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“... Quem não tiver pecado, atire a 
primeira pedra.” (Jo 8,7)

“... Ninguém te condenou... ela respon-
deu: ‘Ninguém, Senhor.’ Então, Jesus disse: 

‘Eu também não te condeno. Vá e não peques 
mais’.” (Jo 8,10-11)

Na década de 1970, um psicanalista americano, Karl Mennin-
ger, escreveu o livro O pecado de nossa época. Muitos de seus 

colegas de profissão se manifestaram contra o tema, mas o autor 
fundamentou com elementos da História e de sua pesquisa – em 
uma rua movimentada de Nova York colocou um homem com veste 
sóbria que escolhia um passante, aleatoriamente e apontava: “Cul-
pado!”. As pessoas ligadas à pesquisa iam atrás dele e perguntavam: 
“O que você pensou quando ouviu a palavra culpado?” As respostas 
foram muitas, desde “Estacionei o carro em lugar proibido” a “Se 
minha família soubesse...”

O psicanalista, então, faz uma investigação histórica e mostra 
que, na Bíblia, muitas vezes os profetas falam para o povo sobre o 
pecado. O autor lembra a passagem de Jonas por Nínive (Jn 3,1-10) 
convidando todos à conversão. Lembra outro profeta, Natã, que 
entrou na casa do rei Davi e contou a história de um homem rico e 
um pobre (cf 2 Sm 12,1-14). Davi percebeu que ele era o homem rico 
que o profeta citava, e o outro, o pobre, era um oficial do exército 
que Davi colocara na frente de batalha para que morresse e pudesse 
ficar com sua mulher. Davi, consciente de seu pecado, disse a Natã: 
“Pequei contra o Senhor... (Sl 50,5). Karl Menninger comenta, ainda, 
a pregação de João, que convida à conversão (Mt 3, 1-12).

Na Grécia Antiga, os filósofos e os pregadores ensinavam uma 
filosofia de vida e uma ética.

No séc. VI, durante o papado de Gregório Magno, os pecados 
capitais são apresentados como atitudes humanas contrárias às 
leis divinas. [Ilustramos essa página com a obra-prima Os sete 
pecados capitais, de Hieronymos Bosch (1440-1516). E na página 
2, listamos os sete pecados]

O autor analisa três ciências que converteram a palavra “peca-
do” em outras: o Direito, em crime; a Sociologia, em irresponsa-
bilidade coletiva; e a Psicologia, em sintoma. E assim, o homem se 
livra de uma responsabilidade pessoal.

O pecado em nossos dias passa a ser ligado exclusivamente à 
religião, como se fosse algo apenas do religioso e não do homem. 
O autor não quer negar a ciência, mas também não quer que ela 

seja uma muleta (que justifique o pecado).
E qual seria o pecado de nossa época? O psicanalista afirma: “a 

consciência que cada um tem de não ter pecado”, e o Papa Paulo 
VI utiliza as mesmas palavras para defini-lo.

Hoje os meios de comunicação falam em corrupção, lavagem de 
dinheiro, evasão de divisas e tantas outras palavras como ganância, 
mas ninguém admite que “pecou socialmente”, e a inocência é ava-
liada por número de votos. O privado teve primazia sobre o público.

Há algumas décadas Chico Buarque disse em uma canção: “Não 
existe pecado do lado de baixo do Equador”, parece que as coisas 
mudaram neste hemisfério; ou então o lado de cá do Equador rea-
dquiriu a consciência e o sentido do pecado – que os últimos papas 
temiam haver sido perdido pela humanidade no final do milênio 
que passou (cf. Pecados, org.: Maria Clara Bingemer e Eliana Yunes)

Vivemos em outra época, mas é necessário que surjam profetas: 
juízes, jornalistas etc., e que cada um de nós pense em suas próprias 
vidas, pois o cristão tem a missão profética pelo Batismo. Algumas 
pessoas na igreja me perguntam: “Pequei; é só rezar?”. Eu respon-
do: “Para a graça de Deus há necessidade de a natureza humana 
reconhecer seus pecados”; a porta do coração e da consciência só 
se abrem por dentro...

• Concluo pedindo que rezem por mim, para viver na graça de 
Deus, pois muitas vezes me assemelho a S. Paulo “Não consigo en-
tender nem mesmo o que faço, pois não faço aquilo que quero, mas 
aquilo que mais detesto...” (Rm 7,8). E me consolo com a carta aos 
Hebreus, quando fala do sacerdote: 
“Todo sacerdote escolhido 
entre os homens e cons-
tituído para o bem dos 
homens, oferece sa-
crifício pelos pe-
cados próprios e 
do povo...” (Hb 
5,1ss). E a vocês 
peço perdão, se 
um dia eu os 
ofendi, pois de 
Deus eu tenho 
certeza de Sua 
misericórdia.
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Anunciando... 
Apresentamos nossos anunciantes, para 
que você conheça quem, aqui, oferece seus 
produtos/serviços. Nesta edição, conversa-
mos com o antenista Orlando Miguel. 

• Que serviços você oferece? Instalação 
de antena interna e externa (TV digital); 
cabeamento para instalação de sonori-
zação de ambiente, instalação de TV na 
parede (home cinema), telefonia interna, 
cabeamento para telefonia. Há canais 
católicos que estão no ar na TV aberta 
digital que são a Rede Vida, a Canção Nova 
e a TV Aparecida, que não precisam de as-
sinatura, basta o serviço de um antenista.

• Qual a sua relação com a Ressurreição? 
Eu trabalho aqui na região desde 1986 e co-
nheço a paroquiana Irma Campello, desde 
essa época; conheço toda a família dela. 
Então, passei a orbitar nesse meio da igreja.

• Por que anunciar no Jornal Ressur-
reição? É meu público-alvo. São pessoas 
que se interessam pelos canais católicos; e 
com essa mudança do sistema analógico 
para o digital (o fim das transmissões ana-
lógicas, está previsto para outubro), vejo 
a necessidade de as pessoas terem um 
suporte nessa área. Também anunciei no 
jornal Testemunho de Fé, mas ele abrange 
todo o Rio de Janeiro, lugares mais longe, 
prefiro atuar na Zona Sul e Tijuca.

• Você é católico? Eu frequentava a igreja 
N. Sra. das Graças, em Maria da Graça, 
onde morava minha mãe, mas com seu 
falecimento, afastei-me pois o motivo de 
frequentá-la era principalmente a visita a 
minha mãe. Mas sou católico, graças a Deus!

Ludimila Cindra

Agenda

Confirme sempre os horários na secretaria

• 15 e 16/07 - Res-
surraiá, festa juni-
na da paróquia, na 
quadra da Escola 
Castelnuovo, ao lado 
da paróquia. Sábado de 15 a 22h e do-
mingo de 9 a 22h. Também estão sendo 
vendidos convites para o almoço que 
acontecerá na festa.

• 26/07 - Dia dos Avós (Dia de Sant’Ana 
e São Joaquim).  

• 28/07 - Missa de Restauração (RCC), 
às 19h30.

• 04/08 - Hora Santa, às17h.

• 06/08 - Experiência de oração, no 
subsolo. Encerramento com a missa 
das 20h.

• 25 e 26/08 - Romaria à Aparecida. 
Informe-se na secretaria.

• Todas as terças-feiras, há o Terço dos 
Homens (às 20h). E toda 3ª terça-feira do 
mês, há o Terço das Famílias no Parque 
Garota de Ipanema, também às 20h.

Os 7 pecados capitais Pecados x Virtudes
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Os 7 pecados capitais são atitudes humanas 
contrárias às leis divinas. Foram definidos 
pela Igreja Católica, no final do século VI, 
durante o papado de Gregório Magno.

São eles:

1. Luxúria: apego e valorização extrema 
aos prazeres carnais, à sensualidade e à 
sexualidade; desrespeito aos costumes; 
lascívia.

2. Gula: comer por prazer, em quantida-
de superior àquela necessária ao corpo 
humano. 

3. Avareza: apego ao dinheiro de forma 
exagerada, desejo de adquirir bens ma-
teriais e de acumular riquezas.       

4. Ira: raiva contra alguém, vontade de 
vingança.

5. Soberba: manifestação de orgulho e 
arrogância.

6. Vaidade: preocupação excessiva com o 
aspecto físico para conquistar a admira-
ção dos outros.

7. Preguiça: negligência ou falta de 
vontade para o trabalho ou atividades 
importantes.

Contrapondo-se ao pecado, temos a 
Virtude, que é a força pessoal e o valor que 
cultivamos durante a vida.

Há em cada ser humano uma disposi-
ção para fazer o bem, inscrita por Deus em 
nosso DNA; apesar de nossos impulsos e 
inclinações para o mal, ela está presente 
e nos questiona quando vivemos o erro 
e tropeçamos em nossos defeitos e fra-
gilidades.

No Novo Testamento a Virtude é apre-
sentada como uma força eficaz que está 
conosco e que pode se manifestar, se 
quisermos e desejarmos. 

As Virtudes Teologais, comandadas 
pela graça divina, são a fé, a esperança e 
a caridade. E há as Virtudes Intelectuais/
Humanas: “São disposições estáveis da 
inteligência e da vontade, que regulam os 
nossos atos, ordenam as nossas paixões e 
guiam o nosso procedimento segundo a 
razão e a fé. Podem ser agrupadas à roda 
das quatro virtudes cardiais: prudência, 
justiça, fortaleza e temperança.” 

Imagem: www.stmartinsbrampton.org.uk. 
Texto: http://www.vatican.va e Mensageiro 
de Santo Antonio dez.2012. 
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Antes de escrever esta entrevista, fui con-
versar com Lizandra – catequista há 14 

anos e, há cinco, coordenadora da Crisma na 
Capela da Anunciação, no Pavão-Pavãozinho 
–, afinal, os entrevistados a têm como mode-
lo e passaram boa parte do tempo tecendo 
elogios a ela. Por telefone, perguntei-lhe: 
Por que escolheu estes dois para serem os 
novos coordenadores? E ela respondeu: “Eles 
se destacam pelo sentido de compromisso, 
responsabilidade e dedicação. Por atitudes e 
gestos. Agora, trabalhamos juntos. Na hora 
certa espero estarem preparados para assumir 
a coordenação geral da Crisma na capela.”

Agora que está explicado, apresento:
Andressa Gonçalves tem 18 anos, é 

exuberante. Trabalha como atendente numa loja de bolos, atua 
ativamente na vida pastoral do Pavão e ainda encontra tempo para 
estudar, porque sonha se formar em Odontologia ou passar no 
concurso público do TRE. Seu marido trabalha numa lanchonete. 
Na capela, fez a catequese e a Primeira Comunhão, foi coroinha 
e começou a se preparar para a Crisma. Foi quando conheceu 
Lizandra, sua “mãe na fé” e decidiu dedicar-se mais ao serviço. 
Adora ajudar e transmitir aquilo em que acredita.

Mauricio Vieira é mais quieto. Tem seu próprio negócio de re-
presentação de cosméticos e fez um curso de noções de Engenharia 
de Produção. Ele acaba de saber que vai ser papai de um menino. 
Está feliz. Também fez a catequese e a Primeira Comunhão na 
capela. Passou uns tempos meio afastado, mas sentiu-se chamado 

Entrevista

Crisma na Capela da Anunciação

Maria Christina M. de Castro

para o encontro jovem A Nova Onda e 
resolveu crismar-se:  “A partir dali é sim 
ou não, e eu abracei.” Convidou Lizandra 
(sempre ela!) para ser sua madrinha e 
aprofundou-se na fé. Hoje atua de forma 
direta no A Nova Onda e na Crisma.

“São cerca de vinte os que se pre-
param para a Crisma na capela”, conta 
Andressa. A turma este ano é mais de 
adultos, ano passado era mais jovem. “É 
mais difícil preparar o adulto, eles têm sua 
família, sua casa, menos disponibilidade. 
Mas contamos com o apoio do seminaris-
ta Jackson e vamos avançando.”

O curso vai de abril a novembro, com 
reuniões semanais, aos sábados. No início 

de julho, houve um convívio, na Capela da Anunciação, oportu-
nidade para todos se conherem melhor e se fortalecerem na fé. E 
em outubro haverá um retiro que todos devem fazer, etapa final 
para receber o sacramento, em novembro: “Somadas as turmas da 
capela e da paróquia, são cerca de 100 crismandos este ano. É com 
alegria que assumimos a nova tarefa de nos dedicar ainda mais e 
de fazer parte deste momento de definição na vida dos crisman-
dos – é na Crisma que o cristão se confirma”, finaliza Andressa. 

Carlos Eduardo Bittencourt

Muitos paroquianos da Ressurreição já ouviram 
falar do Pe. Barbosa (Antonio Lemos Barbosa), 

idealizador da nossa paróquia. E para saber um pou-
co mais sobre ele, temos que lembrar que o bairro se 
chama Copacabana por causa da imagem de N. Sra. de 
Copacabana, trazida por prateiros da Bolívia, e, aqui, 
foi construída uma igreja para colocá-la. Mais tarde, essa igreja 
foi destruída para a construção do Forte de Copacabana, mas a 
imagem original se encontra na Ressurreição, no alto, ao lado da 
porta de entrada. 

Com a destruição da igreja original, foi construída uma capela 
na entrada do Forte, mas, alguns anos depois, o Exército quis o 
terreno para construir residênci as dos comandantes. Pe. Barbosa 
era o capelão dessa igreja e fez uma permuta com o Exército: cedeu 
o terreno em troca de um outro, na R. Francisco 
Otaviano, que era uma garagem do Forte.

Com isso, Pe. Barbosa começou a buscar re-
cursos para a construção da igreja, e usou das mais 
variadas formas, como conta Pe. José Roberto “Ele 
frequentava o Clube Marimbás e passava com uma 
sacola nas mesas recolhendo dinheiro. Só depois 
ele tomava sua cervejinha com os amigos.” Outro 

Um pouco de história da paróquia...
detalhe curioso é que as coletas das missas dominicais 
eram feitas por moças, e, diante desse “encanto”, os 
fiéis eram generosos. “De vez em quando escuto certas 
paroquianas comentando que faziam as coletas do Pe. 
Barbosa”, revela nosso pároco.

A primeira procissão de N. Sra. de Copacabana 
pelo nosso bairro foi idealizada por Pe. Barbosa. Para 
homenagear a santa, o padre fez uma grande coleta 

de pedras preciosas e ouro para fazer uma réplica da Coroa 
Imperial. Com o que sobrou, fez um cálice, e sua base são os 
desenhos da calçada da Praia de Copacabana. Hoje, a coroa e o 
cálice se encontram no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese. 
Também foi Pe. Barbosa que começou a celebrar as missas na 
Colônia dos Pescadores no dia de São Pedro, tradição que se 
mantém até hoje 

Infelizmente, Pe. Barbosa não conseguiu dar início à construção 
da igreja propriamente dita, ficando essa missão 
a cargo de seu sucessor, D. Eduardo Koaik. Mas, 
quando D. Eduardo chegou, já encontrou o dinheiro 
suficiente para a missão.

Até hoje, em algumas missas, ainda há pessoas 
que pedem ao Pe. José Roberto que rezem pelo 
Pe. Barbosa, por causa de seu carinho e dedicação 
à comunidade.

Nota triste: entre o dia da entrevista e de sua publicação, Andressa 
perdeu a mãe, Elisangela, 39 anos, de um mal súbito, no dia em que 
houve um terrível tiroteio no Pavão. Andressa  tem 18 anos, uma irmã 
adolescente e um irmão pequeno. Que Deus lhe dê forças para continuar 
corajosa como a senti quando conversamos. Amém.
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Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, Michelle, Rosa e Maria Rosa.

Fale conosco: jornal@paroquiadaressurreicao.com.br

Este jornal é distribuído gratuitamente. 

Orientador Responsável: Pe. José Roberto Devellard
Coordenação, revisão e diagramação: Yasmine de Lucca

Tiragem: 1800

Missas
Sábado, às 18h30. Domingo, às 9h.

Secretaria
Sábado: das 9 às 11h.

Ambulatório (em parceria com a Firjan)
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

Batismo
Preparação: sexta-feira da semana anterior ao do 
Batismo.
Cerimônia: 3º domingo do mês, às 9h, na missa. 

Bazar
De segunda a sexta-feira das 10 às 12h e das 14 às 18h.

Catecismo
Sábado, das 9h30 às 11h ou das 15 às 18h. 

Círculo Bíblico - Informe-se na secretaria.

Crisma - Informe-se na secretaria.

Ginástica para 3ª idade
Terças e quintas, às 7h. As inscrições podem ser feitas 
no horário das aulas.

Grupo de Oração
Segunda-feira, às 20h. 

Pastoral da Criança
Último sábado do mês (pesagem de crianças), 
às 14h. 

Perseverança (Jovens) - 17h.
Grupo Jovem Alfa & Ômega: sábados, às 19h30.

Terço
Quarta a sexta-feira, às 18h. E às quintas informe-se 
sobre Terço dos Homens.

Violão - sexta-feira, às19h.
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Responsáveis por anunciantes: 
Maria Christina, Yasmine, Luiz Carlos, 
Terezinha.

Horários
Missas Semanais
Segunda, às 18h (Missa da Luz, nas intenções de falecidos).
Terça a sexta, às 7h30 e 18h. Sábado, às 7h30. 

Missas de Preceito Dominical 
Sábado 
• 17h (Pe. José Roberto)         • 18h30 (Missa Jovem)
Domingo  
• 7h30 (Pe. França)                  • 9h (Mons. Vasconcellos) 
• 10h30 (Pe. José Roberto)     • 12h (Pe. José Roberto)
• 17h (missa das crianças      • 18h30 (Pe. Theophilo)
com Pe. José Roberto)             •  20h (s/ celebrante fixo)
• 21h30 (Pe. Gabriel)
Eventualmente pode haver alterações em relação aos celebrantes.
Secretaria
Segunda, das 16 às 19h.
Terça a sábado, de 8 às 11h30 e de 16 às 19h.
Domingo, de 8 às 12h e de 16 às 21h.
Confissões - antes das missas e no horário da secretaria.
Dízimo - no horário da secretaria.
Ofício divino - Terça a sábado, às 7h10, na capela.
Terço - Diariamente, às 17h30, na capela; quarta, às 16h, 
na Colônia dos Pescadores e às 16h30 no Parque Garota de 
Ipanema (em caso de chuva forte, transferem-se para a paró-
quia). Também no parque, na 3ª terça-feira do mês, Terço das 
Famílias, às 20h. E Terço dos Homens, todas as terças, às 20h. 

Serviços
Alcoólicos Anônimos - Terça e quinta, às 19h30.
Alfabetização - Terça a sexta, das 15 às 17h.
Bazar - Informe-se na secretaria.
Biblioteca 
Através da Pasta na secretaria ou a combinar (Heloiza, tel.: 
2522-3221).
Comedores Compulsivos Anônimos - Terça, às 9h.
Dança (Dalal Achcar) - Informe-se na secretaria.
Dispensário
Campanha do Quilo: nas missas do 1º domingo do mês. 
Distribuição de sacolas para famílias carentes: quarta, às 16h.
Informática (para pessoas c/ poucos recursos)
Diversos horários. Informações na secretaria.
Jogadores Anônimos  
Terça e quinta, às 19h. E quintas-feiras, às 19h.
Livraria - No salão da secretaria.
Movimento e Dança
Sábado, às 11h, no subsolo.
Narcóticos Anônimos (apoio a ex-drogados)
Quarta e domingo, às 19h.
Neuróticos Anônimos
Domingo, às 17h.
Unção dos Enfermos, Comunhão (para doentes 
e pessoas impossibilitadas de ir à igreja) e Bên-
ção de Casas - Fazer pedido na secretaria.

Atividades Pastorais
Acolhida (complementa os horários da secretaria)
De terça a sexta-feira, de 11h30 às 13h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Primeira sexta-feira do mês, às 17h, na Igreja.
Apostolado da Oração
Primeira sexta do mês, às 15h, reunião e hora santa. Em 
seguida, Missa do Coração de Jesus, às 18h.
Batismo
Inscrições: todas as quintas-feiras, das 9 às 11h e das 16 às 
18h. Curso: sexta-feira que antecede o Batismo, às 19h30.
Cerimônia: 2º e 4º sábados do mês, às 10h30.
De 7 a 15 anos: procurar a Catequese. De 15 a 21 anos:  procurar 
Pastoral da Crisma.  Mais de 21 anos: informe-se na secretaria.
Casamento
Documentação: quarta, das 17 às 19h e sexta, das 16 às 19h.
Curso de noivos: domingo, de 8h30 às 16h (há 4 cursos 
por ano). Inscrições na secretaria.
Catecismo
Terças às 17h30; sábados às 9h e Domingos às 16h.
De 15 a 21 anos: procurar a Pastoral da Crisma.
Coral - Ensaios às terças e quintas, às 20h.
Coroinhas - Informe-se na secretaria.
Costura 
Salas de Costura - Quarta e quinta, das 14 às 17h.
Crisma
Jovens - Reuniões aos sábados, às 16h30. 
Adultos - Reuniões aos domingos, às 19h30.
Escola de Vida (Comunhão e Libertação) 
Domingos, às18h30.
Encontro de Mães
Domingo, 16h e 18h.
Grupo da Alegria (para a terceira idade)
Todas as segundas sextas-feiras do mês, às 15h.
Grupo de Schoenstatt 
Missa todo dia 18, às 18h. 
Grupo Jovem
Jovens Unidos em Cristo (JUC) - sábados, às 20h. 
Grupos de Oração (Renovação Carismática)
Terça, às 16h e quarta, às 19h30.
Legião de Maria
Em dias e horários variados.
Meditação Cristã 
Terça, às 19h30 e quinta, às 18h45.
Pastoral da Comunicação (PasCom) 
Reuniões geralmente no primeiro sábado do mês, às 17h.

Paróquia da Ressurreição
R. Francisco Otaviano 99, Copacabana,  Rio de Janeiro - CEP 22080-040 - Tel 2522-7698, Fax 2521-9951. paroquia@paroquiadaressurreicao.com.br  

Casa de Retiro de Bacaxá 
Informações com Zezinho (98893.3886)
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Quem frequenta nossa paróquia certamente conhece ou pelo 
menos ouviu falar das missionárias responsáveis pela Capela 

da Anunciação, no Pavão-Pavãozinho. Mas muitos não sabem a que 
comunidade elas pertencem nem como atuam, e se surpreendem 
quando descobrem que, em muitos países, elas mantêm um res-
taurante, o L’Eau Vive, que auxilia seu projeto de evangelização. No 
Brasil, infelizmente, ainda não há restaurante, mas em maio tive a 
oportunidade de conhecer o de Lima (Peru).  Além do restaurante 
propriamente dito, foi uma alegria encontrar irmã Rosa, que atua na 
capela, e passa uma temporada em Lima, substituindo uma missio-
nária que se recupera de uma cirurgia.

A Família Donum Dei (ou Dom de Deus), a que elas pertencem, foi 
fundada pelo padre francês Marcel Roussel Galle, e é uma comuni-
dade de leigas consagradas, vindas do mundo todo. Na Ressurreição, 
contamos com Michele, de Burkina; Rosa, do Peru; Maria Rosa, da 
Polinésia; e Aline, do Brasil.

Os restaurantes L’Eau 
Vive, chamados também 
de Carmelo Aberto, são lu-
gares de evangelização do 
público em geral: “Em suas 
casas e restaurantes se leva 
uma existência de consa-
gração virginal a Cristo, se 
vive uma vida de família 
internacional baseada no 
humilde trabalho do dia a 
dia”, explica um banner na 

Você sabia? Comunidade Donum Dei

Irmã Joana, do Vietnã, e Rosa - em Lima

???

Yasmine de Lucca

frente do restaurante da rua Jirón 
de Ucayali, no centro histórico 
de Lima.

Logo que chego lá, deparo-
me com irmã Rosa e tenho uma 
calorosa recepção! Em seguida, 
ela mesma me atende e oferece 
3 opções de pratos principais, 
mais entrada e sobremesa, por 
módicos 19 soles (cerca de 19 
reais). Tudo muito gostoso, e nem 
poderia ser diferente, pois muitas delas têm formação na Le Cordon 
Bleu! Mas elas acrescentam um tempero extra: o carinho no preparo. 
Talvez por isso o local esteja quase lotado. 

Como fui no horário de almoço, não tive a oportunidade de participar 
de um ritual que geralmente ocorre à noite, no qual os clientes unem 
suas vozes às das irmãs para cantar a Ave-Maria de Lourdes. Uma pena!

 O fundador da comunidade chegou a Lima em1976, conheceu o San-
tuário de Sta. Rosa de Lima e ficou impressionado com a vida de entrega 
e sacrifício da santa limenha. Assim, decidiu estabelecer uma missão no 
Peru. O imóvel é um antigo casarão da segunda metade do séc. XIX que, 
depois de longo trabalho de restauração,foi reinaugurado em 1981. Além 
do restaurante, a comunidade desenvolve um apostolado em bairros po-
bres de Lima, apoiando famílias carentes. Também trabalham com uma 
paróquia preparando pessoas para os sacramentos e ajudando famílias 
que desejam seguir a vida segundo o plano de Deus.

N. Sra. de Lourdes na Ressurreição

N. Sra. de Lourdes

       N. Sra. do Lago

Antonio Campinho

Os devotos de Maria Santíssima 
têm mais um motivo para visi-

tar a Paróquia da Ressurreição. Há 
cerca de dois meses foi inaugurada 
a gruta de N. Sra. de Lourdes, à 
esquerda da nave central da igreja 
(em frente à sacristia).

A devoção a Lourdes vem de 
1868, quando a santa apareceu 
à jovem Bernadette Soubirous, 
justamente numa gruta da cidade 
francesa de mesmo nome. Desde 
então, o local tem sido constante 
destino de peregrinações: “Grutas e 

cavernas sempre tiveram um significado muito importante, tanto 
na mitologia quanto na religiosidade, como a de N. Sra. do Carmo, 
no Monte Carmelo, em que tudo acontece dentro de uma grande 
gruta. Assim, N. Sra. de Lourdes, por ter aparecido justamente em 
uma gruta, traz essa importante carga simbólica”, explicou nosso 

pároco, Pe. José Roberto.
A antiga imagem que 

ocupava o local, uma N. 
Sra. de Medjugorje, foi 
para a casa de retiro de 
Bacaxá, dando origem à 
N. Sra. do Lago. Já a che-
gada da atual imagem 
à paróquia foi fruto de 
uma troca: “Eu tinha en-
comendado a imagem de 
Lourdes como presente 
a outra paróquia, mas 
ao ver outra semelhante e muito bonita na gruta do Colégio São 
Paulo de Teresópolis, fizemos uma espécie de troca. A do colégio 
foi para outra igreja, e a encomendada ficou conosco!”, comentou 
Pe. José Roberto.

Muito bem acabada, nossa imagem não fica a dever nada à 
original, como ressalta o pároco: “Brinco com algumas pessoas que 
não é mais necessário ir à França para ver N. Sra. de Lourdes. Basta 
dar um pulinho na Rua Francisco Otaviano, 99”, finaliza.
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Aconteceu...

1) Coroação de N. Sra.; 2) D. Orani na paróquia no dia da Santíssima Trindade;  3) Eva Wilma recebe homenagem na paróquia: Pe. José Roberto soube 
que a funcionária Luzia é fã da atriz, e fez uma surpresa, levando-a à peça encenada por ela. Luzia se emocionou; então o padre providenciou uma 
bela orquídea para que a funcionária entregasse à atriz durante a missa que a atriz frequenta na Ressurreição; 4) Confecção do tapete de Corpus 
Christi na Capela da Anunciação; 5) Tapete de Corpus Christi na paróquia; 6) No dia de Pentecostes a catequista Suzana sempre prepara e distribui 
bolinhos para todos os presentes na missa, em comemoração ao aniversário da Igreja;  7) A tradicional bênção dos pães de Santo Antônio, no dia 
13 de junho; 8) Missa de São Pedro, na Colônia de Pescadores; 9) Coroação de N. Sra. de Fátima; 10) Vigília de Pentecostes; 11) Evento “E Eles Ficaram 
Cheios do Espírito Santo”, na quadra da paróquia S. Paulo Apóstolo, com presença da cantora Eliana Ribeiro, e realizado pela 3ª Forania do Vicariato 
Sul, com relevante participação de nossa paróquia.
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