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SANTO 
DO MÊS

Mês da Bíblia

Esta foto foi gentilmente cedida pelo fótografo Manzini, JN. 

O telhado, em forma de cruz, colabora ainda mais para a 

edificação do templo e valorização da fé dos paroquianos.
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etembro é o mês da Bíblia. Para aprofundar mais este assunto, Padre Messias Sdestaca alguns aspectos da vida de “São Jerônimo que traduziu a Bíblia das línguas 
hebraica e grega para o latim, que era a língua falada pelo povo daquela época”. Além disso, 
Padre Messias salienta que: “A Bíblia é um livro de fé, um livro escrito por homens inspirados 
por Deus. É um conjunto de textos sagrados divididos em Antigo e Novo Testamentos, onde 
encontramos a trajetória do povo de Deus em peregrinação por esta terra. Nela também 
encontramos a história de um Deus que se revela, que fala e que orienta o seu povo”. 

Ainda sobre a Bíblia e São Jerônimo, Sr. Dorival Martinez em seu artigo: Já pensaram... 
“Como o mundo seria se não existisse a Bíblia? Se as pessoas não tivessem as Escrituras 
Sagradas disponíveis para conhecer a Deus, rezar, meditar e estudar a sua mensagem?”. 
(...) São Jerônimo é “considerado o Padroeiro dos Secretários, dos Biblistas e dos Teólogos. 
Há uma máxima de São Jerônimo que diz: ... 'Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo'”.

Padre Tarcísio aprofunda, por sua vez, esse tema com a reflexão: A Palavra de Deus. “A 
Igreja tem a missão de proclamar a Palavra de Jesus Cristo a todos os povos, pois a Igreja de 
Jesus é a Igreja da Palavra. (...) A pregação da Palavra de Deus pressupõe a Boa Nova. Ela é 
uma luz que deve brilhar no coração das pessoas, colaborar para que cada uma possa 
encontrar o sentido de sua vida e questionar a prática individual e comunitária da justiça e do 
amor misericordioso de Deus. A Palavra de Deus não pode ficar em segundo plano”. 

Em outra reflexão relevante deste mês, relaciona-se ao artigo de D. Odilo, Cardeal 
Arcebispo de São Paulo: Amar a Pátria. “Os conceitos de pátria e, sobretudo, de patriotismo, 
trazem logo à mente várias interpretações e até reservas por causa do uso manipulado que 
certos movimentos culturais e ideologias políticas fizeram deles. (...) A pátria deveria ser para 
todos, e também para os cristãos, o lugar e a referência mais próximos para viver o amor ao 
próximo e as virtudes humanas da justiça, honestidade e solidariedade. É também o espaço 
para o exercício da liberdade, em que cada um está relacionado com os outros, como parte 
de um todo, desempenhando seu senso de responsabilidade social e oferecendo sua 
contribuição para a edificação do bem comum”. 

Já no artigo do Sr Hugo: Impactos da Pandemia ao Meio Ambiente, torna-se de grande 
importância que reflitamos, neste tempo, sobre esses fatos, para que possamos nos tornar 
agente de mudança da humanidade: deixar de ser motivo de medo por destruir, para ser 
motivo de integração porque quer acolher. É tempo de nos unirmos aos pedidos do Papa, que 
pede uma ecologia integral, ou seja, participativa. Podemos e devemos fazer, no mundo, o 
paraíso onde vivam em paz os seres humanos, as árvores, os animais e outros seres”.

Em seguida, há o texto: Dia mundial do coração, que aborda os cuidados com a saúde do 
coração. “Essa data é comemorada no dia 29 de setembro, tem por objetivo alertar e 
conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a 
saúde do coração. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo”.

Por fim, em Opinião de especialista, vocês poderão ler o artigo de Nícia Tavares: 
Valorizando a mesa. “O afeto é decorrência da valorização constante da dignidade humana. 
Forma o vínculo. E o vínculo familiar é mais um vínculo de afeto do que um vínculo biológico. 
(...) Não basta ter um filho biológico, você leu que isso é bom, mas é pouco; é necessário 
adotá-lo também, voltando-lhe o olhar carinhoso de atenção, e imagina que fácil, o jantar é 
uma ponte maravilhosa”. 

Além desses artigos, há outros interessantes para sua leitura e reflexão.
Acompanhem também as principais atividades e ações desenvolvidas pela equipe da 

Casa do Pequeno e do Jovem Cidadão; e também as atividades desenvolvidas pelo Centro 
Social Coração de Maria.

BOA LEITURA!  Até a próxima edição.
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Mons.Tarcísio Justino Loro

SETEMBRO:
A PALAVRA 

DE DEUS
A Palavra de Deus encontrou um 

novo espaço e significado no 
Concílio Vaticano II, a partir da 

redescoberta da Igreja missionária. Essa 
retomada de consciência é a recuperação da 
identidade missionária da Igreja que encontra-
mos nas palavras dos Apóstolos: Não é justo 
que abandonemos a palavra de Deus para 
fazer contas (Atos 6,2). A pregação construía a 
Igreja e era o critério e a forma privilegiada de 
comunicar o projeto de Cristo a todas as 
pessoas, em todos os tempos e lugares. 

A Igreja tem a missão de proclamar a 
Palavra de Jesus Cristo a todos os povos, pois 
a Igreja de Jesus é a Igreja da Palavra. O 
Menino de Belém é o Verbo encarnado, a 
Palavra do Pai comunicada ao mundo. A 
missão do Jesus foi, essencialmente, anunciar, 
por meio de sinais, gestos e palavras, a 
misericórdia do Pai. A Igreja, sinal visível do 
Cristo no meio do mundo, em continuidade à 
missão do Redentor, tem por missão comunicar 
o amor de Deus revelado em seu Filho, pois 
meio da linguagem humana.

Padre Antonio Vieira, no seu Sermão da 
Sexagésima, ou da Palavra de Deus, pregado 
na Capela Real, Lisboa, em março de 1655, 
constata que nunca na Igreja de Deus houve 
tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se 
semeia a Palavra de Deus, como é que 
aparecem tão poucos frutos? ... Que é isto? ...  
se a Palavra de Deus tem hoje tantos pregado-
res, por que vemos hoje nenhum fruto da 
Palavra de Deus?

O questionamento do Padre Vieira, 
ressalvadas certas medidas, poderia ser feito 
ainda hoje, após quase quatro séculos. Há 
centenas de templos espalhados pelas 
cidades, muitas vezes com pregações diárias. 
E, por incrível que apareça, podemos nos 
perguntar ainda hoje, como Vieira: Por que a 
Palavra de Deus produz tão pouco fruto?

Cada um pode responder de muitas 
maneiras. Mas creio que não esgotará todas as 
razões. Neste breve artigo, gostaríamos de 
apresentar as nossas explicações.

Há seis elementos que entram em jogo no 
processo comunicativo da Palavra de Deus: o 
pregador entra em contato com a assembleia, 
usa uma linguagem para transmitir uma 
mensagem, a partir de um determinado 
contexto. 

Quanto à pessoa do pregador, bispo, 
presbítero, diácono ou leigo, sua primeira 
atitude é colocar-se “como ouvinte e necessita-
do da Palavra”. Ele deve meditá-la no seu 
coração para transmiti-la de forma viva, a fim de 
que não seja um “mero retransmissor”. A 
Palavra deve ser comunicada com amor, 
paixão e atitude de acolhimento.

O pregador deve entrar em contato com a 
assembleia por meio de canais eficientes: um 
bom microfone, aparelhos de acústica e 
sonorização de boa qualidade. O contato se 
estabelece também a partir da amizade e do 
carinho com que o pregador vive o seu 
pastoreio. O pastor deve amar suas ovelhas e 
preocupar-se sempre para que tenham no 
coração a Palavra de Deus como alimento de 
esperança. 

Por outro lado, a assembleia deve estar 
atenta e dócil à Palavra, deixar-se tocar por sua 
mensagem. Pois a Palavra deve causar uma 
“impressão” no receptor, deve provocar uma 
atitude de aceitação de Jesus Cristo e de seu 
Reino. Nem sempre nossas assembleias dão a 
devida importância à homilia. O esforço de 
refletir os ensinamentos da Bíblia não deve ser 
apenas do pregador, mas de todos que o 
escutam. 

Entendemos que qualquer comunicação, 
como também a pregação, necessita de uma 
linguagem capaz de ser entendida pelas 
pessoas; caso contrário, não transportará as 
mensagens que desejamos comunicar. Sem 
um código comum, ou linguagem, entre 
emissor e receptor, não há comunicação. Da 
mesma forma, não pode haver evangelização 
se os meios utilizados pelo pregador forem 
desconhecidos pelo receptor. Este talvez seja 
um dos maiores desafios da evangelização: 
falar a linguagem de nosso povo

O conteúdo principal da pregação deve ser 
sempre o MISTÉRIO DE CRISTO. “Onde quer 
que Deus abra uma porta à Palavra para 
proclamar o mistério de Cristo a todos os 
homens, com confiança e sem cessar, anuncie-
se o Deus vivo e Aquele que enviou para a 

salvação de todos, Jesus Cristo” (Ad Gentes 
13). “Anunciando o Evangelho entre os povos, 
com confiança torne conhecido o mistério de 
Cristo, em cujo nome exerce sua delegação. 
Nele, ousará falar como convém e não se 
envergonhará do escândalo da cruz” (Ad 
Gentes 24). 

Muitas vezes, nossas assembleias 
paroquiais não encontram na homilia a 
centralidade da Pessoa de Cristo. Alguns 
pregadores fogem dessa responsabilidade, 
falando de todos os assuntos do dia a dia, sem 
relacioná-los com Jesus Cristo e com sua obra 
de redenção. Acabam fragilizando ainda mais 
os corações das pessoas com pessimismos, 
análises superficiais da realidade e argumenta-
ções subjetivas. 

A pregação da Palavra de Deus pressupõe 
a Boa Nova. Ela é uma luz que deve brilhar no 
coração das pessoas, colaborar para que cada 
uma possa encontrar o sentido de sua vida e 
questionar a prática individual e comunitária da 
justiça e do amor misericordioso de Deus. A 
Palavra de Deus não pode ficar em segundo 
plano. 

Um outro elemento é que todos os 
batizados devem rogar ao Espírito o dom da 
escuta da Palavra. Em Apocalipse (2,29), São 
João diz: “Quem tiver ouvidos, ouça o que o 
Espírito diz às Igrejas.”

Por fim, acreditamos que a proclamação da 
Palavra de Deus exige “algo de poético”, de 
arte, de beleza. O próprio Cristo usou os 
recursos artísticos da palavra, como parábolas, 
símbolos, metáforas, antíteses. Podemos dizer 
que Ele foi um Mestre na arte de falar. 
Acrescentamos a essas considerações o 
entusiasmo, a alegria, a convicção e a 
satisfação de refletir com a comunidade a Boa 
Nova.

Foto: Divulgação Web
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Impactos da pandemia aoImpactos da pandemia ao

Meio Ambiente

Desde que a pandemia de 
COVID19 foi declarada pela 

OMS (Organização Mundial da Saúde), 
as medidas para conter a disseminação 
do vírus, através do isolamento social 
dos humanos, geraram uma série de 
consequências e impactos positivos ao 
meio ambiente. O principal impacto está 
relacionado com a qualidade do ar 
através da diminuição do dióxido de 
carbono, o famoso CO2, devido à queda 
na produção industrial e redução de 
circulação de veículos e aeronaves. Isso 
resultou na redução dos níveis de 
poluição que pôde ser observada nas 
grandes cidades de todo o mundo. 

Segundo a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb), os 
índices de poluição atmosférica na 
cidade de São Paulo reduziram cerca de 
50% em apenas uma semana. Esta 
diminuição da poluição pôde ser vista no 
céu de São Paulo com a apresentação 
de um pôr do sol espetacular, todos os 
dias, registrado e divulgado pelas redes 
sociais. 

A redução da presença humana e de 

suas atividades 
e c o n ô m i c a s 
resultou em uma 
série atividades 
incomuns dos 
a n i m a i s  n a s 
cidades de todo 
o mundo e eles 
fizeram um show 
de apar ições, 
mostrando toda 
sua exuberân-
cia, explorando o 
me io  u rbano : 

pavões reais nas ruas de Madri, cervos 
nas ruas de Paris, um jacaré atravessou 
tranquilamente a rua em Porto Velho 
(Brasil), cabras circularam em via 
deserta em Jaipur (Índia), veados 
ocuparam o gramado em frentes as 
residências em Romford (Inglaterra), 
um javali selvagem se alimentou de 
grama em frente a prédios residenciais 
em Ajácio (Córsega), leões marinhos 
ocuparam vias em Mar del Plata 
(Argentina), guaxinim passeou livre-
mente pelo Central Park (Nova York), 
ovelhas se aglomeraram em frente a 
prédios em Mortpellier (França). Uma 
das cenas mais comentadas nas redes 
sociais foram as ovelhas que aparece-
ram brincando em um parquinho de 
Raglan Farm Park, em Monmoutshire, 
no País de Gales.

Houve também a diminuição das 
atividades de turismo nas águas como, 
passeios de barco, iates, gôndolas e 
táxis aquáticos e proibição da pesca. E 
assim foi possível observar a beleza de 
vidas aquáticas e marinhas, antes 

escondidas pela turbidez das águas e 
medo desses animais. Em Veneza, 
água-viva e golfinhos em busca de 
peixes foram flagrados em um dos 
canais da cidade, nas águas de Piazzale 
Roma, foram observados mexilhões, 
peixes, caranguejos e algas. Em Krabi, 
na Tailândia a praia amanheceu repleta 
de lindíssimas estrelas-do-mar. O 
zoólogo e professor da Unesp, Carlos C. 
Alberts, explica que muitos animais, 
antes de explorar uma área, avaliam o 
risco de entrar nela, não somente em 
relação ao ser humano, mas também a 
predadores ou outros indivíduos de sua 
própria espécie que possam ser uma 
ameaça.

Este cenár io é chamado, em 
ecologia, de paisagem do medo. É ele 
que faz um animal mudar seu comporta-
mento e evitar um local apenas por 
sentir o cheiro ou ouvir o som de um 
predador. 

É de grande importância que 
reflitamos, neste tempo, sobre esses 
fatos, para que possamos nos tornar 
agente de mudança da humanidade: 
deixar de ser motivo de medo por 
destruir, para ser motivo de integração 
porque quer acolher. É tempo de nos 
unirmos aos pedidos do Papa, que pede 
uma ecologia integral, ou seja, participa-
tiva.

Podemos e devemos fazer, no 
mundo, o paraíso onde vivam em paz os 
seres humanos, as árvores, os animais 
e outros seres. Pense nisso, a mudança 
é agora.
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Cardeal Odilo Pedro Scherer
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Os conceitos de pátria e, sobretudo, 
de patriotismo, trazem logo à mente 

várias interpretações e até reservas por 
causa do uso manipulado que certos 
movimentos culturais e ideologias políticas 
fizeram deles. No entanto, aqui desejo me 
referir a eles no sentido neutro e originário, 
conforme a definição do “Novo Dicionário 
Aurélio da Língua Portuguesa”.

Pátria vem da palavra latina pater, que 
significa “pai” e, por consequência, refere-se 
à terra dos pais, terra que nos viu nascer, 
lugar da origem, do nosso berço, ou que 
assim se considera por escolha. Em sentido 
mais amplo e cultural, pátria é o lugar ou país 
com o qual nos identificamos e do qual nos 
sentimos parte. A pertença a uma pátria 
chama em causa imediatamente as relações 
com um povo, do qual alguém é membro e 
com o qual se sente comprometido. 
Infelizmente, há milhões de pessoas que, por 
vários motivos, são apátridas, não tendo uma 
pátria. Geralmente, isso acontece por causa 
de guerras, perseguições e discriminações 
severas, que acabam excluindo pessoas da 
participação da vida do seu povo, obrigando-
as a procurar, fora dele e de seu país, um 
novo povo de referência para sua vida. 

Para o cristão, a relação com a pátria 
t a m b é m  p o s s u i  u m  s i g n i fi c a d o ? 
Evidentemente, ele também é um ser 
humano, que necessita e tem o direito a uma 
pátria. Ao mesmo tempo, o cristão sabe que a 
sua pátria neste mundo ainda é provisória e 
que, nesta vida, ele se encontra na condição 
de peregrino, a caminho da pátria definitiva. 
Também sabe, porém, que, durante esta 
vida, ele deve ser cidadão e envolver-se 
ativamente na promoção do bem comum do 
seu povo e de sua pátria e que ele próprio 
também possui o direito à cidadania plena. 
Nenhum cristão ou pessoa de qualquer 
religião deveria ser discriminado por causa 
de sua fé, nem ser considerado cidadão de 
segunda classe por ser pessoa de fé 
religiosa.

A pátria deveria ser para todos, e também 
para os cristãos, o lugar e a referência mais 
próximos para viver o amor ao próximo e as 
virtudes humanas da justiça, honestidade e 
solidariedade. É também o espaço para o 
exercício da liberdade, em que cada um está 
relacionado com os outros, como parte de um 

todo, desempenhando seu senso de 
responsabilidade social e oferecendo sua 
contribuição para a edificação do bem 
comum. A pátria é o lugar do exercício e da 
afirmação da própria dignidade e do respeito 
à dignidade dos demais.

Assim, podemos entender o motivo pelo 
qual a Doutrina Social da Igreja e a moral 
social católica conclamam todos os católicos, 
e também as demais pessoas de boa 
vontade, a unir seus esforços na edificação 
da convivência humana e social digna, 
respeitosa e solidária, na busca do bem 
comum. A participação de todos no bem da 
pátria equivale ao interesse que todos 
precisam ter na edificação e conservação da 
“casa comum”, ou da “cidade”, entendida 
como espaço de convívio e busca do que é 
bom para todos.

Isso independe de opção partidária ou 
ideológica, é questão de cidadania, como 
expressão do direito e do dever de todos. 
Nesse sentido, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) firmou o Pacto pela 
Vida e pelo Brasil, em abril passado, junto 
com outras cinco instituições de expressiva 
credibilidade pública, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), a Comissão 
Arns, a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC). Mediante esse 
pacto, condensado em dez pontos, os 
signatários convocam todos os brasileiros, 
neste tempo de crise sanitária, política e 
econômica, a unir esforços em defesa da vida 
humana, pensando especialmente nos mais 
vulneráveis da sociedade. A pandemia 
mostrou, de maneira inequívoca, que muitos 
brasi leiros continuam excluídos dos 
benefícios do bem comum, que a pátria 
deveria proporcionar a todos. A defesa da 
vida inclui o acesso aos bens da alimentação, 
saúde, habitação, segurança e educação.

Por outro lado, mediante o Pacto, os 
signatários também fazem um forte apelo ao 
diálogo social e político, em vista do respeito 
pela democracia. Vivemos uma situação 
política marcada por forte polarização, na 
qual parece que o bem está todo de um lado e 
o mal está todo de outro. A convivência na 
pátria-casa comum supõe diversidade e 
pluralismo, em que o diálogo franco e o 
respeito levem a somar, a partir das diferen-
ças, não sendo necessário um antagonismo 
bipolar e excludente. Que a comemoração do 
Dia da Pátria nos ajude a avançar no diálogo, 
feito de abertura e tolerância, e a centrar as 
atenções naquelas questões que requerem a 
contribuição de todos na edificação da casa 
comum.

Foto: Divulgação Web
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O santo extraordinário
Padre Pio nasceu no dia 25 de 

maio de 1887, em Pietrelcina, 
Itália. Era filho de Gracio Forgione e de 
Maria Josefa de Nunzio. No dia seguin-
te, foi batizado com o nome de 
Francisco, e mais tarde seria, de fato, 
um grande seguidor de São Francisco 
de Assis.

Depois da ordenação sacerdotal, em 
1910, no Convento de Benevento, 
padre Pio, como era chamado, ficou 
doente, tendo de voltar a conviver com 
sua família para tratar de uma enfermi-
dade, e lá permaneceu até o ano de 
1916. Quando voltou, nesse ano, foi 
mandado para o Convento de San 
Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até 
a morte.

Padre Pio passou toda a sua vida 
contribuindo para a redenção do ser 
humano, cumprindo a missão de guiar 
espiritualmente os fiéis e celebrando a 
eucaristia. Para ele, sua atividade mais 
importante era, sem dúvida, a celebra-
ção da santa missa. Os fiéis que dela 
participavam sentiam a importância 
desse momento, percebendo a plenitu-
de da espiritualidade de padre Pio. No 
campo da caridade social, esforçou-se 
por aliviar sofrimentos e misérias de 
tantas famílias, fundando a "Casa 
Sollievo della Sofferenza", ou melhor, a 
"Casa Alívio do Sofrimento" em 1956.

Para padre Pio, a fé era a essência 
da vida: tudo desejava e tudo fazia à luz 
da fé. Empenhou-se, assiduamente, na 

oração. Passava o dia e grande parte da 
noite conversando com Deus. Ele dizia: 
"Nos livros, procuramos Deus; na 
oração, encontramo-lo. A oração é a 
chave que abre o coração de Deus". 
Também aceitava a vontade misteriosa 
de Deus em nome de sua infindável fé. 
Sua máxima preocupação era crescer e 
fazer crescer na caridade. Por mais de 
cinquenta anos, acolheu muitas 
pessoas, que dele necessitavam. 

Quando seu serviço sacerdotal foi 
posto em dúvida, sendo investigado, 
padre Pio sofreu muito, mas aceitou 
tudo com profunda humildade e 
resignação. Diante das acusações 
injustificáveis e calúnias, permaneceu 
calado, sempre confiando no julgamen-
to de Deus, dos seus superiores diretos 
e de sua própria consciência. Muito 
consciente dos seus compromissos, 
aceitava todas as ordens superiores 
com extrema humildade. E encarnava o 
espírito de pobreza com seriedade, com 
total desapego por si próprio, pelos 
bens terrenos, pelas comodidades e 
honrarias. Sua predileção era a virtude 
da castidade.

Desde a juventude, sua saúde 

sempre inspirou cuidados e, sobretudo 

nos últimos anos da sua vida, declinou 

rapidamente. Padre Pio faleceu no dia 

23 de setembro de 1968, aos oitenta e 

um anos de idade. Seu funeral caracte-

rizou-se por uma multidão de fiéis, que o 

consideravam santo.
Nos anos que se seguiram à sua 

morte, a fama de santidade e de 
milagres foi crescendo cada vez mais, 
tornando-se um fenômeno eclesial, 
espalhado por todo o mundo. Em 1999, 
o papa João Paulo II declarou bem-
aventurado o padre Pio de Pietrelcina, 
estabelecendo no dia 23 de setembro a 
data da sua festa litúrgica. Depois, o 
mesmo sumo pontífice proclamou-o 
santo, no ano 2002, mantendo a data de 
sua tradicional festa.
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Já pensaram...
Prof. Dorival Martinez

Como o mundo seria se não existisse 
a Bíblia? Se as pessoas não 

tivessem as Escrituras Sagradas disponíveis 
para conhecer a Deus, rezar, meditar e 
estudar a sua mensagem? Pois é! 

Por que será que a gente só valoriza algo 
quando o perdemos e não quando o temos? 
Por exemplo, o ar (oxigênio), a água, enfim a 
liberdade religiosa para cultuar a Deus e de 
se reunir com irmãos para celebrar a Fé? E o 
que dizer da própria Eucaristia que é Cristo 
real e verdadeiro presente na hóstia 
consagrada? 

Como alguém já o disse: “A Bíblia é uma 
linda Carta de Amor escrita por Deus e 
dirigida a seus filhos”, - do qual fazemos 
parte. É o Senhor quem deseja falar conosco 
através de sua Palavra. 

Mas, não foi fácil para que essa Carta 
chegasse até as nossas mãos. Houve muita 
dedicação, muita oração, muito discernimen-
to, um hercúleo esforço intelectual e, 
sobretudo, espiritual. 

Os biblistas, exegetas e teólogos 
continuam a serviço de Deus colaborando, 
pesquisando e estudando os assuntos 
sagrados e esclarecendo-os à Comunidade 
que é o Povo de Deus.

Atualmente, foram superadas as 
dificuldades com as línguas originais: 
hebraico, aramaico e grego. As nações já 
contam com edições bíblicas em suas 
próprias línguas pátrias, inclusive algumas 
tribos indígenas e comunidades africanas 
têm acesso em seus dialetos grupais.

Só para termos uma ideia, citamos 
(embora não bíblicos) os seguintes exem-
plos: Bill Gates, não pode ser traduzido 
literalmente como “Guilherme Portões”; Da 
mesma forma, Michael Jackson também não 
deve ser traduzido para Miguel Filho de Jacó. 

O nome de Deus, “Eu Sou”, em hebraico 
seria YHVH, que os teólogos traduzem por 
Yahveh, refere-se à transliteração do 
tetragrama hebraico. Mas, também encon-
tramos como Adonay e Javé, Jeová, Elohim, 
Elyon.

A palavra “Shalom” que aceitamos a 
tradução por “paz”, no hebraico ela tem uma 
conotação bem mais profunda. Ela enseja 
saúde, bem-estar, integridade, prosperida-
de, harmonia e paz.  

Como os estudiosos nos declaram, as 
traduções perdem um pouco a intensidade e 
a vitalidade da expressão contida nos 
originais, - sendo essa a preocupação 
principal para se apurar a mensagem mais 
adequada para o entendimento.

Coube a São Jerônimo, a maravilhosa 
graça de traduzir primeiramente as Sagradas 
Escrituras do original para o latim, chamada 
de Vulgata, língua da Igreja na época. Este 
santo homem de Deus nasceu em Dalmacia, 
hoje Croácia, no ano 340. Era de família 
cristã, culta e muito rica. 

Logo após o seu batismo quando tinha 25 
anos de idade, Jerônimo sentiu-se chamado 
à vida monástica.  Juntou-se aos monges 
que viviam na Gália, atual França. Dedicou-
se ao estudo da Bíblia e da Teologia. Viveu 
grande parte de sua vida no deserto com 
jejuns e orações, como um eremita.

Foi para Constantinopla e lá manteve 
contato com São Gregório que lhe mostrou o 
caminho e o amor pelo estudo das Sagradas 
Escrituras. À época, foi o único identificado 
com capacidade de dominar as línguas 
grega e hebraica e, por essa razão, o Papa 
Damaso lhe deu a missão de traduzir a 
Bíblia.

Tornou-se então “secretário” do Papa e, 
uma vez concluída essa tarefa, - após muitos 
anos de dedicação, o seu trabalho foi 
apresentado e aprovado no Concílio de 
Trento. Morreu como monge aos 80 anos em 
30 de setembro do ano 420 e, neste dia é 
lembrado na liturgia Católica e a Igreja 
instituiu como o “Dia da Bíblia”. 

Por conta disso é considerado o 
Padroeiro dos Secretários, dos Biblistas e 
dos Teólogos. Há uma máxima de São 
Jerônimo que diz: ... “Ignorar as Escrituras é 
ignorar o próprio Cristo”.

Em nossa Comunidade de Fátima, 
também contamos com duas pessoas, 
Eduardo Araújo, não o cantor, mas o 
jornalista e teólogo e a Sra. Débora Gaeta. 
Eles fazem o trabalho, não o de São 
Je rôn imo ,  mas  o  de 
secretariar as atividades 
paroquiais, atendendo os 
fiéis e demais pessoas 
q u e  n e c e s s i t a m  d e 
i n f o r m a ç õ e s  e  d o s 
serviços religiosos.

O Sr. Eduardo não é 
um “Bombril”, mas é um sujeito de mil e uma 
utilidade: atende a rotina, administra a edição 
do jornal da Paróquia, coordena e ministra 
aulas nos cursos Bíblicos Teológicos e 
muitas outras coisas. 

Ambos, Débora e Eduardo, secretários, 
atendem com zelo e muita paciência ao povo 
de Deus. Frequentemente, recebem 
telefonemas do tipo: “A que horas começa a 
missa das 11 horas?”. A essas duas pessoas, 
a nossa gratidão pela dedicação, apreço e 

respeito pelo nosso Pároco, líder natural, que 
está investido sacramentalmente em nossa 
Paróquia 

Voltando ao cerne de nosso assunto, 
lemos que escrito está: “A Palavra de Deus 
[não a do homem], mas a de Deus, ela é viva 
e eficaz, mais penetrante do que qualquer 
espada de dois gumes. Penetra até dividir 
alma e espírito, articulações e medulas. 
Julga os pensamentos e as intenções do 
coração” (Hb 4,12).

Então amados, hoje,  nós somos 
privilegiados, pois dispomos de vastas 
traduções bíblicas com diversas vertentes: 
devocional, espiritual, estudo, oracional, 
pastoral, - todas com aprovação eclesiástica 
da Santa Sé. Muitas nações, línguas e povos 
já foram contemplados.

Além do mais, os católicos contam com 
uma incontável biblioteca de livros e escritos 
cristãos que alimentam e auxiliam os fiéis 
para bem viver o Evangelho da Graça. Livros 
não só acadêmicos e teológicos, mas de 
aplicação, esclarecimento e deleite para 
alma e o espírito.   

A Palavra de Deus e a Eucaristia são os 
dois principais alimentos para a vida cristã, 
sendo necessários para a saúde espiritual do 
povo de Deus. Quem pouco dela come, corre 
o risco de ficar apático e debilitado espiritual-
mente, podendo ter sequelas na vida 
pessoal.

Não findando esta riqueza do tesouro 
divino revelado por Deus, gostaríamos de 
estimular os líderes de nossa comunidade, 
porém não só eles, mas todos fiéis, a lerem o 
documento: “Constituição Dogmática Dei 
Verbum sobre a Revelação Divina”, - que 
geralmente vem editado nas páginas iniciais 
de quase todas as publicações Bíblicas.

Para os leitores que ainda não se 
detiveram para ler esse conteúdo, podemos 
garantir que ele é afável, apetitoso, agradá-
vel e bastante elucidador. Portanto vale a 
pena.  

Terminando o texto, jamais o assunto, 
conta-nos a biografia de São Jerônimo que, 

s e n d o  d e  f a m í l i a 
riquíssima, herdou a 
fortuna dos pais e a 
empregou toda na seara 
do Senhor, ficando pobre 
tal qual São Francisco de 
Assis. Foi proclamado 
“Doutor da Igreja”. 

A g o r a ,  n ó s , 
católicos, dentro das possibilidades de cada 
um, devemos empregar pelo menos uma 
parte daquilo que recebemos de Deus nas 
diversas obras, principalmente aquelas 
oriundas e gestadas em nossa comunidade 
paroquial.

Assim fazendo, estaremos cumprindo 
uma simples e pequenina exortação bíblica 
que é: “...devolver a Deus, o que é de Deus” 
Lc 20,25). Também Ml 3,10 nos ensina: 
“Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral 
para que haja recursos na minha casa”.

Foto: Divulgação Web
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Benefícios em home office 
e retorno às atividades Pamela G. MotaAdvogada

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

O trabalho “home office” está em 
evidencia nesses tempos de 

pandemia que atravessamos e, por conta 
disso, tem gerado muitas dúvidas sobre 
direitos e deveres dos trabalhadores e 
empregadores. 

As dúvidas mais corriqueiras que 
identificamos estão relacionadas aos 
benefícios que foram suprimidos, como 
por exemplo, vale alimentação, vale 
refeição e vale transporte; se essas 
supressões têm respaldo legal, e 
também sobre a retomada das ativida-
des, se os empregados são obrigados a 
retornar às atividades presenciais, ainda 
que nessa situação que nos encontra-
mos.

Com relação ao cancelamento dos 
benefícios vales alimentação e refeição 
não avaliamos que a sua supressão 
esteja correta, pois em regra, esses 
benefícios são concedidos por estarem 
previstos em norma coletiva ou por força 
do contrato de trabalho. Se o contrato de 
trabalho está sendo executado e 
cumprido regularmente, ainda que na 
residência do empregado, não há 
justificativa legal que ampare eventual 
não pagamento desses benefícios. Mas, 
de qualquer forma, é 
sempre importante 
averiguar a norma 
coletiva da categoria.

Já com relação ao 
vale transporte, a sua 
supressão é legal. O 
vale transporte é concedido ao emprega-
do com o fim de custear o deslocamento 
casa/trabalho e vice-versa. Uma vez que 
o empregado está trabalhando de sua 
residência, não havendo necessidade de 
deslocamento para o trabalho, a sua 

supressão, portanto, se mostra justificá-
vel e legal.

No tocante à necessidade de retorno 
dos empregados à empresa, essa é uma 
questão delicada, pois ao mesmo tempo 
em que é necessário avaliar a questão 
envolta à saúde do trabalhador; por outro 
lado, há a necessidade de manutenção 
da atividade empresarial, principalmente 
daquelas atividades que são considera-
das essenciais para a manutenção de 

toda a sociedade, 
como por exemplo, 
hospitais, farmácias, 
mercados e afins.

O empregador, em 
razão do seu poder 
diretivo, pode determi-
nar o retorno dos seus 

empregados às atividades presenciais, 
desde que estas não possam ser 
realizadas em “home office”, que o 
empregado não seja do grupo de risco 
(problemas cardíacos, pressão alta, 

obesidade, diabetes, problemas respira-
tórios). Em contrapartida, o empregador 
deverá fornecer toda a segurança no 
ambiente do trabalho para que as 
at iv idades sejam retomadas com 
segurança e que já discorremos sobre ela 
em artigos passados.

Recomenda-se parcimônia nessa 

retomada, pois muitas situações ainda se 

mostram peculiares. As crianças ainda 

não retornaram para as escolas e muitos 

pais não têm com quem deixá-las. Nada 

como uma boa conversa entre emprega-

dor e empregado para chegarem a um 

entendimento; e caso isso não seja 

possível, o sindicato da sua categoria ou 

um advogado de sua confiança poderão 

ser acionados para intermediar esse 

entendimento.

Foto: Divulgação Web
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Setembro Vermelho

Comemorada no d ia  29 de 
setembro, essa data tem por 

objetivo alertar e conscientizar a popula-
ção sobre a importância de manter 
hábitos saudáveis e preservar a saúde 
do coração. As doenças cardiovascula-
res são a principal causa de morte no 
mundo, de acordo com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 
o que motivou a criação da data.

Fundado em 2000, o Dia Mundial do 
Coração é uma iniciativa da Federação 
Mundial do Coração. É a maior platafor-
ma mundial para aumentar a conscienti-
zação sobre Doenças Cardiovasculares 
(DCV), incluindo doenças cardíacas e 
derrame.

As doenças cardiovasculares podem 
afetar o coração e os vasos sanguíneos, 
destacando-se a doença arter ia l 
coronariana, que envolve dor no peito e 

infarto agudo do miocárdio, sendo esta a 
maior causa de morbimortalidade no 
mundo. No Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde, cerca de 300 mil 
indivíduos por ano sofrem Infarto Agudo 
do Miocárdio (IAM), ocorrendo óbito em 
30% desses casos.

Para combater as principais doenças 
que afetam o coração, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 
prática de atividades físicas aliada a uma 
alimentação balanceada, com baixa 
concentração de sódio e açúcar, além de 
acompanhamento médico e nutricional. 
Alguns fatores de risco são determinan-
tes para a ocorrência das doenças, tais 
como diabetes, hipertensão, tabagismo, 
estresse, obesidade, doença da tireoide, 
colesterol alto e histórico familiar.

O uso de drogas ilícitas, como a 
cocaína, também pode levar ao infarto 
agudo do miocárdio. Os jovens devem 
procurar o cardiologista mais precoce-
mente, objetivando a identificação de 
qualquer sinal de alerta, enfatizando que 
o tabagismo pode desenvolver doença 
coronariana, independente dos demais 
fatores de risco envolvidos.

PREVENÇÃO: 
A melhor prevenção é ir ao cardiolo-

gista e seguir suas orientações:
- Abandonar o sedentarismo, o 

tabagismo e praticar atividade física, 
conforme orientação médica;

- Fazer trinta minutos de caminhada, 
pelo menos três vezes por semana, já é 
benéfico ao coração;

- manter uma alimentação saudável, 
sem gorduras ou frituras, dando prefe-
rência às carnes brancas;

- Inserir vegetais, folhas e legumes 
nas refeições;

- Trocar a sobremesa calórica por 
uma fruta;

- Evitar o consumo excessivo de 
açúcar, massas, pães e alimentos 
industrializados;

- Restringir a ingestão de bebidas 
alcoólicas.

De acordo com a Federação Mundial 
do Coração, que anualmente promove 
campanhas preventivas sobre doenças 
do coração, explica que os indivíduos 
devem assumir o controle da saúde do 
seu próprio coração, compartilhando o 
poder, entendendo o seu próprio risco e 
o de sua família de contrair DCV e 
agindo para melhorá-lo.

Para a Federação, governos e 
ministérios da saúde devem compreen-
der com precisão a escala do problema, 
investindo na vigilância e monitoramento 
de DCV. Já os países também devem 
implementar intervenções em toda a 
população para reduzir as DCV, incluin-
do: 

¤Políticas abrangentes de controle do 
tabaco;

¤ Impostos para reduzir a ingestão de 
alimentos ricos em gordura, açúcar e 
sal;

¤Percursos pedestres e de bicicleta 
para aumentar a atividade física;

¤Estratégias para reduzir o uso 
prejudicial de álcool;

¤Refeições escolares saudáveis   para 
crianças.

(Colaboraram: https://www.world-heart-
federation.org/world-heart-day/world-
h e a r t - d a y - 2 0 1 9 / ; 
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-
noticias/3039-29-9-dia-mundial-do-
coracao-seja-um-heroi-do-coracao) 
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Quem visita a Praça da Liberdade 
se depara com uma igreja na 

esquina da praça com a Avenida 
Liberdade. Construída no final do século 
XIX, a Igreja Santa Cruz das Almas dos 
Enforcados (Praça da Liberdade, 238) é 
um dos templos religiosos com maior 
carga simbólica da cidade. Ainda 
durante o período colonial, a praça era o 
local onde ocorriam os enforcamentos 
dos condenados à morte pelo governo 
português. E descendo a Rua dos 
Estudantes em direção ao bairro do 
Glicério ficava localizado o cemitério da 
cidade; no local é possível ver uma 
pequena capela do cemitério, ainda hoje 
existente, chamada de Capela dos 
Aflitos. Era muito querida dos habitantes 
negros da região e converteu-se em um 
centro devocional da religiosidade 
popular sincrética, principalmente 
dedicado ao culto de Francisco José das 
Chagas “o Chaguinhas”.

Chaguinhas foi um militar negro 
enforcado ali na praça em 1821, devido 
a uma rebelião militar contra a coroa 
portuguesa, por conta de atraso no 
pagamento do soldo. Segundo o 
historiador Nicolau Sevcenko, ao 
enforcar o cabo Chagas, a corda se 
rompeu três vezes seguidas, o mesmo 
ocorrendo com uma última tentativa 
com um laço de couro. A vítima então foi 
decapitada no chão pelos carrascos, o 
que provocou um grande tumulto dos 
populares presentes, que acreditavam 
estar diante de um “milagre divino”, 
através das cordas rompidas e exigiam 
a suspensão da pena capital. 

O executado então tornou-se um 
santo popular na devoção da população 

negra e pobre de São 
Paulo. Diz uma das lendas 
que cerca a devoção a 
Francisco Chagas que foi 
erguido um pequeno altar 
improvisado com uma cruz 
em sua homenagem. As 
velas acesas sob o altar 
j ama is  se  apagavam, 
mesmo sob tempestade, 
confirmando a santidade do 
mártir. Criou-se então um 
grande afluxo popular para 
cultuar o local que passou a 
ser chamado de a Santa 
Cruz dos Enforcados. Em 
1851, a Forca foi extinta e, 
e m  1 8 8 5 ,  c o m  a 
inauguração do cemitério 
da Consolação, o Cemitério 
dos Aflitos foi desativado e, 
posteriormente, o terreno foi loteado 
para moradia. A população, no entanto, 
continuou a devoção sempre erguendo 
a  c h a m a d a  “ S a n t a  C r u z  d o s 
Enforcados” em homenagem aos que 
foram executados ali. 

Em 1891, finalmente foi construída 
uma capela, que foi ampliada em 1917, 
dando origem a Igreja Santa Cruz das 
Almas dos Enfocados, localizada na 
atual Praça da Liberdade. A “Igreja das 
A l m a s ” ,  c o m o  é  p o p u l a r m e n t e 
conhecida continuou vinculada à figura 
de Chaguinhas e à religiosidade afro-
brasileira. 

No final do século XIX, criou-se até 
uma festa para o culto, o que alarmou as 
autoridades. Como parte da devoção e 
do sincretismo religioso, a população 
negra paulistana participava no início do 

mês de maio da Festa de Santa Cruz, 
junto à Igreja Santa Cruz das Almas dos 
En focados  p romov ida  po r  uma 
irmandade, que existia em torno da 
Igreja. A praça era tomada no dia 3 de 
maio por várias apresentações musicais 
ligadas ao samba e era uma das 
festividades populares mais celebradas 
em São Paulo, na virada do século XIX 
para o século XX. 

* Bruno Sanches Baronetti, historiador 
e pesquisador da cultura popular 
brasileira.

Para saber mais:
SEVCENKO, Nicolau.  A c idade 
m e t á s t a s e s  e  o  u r b a n i s m o 
inflacionário: incursões na entropia 
paulista. Revista USP. São Paulo: Nº 
63, setembro/novembro de 2004.

A Igreja das Almas
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Nunciatura Brasileira

Papa nomeia Núncio

Fisioterapia
Respiratória
Atendimento de Fisioterapia 

respiratória pediátrica e neonatal 

na sua própria casa.

www.silviamottaterapeuta.com

Silvia Helena Motta de Oliveira
Crefito nº 66983-f

Tel.: 9 9188-6614
Dia do Catequista

Anuncie:

3834
1532

O Papa Francisco nomeou o 
novo núncio apostólico para o 

Brasil. Trata-se de dom Giambattista 
D iquat t ro ,  a rceb ispo t i tu la r  de 
Giromonte, até agora núncio apostólico 
na Índia e Nepal. Ele irá substituir Dom 
Giovanni D'Aniello, que foi transferido 
para a nunciatura na Rússia. 

Trajetória e histórico
Giambattista Diquattro nasceu em 

Bolonha, Emília-Romanha, Itália, em 
18 de março de 1954. É arcebispo, 
diplomata, teólogo e canonista. Foi 
o rdenado sacerdo te  em 1981. 
Recebeu seu mestrado em Direito Civil 
na Universidade de Catânia, e doutora-
do em Direito Canônico na Pontifícia 
Universidade Lateranense, em Roma, 
e mestrado em Teologia Dogmática na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, 
em Roma.

Entrou para o Serviço Diplomático 
da Santa Sé em 1º de maio de 1985, e 
serviu em missões diplomáticas nas 
rep resen tações  pon t i f í c i as  na 
República Centro-Africana, República 
Democrática do Congo e Chade, nas 

Nações Unidas em Nova 
York, e mais tarde na 
Secretaria de Estado do 
V a t i c a n o ,  e  n a 
Nunciatura Apostólica na 
Itália.

O Papa João Paulo II 
o  n o m e o u  n ú n c i o 
apostólico no Panamá 
em 2 de abril de 2005. 
Bento XVI o nomeou 
núncio apostólico na 
B o l í v i a  e m  2 1  d e 
novembro de 2008 e em 
21 de janeiro de 2017, o 
P a p a  F r a n c i s c o  o 
n o m e o u  N ú n c i o 
Apostólico na Índia e no Nepal.

Qual a função do Núncio
O Núncio Apostólico tem dupla 

missão em um país. A primeira consiste 
em representar o Romano Pontífice 
(Papa Francisco) e a Santa Sé, diante 
da República Federativa do Brasil, 
onde, tendo status de embaixador, ele 
é o decano do Corpo Diplomático junto 
ao governo, isto é, ele sempre será o 

e n c a r r e g a d o  d e  t r a n s m i t i r  à 
Presidência da República as inquieta-
ções da comunidade internacional com 
a referida nação. A segunda é de 
caráter pastoral, cuja tarefa é transmitir 
as mensagens do Santo Padre para 
todas as dioceses do Brasil. Ele é 
responsável para indicar ao Papa a 
nomeação dos bispos. Normalmente, 
reside na Nunciatura Apostólica, que 
goza dos mesmos privi légios e 
imunidades que uma embaixada.

Foto: Divulgação Web



Batismo internacionalBatismo internacional
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Pastoral do Batismo
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A Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Leopoldina, assim como 
outras igrejas da Arquidiocese de São Paulo, tem retomado aos 

poucos suas atividades, tanto pastorais quanto celebrativas. As missas já 
ocorrem com a presença de fieis, sempre respeitando as condições 
estabelecidas pelos organismos de saúde e pela Vigilância Sanitária, e com 
limite máximo de 120 pessoas. 

Já a Pastoral do Batismo realizou, no dia 15 de 
agosto, o primeiro batizado presencial desde o 
início da pandemia. Há uma retomada gradual 
também das pastorais. A criança batizada, com 
três meses de vida, trata-se do pequeno Delight 
Chukwuemeka. Os pais, Emeka e Mercy, são 
nigerianos e estão no Brasil há pouco tempo, por 
isso foi necessária uma celebração especial com o 
rito do batismo em português traduzido para o 
idioma inglês.   

Fotos: Pastoral da Comunicação
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“Voluntários não são pagos 
com dinheiro,

 porque o que fazem não 
tem preço!” 
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Valorizando aValorizando a
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Palavra da especialista
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Nicia Tavares-Psicóloga clínica

CRP 06 38556-6 -Fone 3022-5674

mesa
“Mamãe disse que um dia numa 

conversa com Deus,  E le  lhe 
perguntou: Se você não estivesse mais aqui, 
teria ensinado e dado tudo o que o Devi 
necessitaria aprender para ter uma atuação 
eficaz, edificante no mundo? (Devi tinha 12 
anos.) Levando a impressão a sério, 
começou a solicitar a minha participação em 
todas as atividades, incluindo as tarefas 
domésticas. Ela não me colocava para fazer 
tudo sozinho, mas me mostrava como fazer 
e eu trabalhava ao lado dela. Ela me 
orientava a usar os pratos mais bonitos no 
jantar, elogiando depois minhas tentativas. 
Minha mãe ajudava minha avó, eu ajudava 
minha mãe, minha filha me ajudava e hoje 
minha neta ajuda minha filha. Quando o leite 
derramava à mesa, ela dizia, não chore o 
leite derramado, ela ensinava o porquê - não 
fale de boca cheia para não engasgar - 
então era fácil obedecer. O ritual de passar a 
travessa para que todos se servissem 
sabendo que deveríamos pegar, mas deixar 
para os demais nos auxiliou muito a 
aprender o significado da importância do 
outro, e do repartir sem ganância. E dizia, 
não é só comer à mesa, mas comer na graça 
faz toda a diferença. Mamãe moldou meu 
caráter por meio da participação”.

Esse exemplo, leitores, encontrei no livro 
de Devi Titus, uma senhora, renomada 
conferencista nos Estados Unidos, casada 
há mais de 50 anos, e tive muita vontade de 
compartilhar aqui no nosso jornal, por 
p e r c e b e r  o  g r a n d e  v a l o r  d e s s e s 
ensinamentos, e que qualquer pessoa pode 
ter essa oportunidade e colocar em uma 
ação corriqueira,  situações de conversas 
tão simples, formando os mais fortes 
vínculos familiares, dentro de um cenário 
onde não é necessário inventar nada, a 
grande maioria das pessoas possui uma 
mesa.

Resolvendo ir um pouco mais a fundo 
nessa questão, há pouco tempo, o locutor 
Alix Spiegel, da emissora National Public 
Radio, analisou o jantar, e descobriu uma 
pesquisa em Harvard e Purdue, onde se 
constata que as famílias que fazem as 
refeições juntas se saem melhor em todos 
os aspectos, das que não têm esse hábito. 
Os filhos têm melhor desempenho na escola 
e há menos possibilidade de se envolverem 
em hábitos prejudiciais, como fumar e beber, 
de experimentarem drogas, ou compulsão 
sexual.

No mesmo tema, o professor de 
educação da Universidade de Vanderbilt, Dr. 
Dickinson fez um estudo sobre o jantar, com 
uns pesquisadores de Harvard.( Vide 
detalhes sobre a pesquisa no livro - A 
experiência da mesa, Devi Titus) onde 
conclui que moldamos o caráter de nossos 

filhos com boas conversas à mesa. Diálogos 
são muito importantes, assim devemos ter 
muitos assuntos interessantes, boas 
conversas, para levar à mesa além da 
refeição. E que se deve escolher um tema 
para cada dia, e para cada refeição. E elenca 
ainda uma série de assuntos pertinentes 
para discutir, sobre o social, atualidades, 
histórias antigas e recentes, contextos 
universais; sobre os filhos, expectativas, 
desejos, dificuldades, sonhos; e sobre eles, 
os pais, o que pensam e o que fizeram,  o 
passado, origem, o que sonham, etc.

Mesmo que o tempo e suas atribulações 
nos façam optar pelo drive thru, devemos ter 
a preocupação de arrumar com afeto e graça 
a mesa e sentarmos para a refeição. E se por 
acaso surgir um assunto desagradável, uma 
desobediência, diga em voz normal que só 
depois da refeição você pensará no assunto 
e tomará providência. (Mas faça isso 
mesmo!) 

O afeto talvez seja apontado atualmente 
como o principal fundamento das relações 
familiares. Mas como formar vínculo?

O afeto é decorrência da valorização 
constante da dignidade humana. Forma o 
vínculo. E o vínculo familiar é mais um 
vínculo de afeto do que um vínculo biológico. 
E o vínculo afetivo passou a ser tratado com 
mais atenção inclusive pelos operadores do 
direito.

Sigmund Freud, psiquiatra vienense 
(desenvolveu a psicanálise), que tinha como 
objetivo fazer as pessoas compreenderem 
confli tos emocionais inconscientes, 
acreditava que a personalidade é formada 
nos primeiros anos de vida, e que a origem 
das perturbações emocionais se situa em 
experiências traumáticas reprimidas na 
primeira infância.

Falta de contato, falta de atenção com os 
fi lhos ,  o  não  acompanhamento  do 
crescimento da criança, faz com que o único 
vínculo que tenha, seja pelo fator biológico, 
mas a criança não se sentirá bem, nem 
protegida por alguém que não conhece 
direito. E o sentimento entre eles é frágil ou 
inexistente. 

Vale a pena ainda ressaltar que os 
relacionamentos formados durante a 
primeira infância afetam a capacidade de 
formar relacionamentos durante toda a vida. 
E  a i n d a  d e v e m o s  l e m b r a r  q u e  o 
desenvolvimento da personalidade está 
diretamente ligado aos relacionamentos 
sociais, senhores leitores, sabemos que é 
o b r i g a ç ã o  d o s  p a i s  g a r a n t i r  o 
desenvolvimento físico, emocional, social e 
psicológico aos seus filhos.

Trazemos aqui para pensar, uma forma 
inteligente de relacionamento e valorização 
de todos os integrantes da família. Não basta 
ter um filho biológico, você leu que isso é 
bom, mas é pouco; é necessário adotá-lo 
também, voltando-lhe o olhar carinhoso de 
atenção, e imagina que fácil, o jantar é uma 
ponte maravilhosa. Lembre-se de que sem 
esforço nada acontece. Então vamos lá, com 
mesas postas, boa conversa, alegria e 
tranquilidade, vincular cada vez mais nossas 
cr ianças aos bons costumes, como 
aconteceu a Devi Titus. 

“A virtude invisível é a recompensa 
visível” (Nitiren Daishonin )

Foto: Divulgação Web
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Questões de fé atuaisQuestões de Fé Atuais

Cristiane OkiALIMENTOS
GAETA

Você pergunta e o
padre responde

Mês da Bíblia

Pe. Messias de Moraes Ferreira

Pe. Messias de Moraes Ferreira

Caríssimo Leitor,

É com esperança renovada que 
in ic iamos mês de setembro, 

popularmente conhecido o como o mês da 
Bíblia. É tempo de celebrar a vida e a 
memória de São Jerônimo. Este Santo da 
Igreja foi secretário do Papa Damaso, o 
qual lhe deu a grande missão de traduzir as 
Sagradas Escrituras. Com empenho e 
dedicação, São Jerônimo traduziu a Bíblia 
das línguas hebraica e grega para o latim 
que era a língua falada pelo povo daquela 
época. Daí a palavra “vulgata” que quer 
dizer popular. A maior parte de sua vida 
passa na terra santa fazendo este trabalho, 
principalmente em Belém. 

A Bíblia é um livro de fé, um livro escrito 
por homens inspirados por Deus. É um 
conjunto de textos sagrados divididos em 
Antigo e Novo Testamentos, onde encon-
tramos a trajetória do povo de Deus em 
peregrinação por esta terra. Nela também 
encontramos a história de um Deus que se 
revela, que fala e que orienta o seu povo. 

No Antigo Testamento, temos relatos da 
criação, da Libertação, da Aliança, da Terra 
Prometida, dos Patriarcas, dos profetas, os 
livros sapienciais e históricos. Já no Novo 

Testamento, temos o cumpri-
mento das promessas feitas 
no Antigo Testamento, ou seja, 
a realização das profecias 
inscritas nos escritos dos 
quatros evangelistas: São 
Mateus, São Marcos, São 
Lucas e São João. 

Os relatos dos evangelistas falam de 
Jesus, Filho de Deus, que se fez homem 
para nos salvar, revelado o mistério da 
redenção, vida, morte e ressurreição de 
Jesus, enfim, a Nova e Eterna Aliança. Mas 
também temos o livro dos Atos dos 
Apóstolos, as cartas apostólicas endereça-
das às comunidades cristãs e o Livro do 
Apocalipse. Tais relatos falam da igreja 
primitiva, suas dificuldades e desafios, e 
palavras de conforto e ânimo aos membros 
daquelas comunidades. É um chamamento 
a viver a esperança, a aliança, sendo 
perseverantes na fé, no amor e na missão 
de anunciar Jesus Cristo a todos os povos. 

A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo 
mais humano, mais próximo da realidade 
de seu povo. Falar de Deus é falar do ser 
humano, amado por Ele. Na humanidade 
Ele se aproxima de nós e na divindade nos 
eleva. As Sagradas Escrituras apresentam 

uma linguagem que nasce da fé. Mostra um 
Deus que se revela na História, por 
diferentes formas e caminhos. Um Deus 
que não abandona seu povo. Da aliança no 
Monte Sinai à aliança Eucarística, da 
Páscoa judaica à Páscoa cristã, da 
libertação do Egito à libertação da morte, da 
Terra prometida à promessa do Céu.

Esse percurso nos mostra que as 
Escrituras Sagradas indicam um caminho a 
seguir. Caminho este que nos deve fazer 
melhores, estabelecendo um diálogo 
amoroso que nos leve a crer, sentir Deus. 
Desse modo, desperta a chama sagrada 
em nosso coração e nos faz mergulhar na 
realidade suprema do mistério da vida. 

Neste tempo de pandemia, na Palavra 
de Deus encontramos o grande valor da 
vida e a certeza de que Deus está mais 
presente do que nunca como o Senhor da 
Vida. Deus abençoe a todos!
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Aniversariantes dizimistas de AGOSTO

Pastoral da Família

Aniversariantes de nascimento de agosto

Aniversariantes de casamento de agosto

Próxima Missa da Família

- 28 de setembro  (segunda-feira)

às 20h30min
Silvana e Ronaldo

Luana e Bráulio Silvia e Felipe

Angélica Rivaroli Fiorini, Denise Fontanella da Silva, Edineia Vaciloto Lima, Eduardo Araujo de Castro, Eduardo Fajardo 
Godinho, Elaine Franceschinelli, Elisângela Costa Schiavon, Eva Montiel, Francesca Mattiello, Ilza Toledo Bernardes, 
Isabela Schultz, Ivone da Mota Cunha, José Linaldo Lins, José Pessoa de Arruda, June Elizabete Seno Plaza, Leide 
Moreira de Oliveira, Maria do Céu Coutinho Silva, Maria José Pompermaier, Maria Pasetti de Souza, Marlene Correia 
Lopes, Mauro José Lino, Messias de Moraes Ferreira (Padre), Midori Matsubara da Silva, Neli Aparecida Guimarães do 
Amaral, Neli Sassatelli Armelin, Olga Vivan Lobba, Patrícia Fernandes Alves da Rocha, Roney Fernando Forray, Sandra 
de Angelo Laky, Simara Sant'Ana, Simone de Sousa Oliveira, Solange Batista de Carvalho, Tarcísio Villa, Teruko 
Matukuma, Vera Domingos.

Ana Claudia, Ana Vitória Ortiz, Bianca Cadamuro, Camila Portela Goulard, Elaine Francisquilline, 
Emílio Antonio Di Crescenzo, Felipe, Luana Querubim, Padre Messias de Moraes Ferreira, 
Yasmin.

Ação social

A Pastoral da Família organizou uma ação social junto à 
comunidade e arrecadou 170 cestas básicas (foto ao lado), que 

foram encaminhadas para os Vicentinos e serão, oportunadamente, 
entregues às famílias assistidas pelo grupo. As cestas foram 
encaminhadas pela Pastoral á comunidade na Missa da Família, 
realizada no dia 31/08. 

Fotos: Pastoral da Comunicação
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