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, desde que «respeite a vida e a 

integridade do embrião ou do feto humano, e seja orientado para a sua defesa ou 

cura individual [...]. Mas está gravemente em oposição com a lei moral, se previr, 

em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. 

É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como 

material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção no património 

cromossomático ou genético não são terapêuticas, mas têm em cesta a produção 

de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-

                                                             
63 A mãe que permite matar a criança recém-nascida voluntariamente. O infanticídio é uma prática comum em 

várias tribos indígenas. Em muitas tribos, crianças com deficiência física ou mental, gêmeos ou fruto de 

relações extra-conjugais são mortas.  
64 Delito de homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã. 
65 Matar o Assassinato do pai, da mãe, do avó, da avó ou de qualquer outra figura parental; crime que se 

configura a partir desse assassinato; crime cometido por um parricida 
66 É o estudo e as tentativas de guardar e congelar os genéticos das pessoas inteligentes ou pobres sob o controle 

social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou 

mentalmente. O termo "eugenia" é anterior ao termo "genética”. È contra a dignidade da pessoa humana, pois 

pode matar uma pessoa inteligente e pegar seu genético e guardar para fazer transplante numa outra pessoa ou 

para não desenvolver uma certa raça de pessoas e deixar aquela raça sempre pobre pode fazer o transplante e 

isso muitas vezes sem a pessoa saber.  
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estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser 

humano, à sua integridade e à sua identidade única, irrepetível» 
 

EUTANASIA (CIC 2276-2279): Aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida 

merece um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser 

amparadas, para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. 

Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim 

à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. 

Assim, uma ação ou uma omissão que, de per si ou na intenção, cause a morte 

com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio gravemente contrário à 

dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador.  

A cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou 

desproporcionados aos resultados esperados, pode ser legítima. As decisões 

devem ser tomadas pelo paciente se para isso tiver competência e capacidade; de 

contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade 

razoável e os interesses legítimos do paciente. 

Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente 

devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O uso 

dos analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, mesmo correndo-se o 

risco de abreviar os seus dias, pode ser moralmente conforme com a dignidade 

humana, se a morte não for querida, nem como fim nem como meio, mas somente 

prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma 

excepcional da caridade desinteressada; a esse título, devem ser encorajados. 
 

SUICIDIO (CIC 2280-2283): Cada qual é responsável perante Deus pela vida que Ele 

lhe deu, Deus é o senhor soberano da vida; devemos recebê-la com 

reconhecimento e preservá-la para sua honra e salvação das nossas almas. Nós 

somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou; não 

podemos dispor dela. 

O suicídio contraria a inclinação natural do ser humano para conservar e 

perpetuar a sua vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende 

igualmente o amor do próximo, porque quebra injustamente os laços de 

solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, em relação às quais 

temos obrigações a cumprir. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. 

Perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave duma provação, 

dum sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a 

responsabilidade do suicida. 

Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. 

Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um 

arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria 

vida. 

Sobre outros pecados e vícios contra o 6º mandamento (homossexualismo, 

masturbação etc.) falamos no mês de agosto (pg.60).  
 

HOMOSSEXUALIDADE (CIC 2357-2359): – “A homossexualidade designa as 

relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou 



127 
 

predominante, por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de 

formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica 

continua amplamente inexplicada.  

Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações 

graves (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1Cor 6,9-10; 1Tm 1,10), a tradição sempre 

declarou que “os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados”67. 

São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem 

de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser 

aprovados”. 

Lv 18,22: “Não te deitarás com um homem como te deitas com uma mulher. É uma 

abominação”. 

Lv 20,13: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, 

ambos cometem uma abominação, deverão morrer, e o sangue cairá sobre eles”. 

Rm 1,26s: “Deus os (pagãos) entregou-se a paixões aviltantes: suas mulheres 

mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os 

homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para 

com os outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si 

mesmos a paga da sua aberração”. 

E o CIC 2258 diz a respeito daquelas pessoas que nasceram com esta 

tendência e não são culpadas  para serem assim: 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, educadores 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” 
 

MARÇO 2 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA (2) 

FATORES SOCIAIS E IDEOLOGIAS NÃO EVANGÉLICAS 
 

A Igreja, sempre defendeu a vida e ela não pode ficar calada diante de 

qualquer aspeto que prejudica a vida, no seu estado presente ou futuro. E por isso 

ela intervém através o magistério da Igreja, documentos Papais e outros 

ensinamentos. Vamos ver quais são alguns fatores e ideologias atuais que a Igreja 

continuamente está intervindo nestes últimos anos: 

Os fatores sociais que prejudicam a dignidade humana de uma boa parte 

de população (como por exemplo os pobres, os menores, os migrantes refugiados 

                                                             
67 CDF, decl. Persona humana, 8). 
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etc), fatores que prejudicam o futuro da sociedade e do planeta (como a 

globalização, o meio ambiente) e algumas correntes de pensamentos e 

ideologias do nosso tempo (como a ideologia do gênero, homossexualismo etc.) 

que na verdade são contra o ensino do Evangelho e que a Igreja sempre faz a voz 

dos mais prejudicados.  
 

OS MIGRANTES E REFUGIADOS:  

Nas praias da Europa, especialmente nas costas da Itália, todos os dias 

chegam os migrantes refugiados dos países africanos em guerra procurando o 

refúgio e a maioria deles são muçulmanos e isso, além de criar problemas de 

integração na sociedade, o mundo europeu vê como um perigo de terrorismo 

devido a religião Islão e por isso não querem aceitar estes refugiados. A maioria, 

de consequência, sofre a discriminação, intolerância e  xenofobia68   

O magistério da Igreja, em especial o Papa Francisco, continuamente pede 

o auxílio aos países europeus e às Nações Unidas para intervirem nesta situação, 

recomendando de devolver-lhes a dignidade humana e sem deixar prevalecer o 

medo do futuro. Os bispos europeus pediram várias vezes aos concidadãos para 

serem ‘solidários e acolhedores oferecendo aos migrantes a integração à cultura 

europeia. Pois, a cultura do individualismo leva a uma visão economicista onde a 

solidariedade não tem lugar, os mais fracos são sentidos como um peso, e os 

imigrantes são percebidos como estrangeiros’.69 “Amar Jesus Cristo 

particularmente nos mais pobres e abandonados, entre eles os migrantes e 

refugiados (Papa Francisco). Numa das suas visitas aos migrantes o Papa lembrou: 

“que a Igreja se propagou nos continentes graças à migração de missionários, e 

perceber hoje uma profunda dificuldade das Igrejas na Europa diante da chegada 

dos migrantes, espelha os limites do continente em aplicar concretamente a 

universalidade dos direitos humanos”. “Que a voz da Igreja seja sempre tempestiva 

e profética e, sobretudo, seja precedida por um trabalho coerente e inspirado nos 

princípios da doutrina cristã”.70 
 

OS MENORES DISCRIMINADOS: Uma outra categoria dos pobres sem voz é 

àqueles menores que foram objetos de abusos sexuais das partes dos pais, tios, 

parentes e amigos e até mesmo da parte dos sacerdotes.  

Em fevereiro de 2019, Papa Francisco juntou no Vaticano 190 líderes, entre 

os quais 114 presidentes das conferências episcopais de todo o mundo e outros 

bispos e superiores de congregações religiosas, para debater a responsabilidade 

da Igreja Católica nos abusos sexuais praticados pelos cristãos e por membros do 

clero. 
 

O PLANETA E O MEIO AMBIENTE 

                                                             
68 Aversão a estrangeiros; repugnância, medo ou rejeição a pessoas e/ou coisas provenientes de países 

estrangeiros. 
69 Os bispos europeus na mensagem final da Plenária do Conselho das Conferências Episcopais da Europa 

(CCEE), realizada em setembro de 2018 em Poznan, Polônia.  
70 Mensagem do Papa Francisco na audiência do dia 20 de setembro de 2017. 
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A Igreja anuncia a vida e denuncia de todas as formas que machucam ou 

prejudicam a vida na sua totalidade. Por isso nestes últimos anos ela fala bastante 

sobre o meio ambiente que está poluindo cada vez mais, tendo a degradação do 

planeta Terra, especialmente com os avanços na tecnologia e isso, prejudicará a 

vida e a dignidade da geração futura.  

No ano da misericórdia (2016), além das obras de misericórdia, o Papa 

Francisco tinha nos exortado como obra de misericórdia o cuidado da casa comum. 

As mudanças no clima e suas consequências afetam principalmente os mais 

pobres, incluindo os refugiados, que são aqueles que menos têm responsabilidade 

sobre impactos negativos causados no meio ambiente em favor da economia. 
 

A GLOBALIZAÇÃO: Pela aparência, a globalização parece coisa boa: no mesmo 

tempo todos estão sabendo de todas as notícias que acontecem em qualquer canto 

do mundo, a economia parece que tenha sua vantagem, as indústrias e maquinas 

são globalizadas e tem mais vantagens para sair do próprio país e trabalhar nas 

mesmas empresas dos outros países etc. Mas muitas pessoas do terceiro mundo 

continuam sendo vítimas do primeiro mundo (sem elas mesmo se perceber). Na 

produção das coisas, o primeiro mundo vai comprar a matéria prima no terceiro 

mundo para valores mesquinhas e depois das fabricações e produção final (pois o 

primeiro mundo tem maquinários avançados e sistemas políticas que facilitam) 

volta para o terceiro mundo para ser vendidos aqueles produtos agora prontos. 

Aquele pobre que vendeu por um valor mesquinho a matéria prima, agora é 

destinada a comprar um produto pronto para 10 vezes mais do que daquele valor. 

Assim o pobre permanece sempre pobre e o rico torna-se cada vez mais rico. E os 

países de terceiro mundo não tendo uma preparação adequada para produzir 

melhor sua matéria prima entrega nas mãos dos terceirizados e estes que provém 

sempre do primeiro mundo aplicam as leis que favorecem para eles e os pobres 

permanecem pobres pois não enxergam; além de não ter recursos, não tem voz 

nem vez para melhorar.  A sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, 

mas não nos faz irmãos" (nº 19).71 

O desenvolvimento deve ser integral e universal, inclusivo e participativo, 

subsidiário e solidário, justo e amigo do bem comum, ecológico e sustentável, 

fundado no amor e na verdade e não pensando em alguns prejudicando outros.  

Tudo isso é a voz da Igreja a favor dos mais necessitados que a Doutrina 

social da Igreja apresenta ao mundo como caminho da luz e da verdade.  
 

A IDEOLOGIA DE GÊNERO72: 

Para o movimento gay, "a ideologia gender não existe", "é uma invenção do 

Vaticano". Para La Repubblica, "é um fantasma que ronda a Itália". Para a BBC, "é 

só uma invenção retórica, um ídolo polêmico cheio de nada". Junto a esses grandes 

veículos de comunicação, está uma multidão de programas de TV, blogs e 

pequenos jornais, todos alinhados com a causa negacionista. 

                                                             
71 Bento XVI, a sua terceira encíclica dedicada ao desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade: 

"Caritas in veritate" Nº 19.  
72 Pe. Paulo Ricardo, Os Cinco Mandamentos da Ideologia de Gênero.  
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Na verdade surgiu os "estudos de gênero" (gender studies) nos anos 60 com 

finalidade de afirmar a absoluta igualdade entre homem e mulher, a fim de libertar 

e emancipar esta última da "discriminação". Era preciso negar a distinção entre 

masculino e feminino, contestando, por exemplo, a existência de profissões 

tipicamente masculinas e outras tipicamente femininas, além de negar as 

especificidades dos papéis materno e paterno na educação dos filhos. Para a 

ideologia de gênero, homem e mulher são intercambiáveis em qualquer função. 

A ideologia de gênero vê o sexo biológico como um dado transitório e 

maleável, que pode ser tranquilamente transformado pela escolha de um "gênero" 

diferente, não importando a idade em que a pessoa se encontre. Comportamentos 

como a transexualidade são encorajados e vistos como demonstração de liberdade 

e emancipação individuais. 

Para os ideólogos de gênero, a família natural, composta por pai, mãe e 

filhos, não passa de um estereótipo cultural baseado na antiga opressão do homem 

sobre a mulher – agora superada pela liberação sexual feminina e pelas várias 

definições abstratas de gênero. Superado o esquema homem-mulher, até mesmo 

a ideia tradicional de família vem abaixo. O plural passa a ser obrigatório: não 

existe mais "a" família, mas "as" famílias, que incluem todo agregado social 

fundado sobre um conceito genérico de "amor". Entram na lista, obviamente, até 

mesmo os relacionamentos chamados "poliafetivos", que constituem o mais novo 

objeto de reivindicações políticas e sociais. 

Os filhos deixam de ser frutos da relação sexual entre um homem e uma 

mulher para serem gerados artificialmente por qualquer grupo social. Promove-

se a fecundação in vitro e sustentam-se práticas objetivamente brutais, como a da 

"barriga de aluguel". 

Falar do direito de uma criança ser educada por um pai e uma mãe é 

considerado ofensivo. Os homossexuais não só passam a ter o "direito" de adoção, 

como as suas relações são alçadas à categoria de "modelo", não obstante as sérias 

e abalizadas objeções de quem viveu na pele o drama de ser criado por pares do 

mesmo sexo: "A maior parte das crianças criadas por 'pais gays' tem dificuldades 

com sua identidade sexual, está se recuperando de abusos emocionais, lutando 

contra o vício nas drogas, ou estão tão feridas por sua infância, que lhes falta a 

estabilidade de vir a público e encarar os ataques de um lobby gay cada vez mais 

totalitário, que recusa a admitir que haja algo errado em tudo isso." 

Um passo importante no avanço da agenda de gênero é conquistar os 

ambientes de educação e de comunicação: as escolas e a mídia. Conseguiram o 

dinheiro público para entrar nos institutos escolares e formar as mentes de 

gerações e mais gerações de jovens e crianças na sua cartilha. Cursos e 

seminários sobre a "igualdade de gênero" ou a "homofobia" não passam, pois, de 

Cavalos de Troia, cuidadosamente introduzidos nas escolas e nas universidades 

para modelar e (de)formar as almas dos mais frágeis. 

A Igreja: Diante desta corrente de ideologia, a Igreja faz sua voz:  A 

Ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Deus criou o homem e a 

mulher e não só a mulher ou o homem tomou em si a imagem de Deus, mas o 
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homem e a mulher, como casal, são imagem de Deus. Portanto, a diferença entre 

eles tem em vista a comunhão e a geração, e não a contraposição nem a 

subordinação.”73. O papa enumerou uma série de exemplos: “Pergunto-me, por 

exemplo, se a chamada teoria do gênero não é expressão de uma frustração e 

resignação, com a finalidade de cancelar a diferença sexual por não saber mais 

como lidar com ela. Neste caso, corremos o risco de retroceder”.  

“A eliminação da diferença, com efeito, é um problema, não uma solução. 

Para resolver seus problemas de relação, o homem e a mulher devem dialogar 

mais, escutando-se, conhecendo-se e amando-se mais”. 

Aliás “devem tratar-se com respeito e colaborar com a amizade”. E “com 

estas bases humanas, sustentadas pela graça de Deus, é possível projetar a união 

matrimonial e familiar que dure para a vida inteira”. “A união matrimonial e familiar 

é algo sério, não só para os cristãos, é para todos. ... “e a terra enche-se de 

harmonia e confiança quando a aliança entre o homem e a mulher é vivida no bem, 

assinalou Papa Francisco durante sua catequese74. As crianças tem o direito de ter 

o pai e a mãe e serem criadas num ambiente familiar segundo o coração de Deus!.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO 3 

CONVIVÊNCIA COM A NOVA TURMA 
 

Apresentação dos nomes e dinâmicas. 

A história da boneca de sal (pg.03) Os que são de segundo ano partilham da sua 

experiencia com novados: qual mudança aconteceu em mim desde quando 

comecei a crisma? 
 

Atenção catequistas: A programação do mês de março e abril será juntos como acima para 

vivenciar bem o tempo de Quaresma e Páscoa. (Quem não achar bom juntar as duas 

turmas fazem separadamente como convém. Neste caso poderia ser uma retomada dos 

ensinos do ano inteiro durante estes dois meses para o segundo ano).  

Dinâmicas: dividir em grupos misturando primeiro e segundo ano e os que são do 

primeiro ano passam para os novados como é organizado o Tempo Litúrgico, as 

particularidades das celebrações deste Tempo Forte etc. Assim podemos perceber quem 

entre estes podem ser  novos catequistas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

PARA OS CRISMANDOS DO ANO (II) 
 

(PREPARAÇÃO ESPECIFICA ANTES DA CRISMA) 
 

*Pode ser uma hora antes da outra turma ou marcar para outro dia. 
 

 

MAIO 01 

A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO 

 AO LONGO DA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO 

                                                             
73 Papa Francisco: A catequese de 15 de abril de 2015. 
74 Papa Francisco: A catequese de 15 de abril de 2015. 
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“Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo” 

                                                                                                                   Jo 20,22 
 

Ler os textos abaixo mencionados sobre o Espírito Santo na Bíblia: 
 

A Sagrada Escritura abre e fecha mencionando a presença do Espírito Santo: 
 

O livro de Gêneses: No princípio tudo estava vazio e o Espírito de Deus pairava 

sobre as águas (Gn1,1)) e no Apocalipse, o Espírito e a Esposa dizem: “vem” 

(Ap22,17)- e por isso podemos dizer que o Espírito Santo é o fio condutor de toda 

ação salvífica da nossa história.   

Deus criou tudo aonde não tinha nada e criou-o enviando o seu Espírito 

sobre a Terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aconteceu o mesmo ato 

após o dilúvio (Gn 8): Quando Deus criou o homem, ele era feito de barro da terra 

e Deus inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser 

vivente (Gn 2,7). Após o dilúvio aparece o mesmo Espírito de Deus em forma de 

uma pomba.  

Quando Ezequiel invocou o Espírito de Deus dos quatros ventos, sobre 

aqueles ossos áridos, eles se vivificaram, o Espírito de Deus penetraram neles, 

ficaram em pé, recebendo a vida (Ez 37).  

E no dia Anunciação, Maria perguntou ao anjo Gabriel: como é possível 

isto? Não conheço o homem? E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti e a 

força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra (Lc 2, 35) e no dia do Batismo 

de Jesus no rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e escutou a voz de 

Deus Pai: “este é meu Filho muito amado”(Lc 3,22)  e assim Jesus começa sua vida 

pública.  

Na última ceia, na véspera de sua morte Jesus prometeu aos discípulos que 

enviaria o Espírito Santo sobre eles: “Ele permanecerá convosco”(Jo 14,16), 

"Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, 

que procede do Pai, ele dará testemunho de mim." (15,26); Quando ele vier 

convencerá ao mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo." (Jo 16,7); 

"Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, 

porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas 

que virão." (Jo 16,13).  

O Espírito está junto de nós no momento da prova, convertendo-se em nosso 

defensor e apoio: "Quando vos entregares, não vos preocupeis de como ou o que 

deveis falar. O que tendes que falar vos será comunicado naquele momento. 

Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós" 

(Mt 10, 19-20). 

Na hora da morte, como último ato de caridade Jesus “inclinou a cabeça e 

expirou o Espírito” (Jo 19, 30) após a ressurreição, após de ter convivido por 40 

dias junto com seus discípulos, e antes de subir ao céu, soprou sobre eles dizendo-

lhes: Recebei o Espírito Santo” (Jo 20,22)  e em fim no dia de Pentecostes o 

Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo (At 2).  
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Quando os primeiros cristãos estavam reunidos o Espírito Santo descia 

sobre eles: Todos ficaram cheios do Espírito Santo” (At 2,4). A primeira foi no dia 

de Pentecostes (At 2,4) e Pedro e João foram soltos da cadeia por intervindo do 

Espírito Santo (At 4,31). Pedro fala cheio do Espírito Santo (At 4,8), Estêvão profere 

cheio do Espírito Santo (At 6,5; 7,55), Barnabé cheio do Espírito Santo (At 11,24); 

Os sete diáconos eleitos eram como Estêvão, cheios do Espírito Santo, por causa 

da orientação dada pelos apóstolos (At 6,3). 

Olhando para os prodígios e milagres acontecidos na  Igreja primitiva os 

cristãos entenderam qual o significado da palavras do profeta Joel feito há quase  

nove centos anos atrás: "Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito 

sobre todo ser vivo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão 

sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu 

Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na 

terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo" (Jl 3, 1-3). 

Olha o que acontece na Eucaristia: Na hora da consagração o sacerdote 

estendendo a mão sobre o Pão e o vinho em forma da Pomba, invoca o Espirito 

Santo sobre o Pão e o vinho, a fim de que se tornam o Corpo e o Sangue de 

Cristo. Na sombra do Altíssimo, quando o Espírito de Deus paira sobre nós 

acontece a Igreja, acontece a Eucaristia.  

Igual aconteceu no dia do nosso Batismo, e acontecerá no dia da nossa 

crisma, O Espírito de Deus age em nós no momento em que recebemos a remissão 

dos pecados no Sacramento da Penitencia: o sacerdote estendendo a mão sobre 

nós invoca o Espírito Santo e acontece grandes milagres em nós.  

E no livro do Apocalipse, no ultimo capítulo podemos ver que este mesmo 

Espírito Santo que nos acompanha a vida toda, reza por nós e em nós até ao último 

momento da nossa vida, fiel companheiro, e a oração perpétua da Igreja e de cada 

cristão é junto com Espírito Santo: “Vem Senhor” (Ap 21, 17).  
 

Oração final: Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas 

famílias, sobre nossa sociedade, sobre nossa Igreja, sobre nosso planeta, sobre 

nossas misérias, sobre aquelas situações em que nós não sabemos como agir, 

como resolver. Enviai Senhor o Vosso Espírito e tudo será criado e renovará a face 

da terra, renovará a face da minha vida! Vem Espírito Santo sobre tudo o que há 

em mim como ossos ressequidos, sem vida, sem animo, sem esperança. Vem 

Espírito Santo, assim eu possa entender tudo o que é correto, santo e agradável a 

Deus e aos outros.  

ATIVIDADE: Escolher um dos textos bíblicos mencionados acima, toma 

posse deste texto e todos os dias lembrar deste trecho e invocar o Espírito Santo 

sobre você, sobre sua família e sobre seu passado, presente e futuro.  
 

MAIO 02 

ENFRENTAR OS DESAFIOS DA VIDA  

COM O AUXÍLIO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Semana passada falamos como o Espírito Santo está presente desde a 

criação até a vida eterna e hoje vamos entender um pouco mais sobre as 
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consequências da presença dele na nossa vida.  Olha o que aconteceu com Jesus 

quando saiu do rio Jordan após o Batismo (após de ter descido o Espírito Santo 

sobre ele): O Espírito conduziu Jesus para o deserto e lá ele viveu para quarenta 

dias em jejum, orações; foi tentado pelo demônio, porém os anjos o serviam (Mc 

1,12). É o que vai acontecer com vocês após de receber o Espírito Santo no dia da 

crisma: Se a crisma é chamado como sacramento da maturidade cristã, vai chegar  

a hora em que você precisa mostrar a sua maturidade. Os demônios vão se 

apresentar não como demônios, mas como propostas boas de ter, de poder e de 

prazer e você, se não enxergar a verdade, a lógica que está atrás, pode cair. (vê 

pg. ) E ainda que as tentações podem nos invadir, se temos a perseverança em 

mantermos firmes na fé que professamos, teremos a presença dos anjos ao lado 

(lembre-se a história de Tobias). 

E no segundo lugar: Na vida você precisa lutar para ser fiel a tudo o que você 

crê. Jesus disse: "Quando vos entregares, não vos preocupeis de como ou o que 

deveis falar. O que tendes que falar vos será comunicado naquele momento. 

Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós" 

(Mt 10, 19-20). Maturidade cristã está exatamente nisto: confiar ao Espirito Santo 

todas as suas preocupações e abandonar-se totalmente para que ele conduza sua 

vida.  

Lembrar-se sempre na vida que todos os acontecimentos podemos enfrentar 

em duas formas: ou administrando, tomando posse do que aconteceu e enfrentar 

as dificuldades da vida com coragem, com virtudes e com espiritualidade e pedindo 

o continuo auxilio ao Espírito Santo ou então, deixar prevalecer os sentimentos em 

nós, agir pelos impulsos, culpando sempre os outros e assim cair na depressão, no 

mau humor e na vida egocêntrica e o resultado seria o querer morrer, sem enxergar 

nenhum horizonte na vida.  

No terceiro lugar, se um dia chegar alguma dúvida a respeito da fé, a respeito 

da nossa vida da Igreja, da santidade e da vida eterna, a primeira pessoa que deve 

procurar é o espírito Santo, pois Jesus disse e a palavra dele é verdadeira e eficaz: 

“quando chegar o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas” ; “Ele 

convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim” (Jo 

16,9); Ele vos ensinará toda a verdade” (Jo 16, 13).  

Do Espírito Santo recebemos os dons e frutos que nos fazem viver de forma 

divina a nossa vida nesta terra. 

O dia em que você pensa de não saber rezar lembre-se: É o Espírito Santo 

que nos faz proclamar que Deus é Pai – Abba, é ele que nos possibilita reconhecer 

Jesus como Senhor, é o Espírito Santo que reza em nós! “O Espírito vem em 

socorro de nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir nem como pedir; é o 

próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele 

que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com 

Deus que ele intercede em favor dos santos” (Rm 8, 26-27). 

Se um dia você precisar viver ou assistir conflitos, desentendimentos, na 

família, no trabalho, nos ambientes políticos, na Igreja, nas pastorais e nos 

movimentos, lembre-se: o Espírito Santo que conduz todos os homens de todos os 



135 
 

tempos e lugares na busca da verdade. É ele que planta as sementes da verdade 

por toda parte, fazendo com que os cristãos abram os seus olhos e seus corações, 

para identificar e valorizar o bem que é feito aonde quer que esteja! É o Espírito 

Santo que faz enxergar quando tem a aparente caridade feita sem o esplendor da 

verdade e então lembre-se que Deus nos amou por inteiro e ele nos deu seu 

Espírito por inteiro e não por metade ou pela aparência.  
 

Oração final: Vamos colocar debaixo do poderio do Espírito Santo toda 

nossa história, o nosso passado, presente e futuro. Se fizemos alguma vez a 

caridade sem verdade, se fizemos algum bem pela aparência e atrás teve outras 

intenções escondidas pedimos perdão e misericórdia de Deus. Será que, diante de 

meus pais, diante de meu enamorado(a), esposo(a), espelha no meu rosto, nas 

minhas palavras, nos meus atos e nas minhas opiniões, o esplendor da verdade? 

(silêncio). Pede a Jesus, para que você tenha uma alma cristalina a partir do dia da 

crisma. 

Compromisso: Todos os dias ao se levantar, durante o dia e ao dormir repetir 

várias vezes: Espírito Santo, esplendor da verdade, vem me iluminar.  
 

 

 

 

 

Oh vinde, Espírito Criador,  

as nossas almas visitai,  

e enchei os nossos corações 

com vossos dons celestiais. 
 

Vós sois chamado o Intercessor,  

do Deus excelso o dom sem par,  

a fonte viva, o fogo, o amor,  

a unção divina e salutar. 
 

Sois doador dos sete dons,  

e sois poder na mão do Pai,  

por ele prometido a nós, 

por nós seus feitos proclamais. 
 

A nossa mente iluminai,  

os corações enchei de amor,  

nossa fraqueza encorajai, 

qual força eterna e protetor. 
 

Nosso inimigo repeli,  

e concedei-nos vossa paz;  

se pela graça nos guiais, 

o mal deixamos para trás. 
 

Ao Pai e ao Filho Salvador  

por vós possamos conhecer.  

Que procedeis do seu amor  

fazei-nos sempre firmes crer. 

 

MAIO 03 

O RITUAL DA CRISMA E O SIGNIFICADO DE CADA PARTE 
 

Distribuição das camisas e organização do retiro e da crisma 
 

A celebração da Crisma é uma das celebrações eucarísticas mais solene e mais 

importante de uma Paróquia, ao lado da Festa do(a) Padroeiro(a), do Aniversário 

da Paróquia, da Visita Pastoral, entre outras. Por isso deve chegar neste dia com 

devida preparação.  

Vamos ver parte por parte do ritual da crisma.  
 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS GERAIS QUE A IGREJA RECOMENDA: 

1. O crismando seja preparado, conforme as recomendações da paróquia: Sendo já 

batizado e feito a Primeira Comunhão, lembrar-se de fazer as Confissões; tomar decisões 
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de ter uma vida nova no Espírito partir da crisma; se tem alguém com quem não fala ou 

não conseguiu ainda se reconciliar, falar nas confissões e colocar todo o esforço para doar 

e receber a paz e o perdão além de pedir aconselhamentos na Confissão. A pessoa deve 

estar em plena comunhão com a Igreja, com os ensinamentos e as doutrinas da Igreja, e 

em comunhão com os irmãos e irmãs.  

2. A respeito dos padrinhos, é conveniente que, já no início da preparação para a 

Crisma, sejam lembradas as condições: pode ser as mesmas do Batismo (cf. Código de 

Direito Canônico, cânones 893 § 1 e 874) e seja católico, confirmado, já tenha recebido o 

Sacramento da Eucaristia, levar uma vida de acordo com a fé e a missão que irá assumir 

(se casado, que o seja no religioso). Não é preciso que o padrinho/madrinha seja do mesmo 

sexo do crismando. Procure de escolher padrinhos que sejam exemplos de vida e que 

tenha uma certa a proximidade com você para te acompanhar.  

3. Vale relembrar que o sacramento da crisma só deve ser concedido durante a santa 

missa. É o Bispo da própria diocese que pode e deve conceder o sacramento do Crisma. 

O Missal Romano (p. 794- 798) nos oferece três formulários de Missa Ritual na Crisma, 

bem como o Prefácio da Crisma (p. 438). Em quais dias não se permite a Missa Ritual na 

Crisma? É permitida todos os dias, exceto nos domingos do Advento, da Quaresma e da 

Páscoa, nas solenidades, nos dias da Oitava da Páscoa, na Quarta-feira de Cinzas e em 

todos os dias da Semana Santa (cf. Missal Romano, p. 794 e Instrução Geral ao Missal Romano, 

nº 372). Não ocorrendo em nenhuma solenidade, celebra-se a Missa Ritual da Confirmação. 
 

4. AS PARTES DO RITUAL DA CRISMA: 

O Ritual da Crisma inicia-se após a proclamação do Evangelho e a homilia.  

1. Apresentação dos crismandos da parte do pároco ou catequista ao Bispo;  

2. As recomendações da parte do Bispo aos padrinhos e madrinhas;  

3. Acendendo as velas (do círio pascal), a renovação da promessa batismal: os 

crismandos, em pé, respondem às interrogações do bispo com convicção e no singular: 

(Renuncio, Creio);   

4. A oração consecratória com a imposição das mãos invocando o Espirito Santo sobre os 

crismandos da parte do Bispo (ver pg );  

5. A unção do crisma (ver pg. ): no momento da unção com o santo óleo do crisma, o 

crismando deve se aproximar do bispo, acompanhado do padrinho ou madrinha. O 

padrinho ou a madrinha deve estar à esquerda do crismando, colocar a mão direita sobre 

o ombro do afilhado (a); ao chegar perto do Bispo, deve falar a voz alta o nome do seu 

afilhado ou afilhada;  

6. Cada crismando usará um crachá trazendo seu nome bem legível e visível de forma que 

facilite o arcebispo pronunciá-lo;  

7. Podem-se cantar, suavemente, cantos apropriados durante a unção (cf. Ponfical Romano, 

nº 29), contanto que não interfiram no diálogo entre o bispo e o crismando. 

8. Os cerificados serão entregues após a sessão de fotos.  

9. Evitar homenagens prolongadas no final da celebração. 
 

RITO DA CRISMA 
 

(Logo após a Homilia)  

Comentarista: Iniciamos agora a celebração da Crisma. Neste momento, os 

crismandos serão apresentados ao arcebispo e à comunidade.  

APRESENTAÇÃO DOS CRISMANDOS:  



137 
 

Pároco: Fiquem de pé os que serão crismados. Senhor bispo(N), aqui estão estes 

nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da Crisma.  

Bispo: O que pedem à Igreja? E pode dizer-me se estão e como foram preparados?  

Pároco, diácono ou catequista: responde  

Bispo: Muito me alegro e agradeço a Deus. De agora em diante, como cristãos 

adultos na fé, como soldados, apóstolos e missionários de Jesus Cristo, precisarão 

muito do nosso apoio. E nós também do apoio de vocês. Em nome desta 

comunidade os acolhemos com alegria, profundamente no meu coração de pastor. 

Deus, que os conduziu até aqui, os guie nas estradas da maturidade, em Cristo 

Nosso Senhor. 
 

AGRADECIMENTO AOS PADRINHOS DOS CRISMANDOS: 

Padre: Os padrinhos dos crismandos queiram ficar de pé. 

Bispo: Caríssimos padrinhos, recebendo estes crismandos como afilhados(as), 

filhos(as) espirituais, vocês devem ajudá-los para que assumam as 

responsabilidades dos cristãos adultos na fé. Deste modo serão colaboradores 

destes novos apóstolos (ou com outras palavras). 

Padrinhos: Damos graças a Deus. 
 

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS 
 

Alguns dos crismandos vão acender suas velas do círio pascal e em seguida passam para 

outros crismandos e quando todos terminam acender as velas renova a promessa batismal.  
 

Bispo: Meus irmãos e irmãs, pelo Mistério Pascal fomos, no batismo, sepultados 

com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso renovemos as 

promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos ao mal, e prometamos 

servir a Deus em sua Igreja. Antes de receberdes o Espírito Santo, recordai a fé 

que professastes no Batismo ou que vossos pais e padrinhos professaram com a 

Igreja: 

Bispo: Para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? 

Crismandos: Renuncio! 

Bispo: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, 

para que o pecado não domine sobre vós? 

Crismandos: Renuncio! 

Bispo: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do 

pecado? 

Crismandos: Renuncio! 

Bispo: Para ser discípulo missionário de Jesus Cristo e, ungido como Ele, seguir 

seus passos, viver e anunciar o seu Evangelho, renunciais a outros mestres e 

senhores? 

Crismandos: Renuncio! 

Bispo: Credes em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra? 

Crismandos: Creio! 

Bispo: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 

Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? 
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Crismandos: Creio! 

Bispo: Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento 

da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de 

Pentecostes? 

Crismandos: Creio. 

Bispo: Credes na santa Igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

Crismandos: Creio. 

(o Bispo confirma a profissão, proclamando a fé da Igreja) 

Bispo:: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, 

razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. 

(A assembleia confirma, respondendo) Amém. 
 

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS 
 

(O bispo depõe o báculo e a mitra, levanta-se e voltado para o povo, diz:) 

Bispo: Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso, que derrame o 

Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no Batismo 

para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los 

pela unção ao Cristo, Filho de Deus. 

(Todos rezam num momento em silêncio. O bispo, com o presbítero a ele 

associado, impõe as mãos sobre os candidatos. Mas só o bispo diz a oração): 

Bispo: Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela 

água e pelo Espírito Santo, fizestes renascer estes vossos servos e servas, 

libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes, Senhor, o 

Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito 

de ciência e piedade e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por Cristo, nosso 

Senhor. Todos: Amém 
 

UNÇÃO DO CRISMA 

(O Bispo de pé, com mitra e báculo). 

Os crismandos em procissão, ladeado do padrinho ou da madrinha, com a mão no ombro 

direito do afilhado, os que vão se crismar, se aproxima do bispo, o padrinho ou a madrinha 

fala o nome do seu afilhado.  
 

Bispo: N..., RECEBE, POR ESTE SINAL, O ESPÍRITO SANTO, O DOM DE DEUS. 

(O crismando responde): Amém. 
 

Bispo: A PAZ ESTEJA CONTIGO 

(O crismando responde) E CONTIGO TAMBÉM. 
 

PRECES DOS FIEIS 

Pode ser feita por um crismando:  A nossa resposta será: 
 

 SENHOR, CONDUZI NOSSA VIDA PELOS DONS ESPÍRITO SANTO! 
 

1. Vós Senhor, nos chamastes para ser luz para as nações, fazei que a Igreja leve 

a salvação até os confins da terra, impulsionada pelo Espírito Santo, 

testemunhando do vosso amor e da vossa verdade vos pedimos: 
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2. Pelo Papa, pelo nosso bispo, por todos os padres, religiosas, catequistas, pais 

e padrinhos e todos que anunciam o santo Evangelho, para que possam ser 

perseverantes em ouvir a voz do Espírito em todos os momentos da nossa vida, 

vos pedimos: 

3. Para nós que recebemos hoje os dons do Espírito Santo, para que vivamos 

impulsionados por este mesmo Espírito, e possamos ouvir a voz do Mestre que nos  

chama e assim possam nascer do meio de nós vocações religiosas e sacerdotais, 

vos pedimos: 

4. Pelos governantes e por todos aqueles que procuram fazer o bem e trabalhar 

pela segurança comum, para que sejam abertos ao movimento do Espírito Santo, 

vos pedimos: 

6. Pelos nossos catequistas que nos acompanharam neste período de 

preparação, para que sejam abençoados e recompensados por toda sua dedicação 

e fidelidade, vos pedimos: 

7. Por todos os fiéis defuntos, em especial, por todos os que colaboraram na 

catequese da nossa paróquia, para que sejam recompensados e se encontrem nas 

bem aventuranças da vida eterna, nós vos pedimos.  
(Terminada a oração dos fiéis, procede-se à liturgia eucarística, conforme o rito da missa (cf. 

Ponfical Romano, nº 31) 
 

RITOS FINAIS - MENSAGEM FINAL 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 

Como agente pode ver aqui no ritual, a primeira coisa é que estamos renovando a 

promessa batismal, pois caso alguém recebeu o Batismo quando era criança e os pais e 

padrinhos que responderam por ela, e então agora a pessoa, consciente do que está 

falando, está renovando pessoalmente, pois o sacramento da crisma, como é o sacramento 

da maturidade cristã, a pessoa com plena consciência, com consenso e responsabilidade 

que está assumindo diante de um público. A profissão da fé professada publicamente tem 

seu valor público. Por isso não é uma brincadeira fazer crisma, é grande responsabilidade 

e devemos ser fieis diante do público, da comunidade cristã,  do que foi proclamado. A 

fidelidade e perpetuidade é sinal dos filhos do Pai que criou tudo para que multiplique e 

faça frutos (Gn 1).  

A segunda consideração à respeito dos pais e padrinhos: o papel deles é ajudar 

o seu afilhado(a) para caminhar na fé e por isso se tiver um dia alguma dificuldade no crer, 

na vivencia comunitária ou pastoral devemos ir atrás do padrinho ou madrinha pedindo o 

seu auxílio; e eles a sua vez tem grande responsabilidade em dar exemplo de vida 

frequentando a Igreja, tendo uma vida sacramental e eclesial. Ainda que temos uma idade 

avançada precisamos que alguém sempre fique ao nosso lado para não cairmos nas 

tentações e nas sombras da morte.  
 

OS SIGNIFICADOS DOS SINAIS E O RITO DA CONFIRMAÇÃO (CIC) 
 

A Imposição das mãos: Como já vimos pela imposição das mãos vem infundido o Espirito 

Santo em nós e é conferido renovando todas as graças batismais (ver p ). Na Igreja 

primitiva, os que recebiam o Batismo recebiam também o Espirito Santo (At 1,8) e como 

graça específica da crisma, a graça e força para combater contra os inimigos  

Vamos ver o que fala o CIC a respeito deste Sacramento:  
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No oriente, este sacramento chama-se unção com crisma (Myron= crisma, Deus ungiu com 

o Espírtio Santo At 10,38) e no ocidente chama-se a Confirmação, pois ao mesmo tempo 

confirma o Batismo e consolida a graça batismal (CIC 1287). 

A unção com o santo crisma, óleo perfumado que foi consagrado pelo bispo, 

significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Ele tornou-se cristão, quer dizer, 

«ungido» pelo Espírito Santo, incorporado em Cristo, que foi ungido sacerdote, profeta e 

rei (CIC 1241).  

Nos primeiros séculos, a Confirmação constitui geralmente uma única celebração 

com o Batismo, formando com ele, segundo a expressão de São Cipriano, um «sacramento 

duplo». Entre outras razões, a multiplicação dos batismos de crianças, e isto em qualquer 

tempo do ano, e a multiplicação das paróquias (rurais), ampliando as dioceses, deixaram 

de permitir a presença do bispo em todas as celebrações baptismais. No Ocidente, porque 

se desejava reservar ao bispo o completar do Batismo, instaurou-se a separação, no 

tempo, dos dois sacramentos. O Oriente conservou unidos os dois sacramentos, de tal 

modo que a Confirmação é dada pelo sacerdote que batiza. Este, no entanto, só o pode 

fazer com o «myron» consagrado por um bispo (CIC 1290). 
 

Um costume da Igreja de Roma facilitou a expansão da prática ocidental, graças a 

uma dupla unção com o santo crisma, depois do batismo: a unção já feita pelo sacerdote 

ao neófito ao sair do banho batismal é completada por uma segunda unção, feita pelo bispo 

na fronte de cada um dos novos batizados. A primeira unção com o santo crisma, feita pelo 

sacerdote, ficou ligada ao rito batismal e significa a participação do batizado nas funções 

profética, sacerdotal e real de Cristo. Se o Batismo é conferido a um adulto, há apenas 

uma unção pós-batismal: a da Confirmação (CIC 1291) 

A prática das Igrejas do Oriente sublinha mais a unidade da iniciação cristã. A da 

Igreja latina exprime, com maior nitidez, a comunhão do novo cristão com o seu bispo, 

garante e servidor da unidade da sua Igreja, da sua catolicidade e da sua apostolicidade; 

e assim, a ligação com as origens apostólicas da Igreja de Cristo (CIC 1292). 
 

No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e o que essa unção 

designa e imprime: o selo espiritual (CIC 1293). 

A unção, na simbologia bíblica e antiga, é rica de numerosas significações (ver p.): 

o óleo é sinal de abundância(Dt 11,14) e de alegria (Sl 23), purifica, renova e torna-se 

atraente (unção antes e depois do banho)75 e torna ágil (unção dos atletas e lutadores): é 

sinal de cura, pois suaviza as contusões e as feridas (Is 1,6; Lc 10,34) e torna radiante de 

beleza, saúde e força. 
 

Todos estes significados da unção com óleo se reencontram na vida sacramental. 

A unção antes do Batismo, com o óleo dos catecúmenos, significa purificação e 

fortalecimento; a unção dos enfermos exprime cura e conforto. A unção com o santo crisma 

                                                             
75 Banho nupcial: Era costume entre os orientais, dar banho no noivo e na noiva antes do casamento, e isso era 

chamado o banho nupcial. E a água era perfumada e dava a ideia aos noivos que está iniciando uma nova vida 

e devem ser um motivo de atração para outro. O caráter do perfume é único: não dá pra ver, mas sente o cheiro 

dele. Não tem aparência, mas tem substancia. Assim o amor puro e verdadeiro. Para um cristão que recebe a 

unção perfumada tem exatamente este significado: em palavras, atos, presença e silencio.. e em tudo sempre 

exalar o perfume de Cristo. Tornar-se o sal e a luz no ambiente aonde estiver, tornar-se o motivo de alegria e 

esperança para as pessoas que estão ao redor. Nós que fomos lavados pelo batismo, perfumados pelo Crisma 

agora somos introduzidos para sentarmos com o noivo, para o banquete do Cordeiro! Eis o Cordeiro de Deus, 

aquele que tira o pecado do mundo!  
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depois do Batismo, na Confirmação e na Ordenação, é sinal duma consagração. Pela 

Confirmação, os cristãos ungidos, espalham ao mundo «o bom odor de Cristo» (2Cor 2,15)  
 

Por esta unção, o confirmando recebe «a marca», o selo do Espírito Santo. O selo 

é o símbolo da pessoa (Gn 38,18; Ct 8,6), sinal da sua autoridade (Gn 41,42), da sua 

propriedade sobre um objeto (Dt 32,34). Era assim que se marcavam os soldados com o 

selo do seu chefe e também os escravos com o do seu dono. O selo autentica um ato 

jurídico (1Re 21,8) ou um documento (Jr 32,10) e, eventualmente, torna-o secreto (Is 

29,11). (CIC 1295).  

Pela crisma, somos portanto, selados pelo Espirito Santo; nós nos pertencemos a 

ele, ele é nosso dono, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa história, tudo pertence a ele. 

Ele toma posse de nós e por isso nós também devemos tomar posse dele, sentir-se 

herdeiros- e co-herdeiros dele, das promessas dele.  «Foi Deus que nos concedeu a unção, 

nos marcou também com o seu selo e colocou em nossos corações o penhor do Espirito » 

(2 Cor 1, 21-22).  

Assinalados pelo selo indelével na fronte, lavados pela água e revestidos de vestes 

brancas, (batismo), lavados e alvejados as vestes pelo sangue de Cristo (Penitencia e 

Eucaristia), alimentados pelo Pão dos anjos (Eucaristia) seremos distinguidos na 

eternidade, para acompanhar o Cordeiro aonde quer que vá (Ap 7,2-3.14; Ez 9,4-6). 

MAIO 04 

ESPIRITUALIDADE,  PARTILHA E COMPROMISSO 
 

1. O catequista pode distribuir cartões (limpas) entre os crismandos para 

escreverem quais os propósitos que querem fazer na sua vida a partir da crisma e 

recomendar de guarda-lo consigo com suma importância; 

2. Partilhar entre os crismandos: qual progresso, mudança aconteceu na sua vida 

espiritual, psicológica e eclesial? Qual mudança dentro da casa, nos 

relacionamentos com os pais, irmãos e os demais familiares?  

3. Agradecimentos e confraternização.  
 

ORAÇÃO FINAL: 

Leitura e silencio: “Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires 

os seus caminhos, e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para 

obedeceres à sua voz. E o Senhor te escolheu, hoje, para que sejas para ele um 

povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus 

mandamentos. (Dt 26,17 -18).  

 

 

 

 

Anexo: 

As orações 

Os símbolos litúrgicos e seus significados 

Pequeno Dicionário Litúrgico  
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