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Estimadas (os) irmãs (ãos) em Cristo! 
A Paz esteja convosco!

Hoje vou passar a vocês algumas expe-
riências minhas com Deus, que me 

fala de tantos modos, mas que nem sempre ouço. 
O bom e o belo é que tenho certeza de Sua misericórdia, porque 
reconheço que sou um pecador.
• 1ª reflexão – Em 1977 eu era pároco da igreja de S. Jaime (hoje, S. Tiago), 
no Lins, trabalhava nos colégios S. Paulo (6 aulas de religião) e Sto. Inácio 
(14 aulas) e colocava todo o meu salário na construção daquela igreja.

Num dia em que tinha dado 5 aulas pela manhã, almoçado da forma 
mais econômica (em prol da obra) e atendido a todos que chegavam, fui 
celebrar a missa de 18h. Ao fim, um homem magro, alto, moreno fez-me 
um sinal, chamando-me lá na frente. Comecei a resmungar interiormente, 
pensando em tudo que tinha feito naquele dia. Cheguei diante dele e per-
guntei: “Que o senhor deseja?”, na certeza de que iria me pedir algo. Qual 
não foi minha surpresa, quando ele me entregou um envelope dizendo: “É 
para a campanha que o senhor está fazendo.”! Perguntei seu nome para 
colocar no quadro de doadores, e ele respondeu: “Um anônimo.” Segurei 
o envelope que “queimou” minhas mãos; eu teria preferido que ele tivesse 
feito um pedido para eu justificar meus pensamentos. Procurei o homem 
durante muito tempo nas missas, mas nunca o encontrei... 

Devia ter me lembrado do que Jesus disse: “Depois que tiver feito tudo 
que deveria, diga para você mesmo: ‘Sou um servo inútil” (Lc 17,10). 
• 2ª reflexão – No domingo da Festa da Assunção, na missa das 10h30, 
32 coroinhas receberam as vestes sacras e outros 78 participaram da 
missa (fotos na p. 6). Eles também tiveram o privilégio de rezar com a 
bailarina Carmem que fez uma homenagem a N. Sra. com a Ave-Maria 
de Schubert com coreografia de dança flamenca.

Mais uma vez, Deus falou. No auge da dança, entrou uma mulher 
pelo centro da igreja, com roupas de um colorido muito vivo. Murmurei: 
“Meu Deus!” (não como ação de graças, mas com medo de que atrapa-
lhasse). Mas a moça, de forma muito suave, beijou a mão da bailarina, 
foi para a frente da imagem de Nossa Sra. da Providência, fez uma re-
verência e tornou a sair pelo meio da igreja. No fim da missa, vi que ela 
deixou uma de suas sandálias. Era um Anjo Urbano? Ou era Deus mais 
uma vez dizendo: “Por que pensais mal em vossos corações?” (Mt 9,4).
• 3ª reflexão – No domingo da Transfiguração (Mt 17,2s) depois de 
celebrar as missas de 8h no Santuário de Fátima e de 10h30, 12h e 17h, 
na paróquia, na homilia das 18h30 resolvi falar da Glória de Deus e da 
dificuldade que temos para contemplar, idealizar, meditar etc. E concluí 
contando a passagem inicial do livro O pequeno príncipe, de Saint-Exupéry, 
na qual ele diz que os adultos não conseguem ver o carneiro dentro da cai-
xa. E acrescentei: Preferimos um passarinho na mão do que dois voando.

Ao acabar a missa, encontrei na porta da sacristia um morador do 
parque ao lado, que já tinha me oferecido muitos pássaros e a quem res-
pondi que não podia aceitar pois eram aves cuja criação o Ibama proibia. 
Mas ele insistiu que era um sabiá diferente, ao que retruquei: “É aquele 

que canta no parque?” Ele respondeu: “Esse é diferente.” Ele 
conseguiu aguçar minha curiosidade e voltou de imediato com 
uma grande gaiola, embrulhada num saco preto e com uns furos 
para a ave respirar. O preço foi simbólico: R$ 5,00. Eu, todo contente com 
a nova aquisição, resolvi dar R$ 10,00. Subi para a casa paroquial e, com 
muito cuidado, abri o plástico e verifiquei que a gaiola estava vazia. Fiquei 
muito contente porque Deus me devolveu a lição que eu tinha dado aos 
paroquianos na missa: “Você conseguiu ver o sabiá dentro da caixa?” Fui 
para o quarto cantando: “Deus é um cara gozador, adora brincadeira” 
(música “Partido Alto”, de Chico Buarque) e lembrei “O poema do Menino 
Jesus”, de Fernando Pessoa, que diz que Jesus era manso e humilde demais 
para ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que hoje mora com o 
poeta em sua aldeia, brincando como qualquer menino...
• 4ª reflexão – Num ano de que não me lembro mais ao certo, quando 
saí, por volta das 6h para ir à Cadeg, deparei-me com um grupo de 
coroinhas (entre eles, Bruno, nosso artista de teatro) que cantava uma 
música religiosa. Perguntei: “Meninos, vocês beberam? Onde passaram 
toda a noite?” Eles responderam: “Padre, passamos a noite em Adora-
ção na igreja N. Sra. de Copacabana. Viemos cantando e vamos até o 
Arpoador, o senhor quer vir com a gente?”

E Deus falou mais uma vez: “Por que pensais mal em vosso coração?”
Na missa da terça-feira seguinte, narrei o fato, porque o evangelho era do 

julgamento de coração (Mt 9,4). E na semana posterior, o escritor Paulo Coe-
lho, que estava na missa, contou o fato com palavras melhores que as minhas...

                                                  ***
Estimados amigos, espero que não tenham se escandalizado, como meu 

velho amigo Kaplam que, ao saber que eu não tomava remédios, disse com 
o rosto suave: “Padre, eu o admiro tanto, mas não sabia que o senhor era tão 
irresponsável.” Respondi: “Eu trabalho para Deus, e Ele toma conta de mim!” 
(Não sigam este exemplo, pois eu tenho uma aliança especial com Deus...)

                                                 *** 
Escrito na Trattoria da rua Fernando Mendes, com um novo visual, 

mas a mesma qualidade!
                                                 ***

Oração a Nossa Senhora do Lago 
(Nova santa da Casa de Retiro de Bacaxá)
Ó Maria Mãe de Deus, estamos à beira do lago 

para agradecer e suplicar. Nas Bodas de Caná, a 
Senhora intercedeu pela família que não tinha 
mais vinho. (Jo 2,1-112) 

E Seu Filho fez o milagre. Não viemos pedir 
nada material, mas para que cada um de nós 
possa fazer o milagre na própria vida. Pedimos a vossa intercessão. 

Ó Senhor Jesus que na margem do Lago de Genesaré (Lc 5,1) rea-
lizastes a pesca milagrosa, viemos, aqui, invocar a intercessão de Sua 
Mãe, e ao mesmo tempo pedir ao Senhor que nos dê sua graça para 
perseverarmos firmes na Fé, e produzirmos frutos para o Seu Reino, que 
já está no meio de nós. Amém!

Felip
e d

a Silva
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Anunciando... 
Apresentamos nossos anunciantes, para que você conheça quem, aqui, 
oferece seus produtos/serviços. Nesta edição, conversamos com Suzana 
Bedran (mais conhecida como Tia Suzana), da loja Casas da Mamãe.

• Que serviço/produto oferecem? A Casas da Mamãe oferece 
roupas femininas, masculinas e infantis de ótima qualidade a preços 
superconvidativos.

• Conte a história da Casas da Mamãe. Ela existe desde 1958. 
Começou com o meu sogro, Wadih Bedran, e o nome foi em home-
nagem à minha sogra, mãe de 7 filhos e que era uma mãezona para 
os que a cercavam. Meu marido, Jorge, começou a trabalhar com seu 
pai e seu irmão aos 12 anos. A Casas da Mamãe sempre funcionou 
no Centro do Rio, na Saara. Após a morte do Jorge, tivemos que 
fechar para reconstruir o prédio, pois era uma construção de 1914. 
Abrimos em Ipanema, mas já estamos voltando para a Saara, pois 
o ponto, a meu ver, é o melhor da cidade. Se Deus quiser, a partir de 
setembro, estaremos de volta ao endereço original no Centro (rua 
Senhor dos Passos, 292).

• Suzana, qual sua relação com a Paróquia da Ressurreição? 
Considero a paróquia a minha segunda casa. Sou catequista há 
46 anos e amo dar aula de catecismo para as crianças. O Pe. José 
Roberto foi sempre um anjo para minha família, presente em todos 
os momentos de alegria e de luta.

 • Por que anunciar no jornal da paróquia? Porque é um jornal 
de muita credibilidade, com artigos inteligentes e educativos, e é 
muito apreciado por todos.

Yasmine de Lucca

Agenda

Confirme sempre os horários na secretaria

• 14/09 - Dia da Exaltação da Santa Cruz. Aniver-
sário de 44 anos de sacerdócio de Pe. José Roberto. 

• 17/09 - Entre 8h e 13h, na entrada da igreja, a querida 
Maria Malta vai montar em benefício da paróquia uma Feirinha de 
Saldos. Ela conseguiu juntar 10.000 brindes que serão vendidos a 
R$ 1,00 cada.  Algumas doações são superbacanas!

• 23 e 24/09 - Bazar Ressurreição. Sábado, de 16 as 19h30 e do-
mingo, de 8 as 13h. No subsolo. 

• 28/09 - Aniversário de Mons. Vasconcellos. Missa festiva será 
celebrada por D. Orani no dia 30, às 11h30.

• 29/09 - Missa de Restauração (RCC), às 19h30.  

• Em setembro haverá festa para cerca de 300 crianças, celebrando 
São Cosme e Damião. Colabore doando doces na secretaria!

• 01/10 - Dia de Sta. Teresinha. Bênção das Rosas, às 10h. Também 
haverá café da manhã organizado pela crisma, no adro.

• 04/10 - Dia de São Francisco - haverá bênção dos animais. 

• 12/10 - Dia de N. Sra. Aparecida. Missas: 7h30, 9h, 10h30, 
18h e 20h.
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Novos ministros
Carlos Eduardo Bittencourt 

Todos os anos, sempre 
no mês de setembro, 

acontece o Encontro dos 
Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão 
com o Pastor – Dom Ora-
ni –, e este ano o encontro 
está marcado para 16 de 
setembro, às 8h30, na 
Catedral de São Sebastião, 
no Centro. Na ocasião, são 

investidos os novos ministros de alguns vicariatos. Este ano haverá a 

investidura dos ministros do Vicariato Sul [que é o nosso].
A Paróquia da Ressurreição ganhará quatro novos MESCs: a 

missionária Aline, da Capela da Anunciação, Rosa Maria Pessoa e 
o casal Paulo Rogério Barbosa e Maria de Fátima Barbosa. Rosa e 
Maria de Fátima fazem parte do Grupo de Oração (Renovação Ca-
rismática) da paróquia que se reúne todas as quartas-feiras, e Paulo 
Rogério é um dos comentaristas da missa das 20h de domingo. Com 
esses novos integrantes, nossa paróquia passa a ter 34 ministros que 
ajudam os padres na distribuição da comunhão nas missas e levar 
Jesus Eucarístico às pessoas idosas e doentes, impossibilitadas de 
irem à igreja.

Se você tem algum parente, ou conhece alguém que queira rece-
ber a Eucaristia e que não pode ir à igreja, é só procurar a secretaria 
paroquial e deixar nome e telefone para contato.
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Desde outubro de 2016 o 
grupo de coroinhas da 

paróquia conta com a ajuda 
de dois novos coordenado-
res, Yan Bernardo, de 17 anos, 
e Luiz Fernando – também 
conhecido em nossa comu-
nidade como Miojo –, de 26 
anos,  que, em conjunto com 
David Brayner e com  Sandra 
Lúcia, estão coordenando 
o grupo. David continua 
responsável pelos coroinhas 
da Capela da Anunciação; 
Sandra, pelas crianças da 
paróquia, e o Yan e o Miojo, 
pelos jovens da paróquia. 

Segue uma breve conversa com Yan e Miojo. E na página 6 você 
verá fotos da emocionante comemoração no dia do padroeiro dos 
coroinhas (São Tarcísio):

• O que vocês fazem fora das atividades da paróquia? 
Yan – Eu estudo no Cefet, que é um colégio técnico, e curso o 3° 
ano do ensino médio.
Miojo – Eu curso Educação Física.

• Como começaram a ser coroinhas?
Yan – Comecei quando fazia catecismo na paróquia, aos 7 anos, 
e soube pela Tia Suzana (catequista) que estavam precisando de 
coroinhas na missa das 17h. Foi quando recebi o convite e aceitei 
e sigo até hoje sendo coroinha.
Miojo – Foi logo que comecei a estudar na Escola Castelnuovo, 
onde havia a Tia Emilly que levava a turma para assistir à missa 
na paróquia. Na época tinha um coroinha lá, eu achava muito 
legal e queria participar também. Desde a 2ª série sou coroinha, 
isso deve ter uns 15 anos.

• Hoje quantos coroinhas participam do grupo?
Yan – Somos 50, só na matriz. Contando com os da Capela da 

Entrevista

Coroinhas

Thays Oliveira. Colaboração: Antônio Camões

Miojo e Yan lado a lado (no centro da primeira fila)

Anunciação, temos em 
torno de 100 coroinhas. 

• Como foi assumir a co-
ordenação dos coroinhas?
Yan – Naquele momento, 
eu percebia que faltava 
alguém que coordenasse 
a gente. Porque, lá atrás, 
quando comecei, tinha 
uma pessoa que ajudava, 
que ficava orientando o 
grupo em Missas Sole-
nes, na Semana Santa, em 
adorações. Isso despertou 
uma vontade de assumir a 

coordenação, já que tenho muitos anos como coroinha e queria 
passar para outras pessoas o que aprendi. 
Miojo – A gente estava com um grupo muito forte na Capela da 
Anunciação, mas, na matriz, era uma fase de poucos coroinhas, 
e nós, os mais antigos, sentimos necessidade de buscar uma 
renovação. E, graças a Deus, de outubro para cá, aumentou sig-
nificativamente o número de coroinhas. 

• Hoje há coroinhas em todas as missas? 
Yan – Praticamente! Tanto durante a semana, quanto nos finais 
de semana. Apenas aos domingos, no primeiro horário (7h30) é 
que ainda não temos ninguém, mas às vezes alguns conseguem 
comparecer para ajudar. 

• E pra quem quiser ser coroinha, como se faz para participar? 
Yan – É só procurar um dos coordenadores. Temos aulas terça e 
quinta, após a missa das 18h, onde os próprios coroinhas antigos 
ensinam aos novos. 

• Deixem uma frase que resuma o que é esse serviço, para quem 
quiser ser coroinha.
Yan – É muito mais do que ajudar o padre, é você servindo a Deus. 
Miojo – Serviço a Deus.
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 Ressurreição

Comunidade do Morro do Pavão e Pavãozinho
Rua Saint Roman, 46. Tel.: 2267-0148

Capela da Anunciação

Missionárias: Irmãs Aline, Michelle 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:  
Yasmine, Luiz Carlos e 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, transfe-
rem-se para a paróquia). Na 3ª terça-feira do mês, Terço 
das Famílias, às 20h, também no parque. E Terço dos 
Homens, às terças (exceto a 3ª terça), 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.
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.
(a confirmar)

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)

Dogmas Marianos
Maria está diretamente associada a 

quatro dogmas:
Em agosto, celebramos a Assunção de 

Nossa Sra. (1), que sobe aos céus em corpo 
e alma (dogma proclamado por Pio XII em 
1950), o que, intuitivamente, os cristãos do 
Oriente já tinham como verdadeiro, desde 
os primórdios. Maria foi assunta ao céu para 
preparar o caminho de seus filhos.

(2) Dogma Maria, Mãe de Deus - “Com 
efeito, Aquele que Ela concebeu como ho-
mem por obra do Espírito Santo, e que Se 
tornou verdadeiramente seu Filho segundo 
a carne, não é outro senão o Filho eterno 
do Pai, a segunda pessoa da Santíssima 
Trindade. A Igreja confessa que Maria é, 
verdadeiramente, Mãe de Deus (Theotokos)”.

(3) Outro dogma mariano é a Virgin-
dade Perpétua de Maria, herdado da Igreja 
Antiga. “No mistério da obra de salvação da 
humanidade, quis Deus encarnar-se no seio 
de uma virgem,  por obra do Espírito Santo, 

... e no seu nascimento sua mãe continua 
intacta quanto à sua virgindade e permanece 
virgem em sua vida, ou seja não tem relação 
conjugal com seu legítimo esposo José, e 
Jesus é o único filho da família de Nazaré.”

(4) O dogma da Imaculada Conceição é 
uma declaração solene, na qual se afirma que 
Maria não teve pecado original por causa do 
especialíssimo privilégio da graça de Deus 
onipotente, em vista dos méritos de Jesus, 
o Salvador do gênero humano. Primeiro, 
o Papa submeteu a doutrina a um estudo 
e, depois de consultados os bispos (um 
concílio por escrito), declarou essa verdade 
como “verdade revelada”. Precederam essa 
declaração atos menos importantes mas que 
já indicavam essa inclinação da Igreja: o Con-
cílio Lateranense IV (649) que chama Maria 
de “sempre virgem Imaculada”;  o Concílio 
de Constança (1416) e  o Concílio de Ba-
sileia (1439). O posicionamento da Igreja 
em relação ao dogma da Imaculada seguiu 

um caminho que 
partiu do cora-
ção dos fiéis (que 
intuitivamente 
compreenderam 
que em Maria 
não poderia ha-
ver sombra de 
pecado) e cres-
ceu nas univer-
sidades e entre 
ordens religiosas. Vários papas se pronun-
ciaram oficialmente sobre a Imaculada como 
Sisto IV, Alexandre VII, Clemente IX (que 
instituiu em 1708 festa obrigatória em 08.12). 

Por fim, o dogma da Imaculada foi pro-
clamado em 08.12.1854, por Pio IX, com a 
bula Ineffabilis Deus. 

Heloísa Nascimento com base em D. Pedro Cipollini, 
em O Mílite, e http://www.afecatolica.com/pro-
ducts/os-4-dogmas-marianos/ 
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É um dogma da Igreja, que afirma que o “Papa, em comunhão com 
o Sagrado Magistério, quando define solenemente afirmações em 

matéria de fé ou moral, está sempre correto” (quer dizer, é infalível). 
Ou seja, trata-se de afirmações nos campos da fé e da moral, quando 

o pontífice precisa tomar decisões, depois de discussões e orações, 
para evitar rupturas ou cismas na Igreja. Nesses casos, fundamenta-se 
na afirmação de Jesus: “O que tu ligares na Terra, será ligado no Céu” 
(cf. Mt 16,19; 18,18). Não se tomaria essas decisões tão graves senão 
depois de grandes reflexões e súplicas à luz do Espírito Santo. 

A infalibilidade é uma opção papal em questões relativas à fé e à 
moral divinamente reveladas nas Escrituras ou vinculadas à revelação 
das Escrituras. Tal postulado é fundamental, uma vez que, após serem 
reveladas, essas doutrinas se tornam dogmas, apresentadas como 
verdades imutáveis e infalíveis.

Não podemos confundir as afirmações da infalibilidade papal com 
outros pronunciamentos próprios do magistério. Embora precisem ser 
considerados e assumidos pelos fiéis, nem todos possuem o mesmo 
teor dogmático. Não identifiquemos bulas, motu proprios (espécies 
normativas da Igreja expedidas pelo Papa), encíclicas, cartas apostó-
licas e exortações com decisões conciliares. Os dogmas são definidos 
ex cathedra (a partir da cátedra pontifícia) e então são inquestionáveis 
e raros. Após longos séculos e discussões, a infalibilidade foi declarada 
dogma na Constituição Dogmática Pastor Aeternus, promulgada em 
1870, no Concílio Vaticano I (1846-1878), pelo Papa Pio IX. Eram tempos 
difíceis, de grandes agressões contra a Igreja em toda a Europa. No 
texto, encontramos que “o Romano Pontífice, quando fala ‘ex catedra’, 

Você sabia? – Infalibilidade papal???
ou seja, quando no exercício de seu ministé-
rio de pastor e mestre de todos os cristãos, 
define uma doutrina de fé e costumes que 
deve ser sustentada por toda a Igreja [...] Por 
isso, estas definições do Romano Pontífice 
são, em si mesmas e não pelo consentimento da Igreja, irreformáveis”. 
Essa infalibilidade é exercida também quando o episcopado católico 
pleno, em união com o Papa, reunido em concílio ecumênico, ensina 
e promove uma verdade de fé professada e sustentada por toda a 
Igreja. A autoridade papal infalível foi usada duas vezes, para definir 
dois dogmas marianos: a Imaculada Conceição de Maria (Pio IX, em 
1854) e a Assunção de Nossa Sra. (Pio XII [1876-1958], em 1950).

                                                         ***
Em 1962, quando convocou o Concílio Vaticano II (1962-1965), o Papa 

João XXIII  despertou grande discussão entre as mais elevadas redes de 
autoridades eclesiásticas: se o pontífice tem o poder da infalibilidade, 
qual a importância de um concílio ecumênico, uma vez que ele tem essa 
prerrogativa na base de todas as decisões? É bem verdade que o Papa 
possui poder decisivo sobre todos os bispos e dispõe de poder universal 
e absoluto diante das questões de fé e moral. Mas não significa que o 
diálogo esteja fechado e que o Papa não esteja disposto a ouvir as vozes 
dos demais pastores, dos fiéis e mesmo de outras igrejas. De fato, em uma 
família, os pais têm o poder de tomar as decisões, mas isso não quer dizer 
que não ouçam as opiniões dissonantes de filhos e de amigos. 

Com base em: Pe. Antônio S. Bogaz, em O mensageiro de Santo Antônio, out.14

Terço das Famílias
Ludimila Cindra

Toda terça-feira temos na 
Paróquia da Ressurreição o 

Terço dos Homens, e esse encon-
tro ficou tão forte que, uma vez 
por mês, se expande para toda 
a família. O Terço das Famílias, 
como foi batizado, ocorre na 
Praça Garota de Ipanema, loca-
lizada no Arpoador, bem ao lado 
da paróquia.

Nesse local, há alguns anos, 
duas fiéis colocaram a imagem 
do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, o 

que sempre estimulou a reunião 
de membros da paróquia ali 
para orar. Tal fato foi lembrado 
pelo Pe. José Roberto, surgindo, 
assim, a ideia de o Terço da Fa-
mília ser realizado ali.

O Terço das Famílias acon-
tece todas as terceiras terças-
feiras do mês e é conduzido 
pelos rapazes do Terço dos 
Homens. Nesse dia, todos se 
juntam e se reza a céu aberto. 
Inclusive, já chegou a haver 
apresentação de teatro e de 

ballet nesses encontros. Junte-se a eles!
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1) Ressurraiá, a festa junina da paróquia, na quadra da Escola Castelnuovo; 2) Homenagem aos pais no dia deles, na missa de 10h30;  3) Confrater-
nização, na Casa de Retiro de Bacaxá, de 120 pessoas que participaram da organização do Ressurraiá; 4) Crianças da catequese em homenagem a 
N. Sra. da Glória; 5) Procissão de N. Sra. de Copacabana - a imagem que permaneceu alguns dias em nossa paróquia, no domingo dia 06.08 saiu da 
Ressurreição em direção à Paróquia N. Sra. de Copacabana; 6) Participantes do Terço das 16h30, que acontece no Parque Garota de Ipanema. Como 
o dia era festivo (comemoração de 24 anos), o encontro realizou-se na paróquia; 7) Missa de 50 anos de sacerdócio de Pe. França; 8, 9 e 10) Na 
missa de 10h30 de 20.08, houve homenagem pelo Dia dos Coroinhas (S. Tarcísio, padroeiro deles, celebra-se em 15.08). Participaram 110 coroinhas, 
e Pe. José Roberto descreveu o evento como um dos mais emocionantes de sua vida paroquial. Na foto 8, o coroinha David Brayner recebe sua 
batina de cerimoniário (ele explica: “cerimoniário é aquele que prepara toda a missa, evitando falhas e sempre atento aos pedidos do celebrante.”).
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