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APRESENTAÇÃO 

 

Queridos(as) leitores(as), 

 

Nesta revista eletrônica colocamos em vossas mãos um grande tesouro nascido 

do nosso coração, são pequenas reflexões feitas nos anos de 2011 e 2012. No intuito de 

facilitar a sua leitura – levando até você todos os artigos que escrevemos no período 

supracitado – compilamos e sistematizamos nossos pensamentos, a fim de ajudar a cada 

coração a se formar no próprio Coração de Jesus que é a fonte de toda a sabedoria e 

graça. 

Na atual conjuntura de um mundo cercado pelo relativismo moral, o ser 

humano parece estar fragmentado, machucado, ferido. Deste modo, reparar os corações 

humanos se torna um imperativo para nós que deixamos tudo para seguir o ideal de 

Padre Dehon. Por isso, o reparatoris quer ser uma ferramenta de ajuda para todos que 

sentem o vazio da falta de sentido e, ao mesmo tempo, sentem-se machucados por tantas 

desventuras que a vida no mundo moderno nos proporciona. 

Os artigos reparatoris querem ser uma seta que aponta um caminho em meio a 

tantos caminhos que nos são apresentados, mas que, geralmente, não vai dar em lugar 

algum. Nossa mística consiste em beber da água viva que jorra do coração aberto de 

Jesus, e gritar ao mundo a verdade desse Cristo, que enche nossa vida de sentido. 

No contexto do ano da fé colocamos em vossas mãos um importantíssimo 

instrumento de fé, de reflexão sobre a vida e a humanidade. “A fé nos vem pelo ouvido” 

(Rm 10,17), assim dizia São Paulo, portanto desejo que neste ano da fé ouça 

atentamente o que Deus tem a dizer a você, esses artigos podem te ajudar a ouvir mais 

claramente o que o Senhor quer falar. Neste mundo hodierno é preciso ter fé para 

sustentar o próprio ser-no-mundo. 

De modo especial dedicamos essa segunda revista eletrônica a todos os jovens 

do mundo, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que neste ano acontece no 

Brasil. Que esse momento seja a oportunidade de cada um renovar a sua fé no Cristo, e 

juntamente conosco sigam a intenção de reparar os corações feridos no seio da Igreja e 

do mundo. 

 

Que venha a nós o Vosso Reino de Amor! 

 

Noviço Rafael Vieira da Costa 
Barretos-SP, julho de 2013. 



 

6 

 

  EDITORIAL 

 

UM ATO DE AMOR PELA FÉ 
 

“Nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele acreditamos” (1Jo 

4,16). De fato, a fonte da fé (da crença; do acreditar) é o amor. A partir do momento que 

faço a experiência do amor de Deus, passo a crer N’Ele.  

Na esfera das nossas relações humanas percebemos que só acreditamos numa 

pessoa que é moralmente correta, responsável e que, de alguma forma, tem um vínculo 

estreito comigo. Quanto mais forte o laço que une duas pessoas, maior será a confiança; 

a fé que terão uma na outra. Logo, o amor é a virtude que determina aquela outra (a fé). 

Se é assim nas relações humanas, não o seria tanto mais no meu relacionamento com 

Deus? 

Neste “ano da fé” promulgado por Bento XVI, não nos é suficiente ler o 

documento “Porta Fidei”, escrito por ele. É preciso fazer mais do que apenas ler o 

escrito de Bento XVI, mas ler a sua própria pessoa. Quando colocamos, por alguns 

instantes, o documento sobre a fé de lado e passamos a ler as atitudes de Bento, vemos, 

existencialmente, que é impossível desassociar a virtude teologal da fé à virtude do 

amor. Isto porque, somente por amor um Papa toma uma atitude de renúncia ao 

pontificado em vista da salvaguarda da fé. Em Bento é evidente que o zelo pela fé é um 

ato profundo de amor. 

Dizia ele: “no mundo de hoje, sujeito a rápidas transformações e sacudido por 

questões de grande relevo para a vida da fé, para conduzir a barca de São Pedro e 

anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor tanto do corpo como do espírito, 

vigor que, nos últimos meses, diminui de tal forma que preciso reconhecer minha 

incapacidade para exercer bem o ministério que me foi confiado”. 

Um filósofo francês ainda vivo chamado Luc Férry certa vez afirmou que num 

momento da História as pessoas se entregavam em sacrifício pela defesa de uma fé 

religiosa; noutro momento, outros entregavam suas vidas pela nação em espírito 

patriótico e, finalmente, afirma que essas motivações passaram e que, hoje, somente um 

pai é capaz de entregar a vida por um filho, nada mais motivaria tal ato heroico. Em 

Ratzinger percebemos a síntese dessas três espécies de sacrifício. É um papa (pai) que 

“morre” como tal para que a fé permaneça viva e a Pátria Celeste não seja velada aos 

seus filhos espirituais. 

Olhando para a renúncia de Pedro, jamais nos esqueçamos que “recebemos o 

dom da fé...que orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo” 

(Const. SCJ). O que é mais caro que o ministério petrino, a ponto de reter-me na minha 

entrega ao Senhor? O que devo renunciar por amor a Jesus Cristo e à sua Igreja? 

 

 

A Redação 
Barretos-SP, julho de 2013.



 

7 

 

DEFESA DA VIDA 

 

ABORTO: DE QUAL LADO VOCÊ ESTÁ? 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

 Na constituição do nosso povo brasileiro existe uma tendência que contrapõe o 

modo de ser e de agir de nossa população. A tendência da qual me refiro se chama 

“jeitinho brasileiro”, que diz respeito a uma malandragem no nosso modo de se 

comportar, ou seja, geralmente temos uma opinião formada sobre algo, mas na prática 

não corresponde ao que pensamos. Por exemplo, os discursos políticos são um poço de 

“jeitinhos”, eles dizem que são contra o roubo e a corrupção, mas quando estão no 

poder aderem às práticas corruptas. E, temos uma lista extensa de exemplos daqueles 

que pensam de um modo, entretanto agem de outro. 

Parece que nossa querida presidente – e não presidenta, porque ela não é 

estudanta, existenta, cantanta, justo porque ‘presidente’ é o particípio ativo do verbo ser 

que significa ‘ente’ – Dilma Rousseff, também, é adepta desse nosso modo jeitoso de 

ser brasileiro. Em plena campanha política sendo vilipendiada, principalmente pela 

crítica religiosa, por acusações de ser a favor ao aborto, nossa presidente se declarou 

contra o mesmo. 

“O Estado não considerará essas mulheres como uma questão de polícia, mas 

uma questão de saúde pública e social. O que nós temos é de prevenir que os jovens 

nesse país recorram a esses meios. Nós temos que prevenir que mulheres jovens sejam 

levadas a esse caminho por falta de alternativa. A minha posição pessoal é contra o 

aborto, [mas] como presidente da República eu não posso deixar de encarar [a questão]” 

(Campanha em Minas Gerais) 

 Num tempo antes dessa afirmação, e num tempo não muito remoto Dilma 

afirmou: 

“Abortar não é fácil para mulher alguma. Duvido que alguém se sinta 

confortável em fazer um aborto. Agora, isso não pode ser justificativa para que não haja 

a legalização.” (Blog Reinaldo Azevedo – colunista da revista Veja) 

Evidentemente, ela fez o uso de nosso “jeitinho brasileiro”, em seu pensamento 

ela é a favor do aborto, mas para ficar bem perante a nação que, de fato, tem um berço 

cristão, se declara contra, isso por causa da disputa eleitoral acirrada. Mas, o fato é que 

Dilma se declara contra, porém suas atitudes e a de seu partido não demonstram isso. A 

senadora Marta Suplicy ao ser perguntada sobre a questão do aborto, após a eleição de 

Dilma, declarou: 

“Certamente a prioridade do governo passará longe disso, e a presidente Dilma 

se comprometeu e não fará nenhum gesto neste sentido. Porém o congresso é outra 

coisa, e provavelmente deverá recuperar [o tema]”. (Fonte: Rádio Rainha da Paz) 

Neste mês de Agosto o que vimos não corresponde ao que foi dito, pois as 

senadoras do PT Lídia da Mata (Bahia), Ângela Portela (Roraima) e Ana Rita (Espírito 

Santo), convocaram uma assembléia para um “debate sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres” COM VÁRIAS ONGS QUE SÃO FAVORÁVEIS AO 

ABORTO, dentre elas a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Marcha Mundial de 

Mulheres, a Liga Brasileira de Lésbicas, a União Nacional dos Estudantes e a Central 

Única dos Trabalhadores. O mais interessante é o que estava proposto na plataforma 

distribuída ao senado, dentre várias indicações citarei duas: 
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“A proposta de legalização elaborada pela comissão tripartite, instituída em 

2005 pela secretaria de políticas para as mulheres, retirando a prática de abortamento do 

código penal”. (Fonte: Rádio Rainha da Paz) 

“Impedir que organizações religiosas participem na elaboração e controle 

social das políticas públicas, ou recebam recursos públicos para ação social que seja 

orientada por princípios religiosos”. (Fonte: Rádio Rainha da Paz) 

A proposta do aborto revive novamente na política brasileira, para quem 

pensou que o PT iria cumprir com sua palavra, através da palavra de sua representante 

Dilma Rousseff se enganou. Além de serem a favor do aborto, ainda querem excluir a 

voz dos religiosos, numa tentativa demoníaca de legalizar o aborto, pois sabem que a 

religião não será a favor da morte, mas sempre da vida e, principalmente, do amor, que 

é maior que a morte e maior que todo o mal. Afinal, as ações não correspondem ao que 

se é dito. De que lado será que está a presidente? Chega de ser adepto do “jeitinho 

brasileiro”, já passa da hora de construirmos cidadãos autênticos que defendem suas 

opiniões, e nem façam uso da mentira e da enganação para tanto. 

Estou do lado do Amor, da Igreja e de Jesus Cristo, e desse princípio não abro 

mão, e você de que lado está? 

 

Postado no dia: 08/09/2011. 
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ABORTO: É PRECISO TER FÉ PRA RESISTIR NA LUTA PELA VIDA  

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de lançar um olhar para a questão do aborto no nosso país. Esta 

ditadura totalitária, de caráter ideológico, que busca governar nosso país com um braço 

de ferro invisível. Estamos sendo governados por pessoas imorais e que, em vista dos 

seus planos revolucionários, legalizarão o aborto, como já ficou explícito no discurso da 

senadora feminista pró-aborto Marta Suplicy quando, poucas horas depois da eleição da 

presidente Dilma Rousseff, afirmou que o Congresso não poderia ficar parado em 

relação à legalização desta forma de assassinato. E, esse posicionamento liberal-

progressista por parte dessa gente que nos governa ficou escancarado na sabatina feita 

pelo senador Cristóvão Buarque ao novo embaixador do Vaticano no Brasil, dizendo: 

“E quando acontecer de nós aprovarmos o aborto; e quando acontecer de nós 

começarmos a sofrer pressão do Papa e do Vaticano contra o aborto, contra o 

casamento gay, contra as leis de homofobia que nós iremos aprovar, quando acontecer 

isso, o que você, embaixador, irá fazer?” [1] 

Não tem como falar de aborto no nosso país, sem que antes nos tenhamos 

referido a uma chamada hegemonia cultural. Sabemos que o partido que nos governa, o 

PT, é um governo revolucionário e que busca acabar com a noção que temos de 

democracia, de liberdade e de justiça, porque é imoral. 

Nós brasileiros estamos inseridos numa tradição política ocidental e que, 

portanto, fundamenta-se em Sócrates, Platão e Aristóteles (filósofos gregos). Segundo 

estes gigantes do pensamento ocidental, não é possível ser político se não for, 

primeiramente, virtuoso, porque “a imoralidade da minha vida irá interferir no meu 

modo de governar um país”. Uma pessoa que não é virtuosa, naturalmente, vai legislar 

segundo a regra do “vale-tudo”. Sem balancear suas decisões e sem levar em conta a 

virtude da prudência, da qual falava Platão. 

Para esse governo conseguir fazer a reforma que pretende, como ficou claro no 

discurso do senador Cristóvão Buarque, é preciso que, antes, tenham essa chamada 

hegemonia cultural; uma mão invisível – como falava o filósofo Antônio Gramsci. Isto 

é, consigam transmitir à população a sua ideologia. Vou dar um exemplo: você, na sua 

casa, chega extremamente cansado do serviço. E, a primeira coisa que faz é ligar a TV 

na novela das 19h, e lá fica até às das 20h (que passa às 21h e 30min). Seria um bom 

horário para que aquele tipo de gente que quer incutir na sua cabeça que o ato 

homossexual é normal, que o aborto é normal, que eutanásia é um ato de amor e que o 

ato sexual é apenas um objeto de satisfação pessoal. Isto é, dessa forma, poderia, 

tranquilamente, propagar suas ideologias liberais. 

Uma frase de Bismarck, na época da Alemanha nazista, ficou muito conhecida: 

“uma mentira dita várias vezes, torna-se uma verdade”. E, de fato, você acaba se 

convencendo que a Igreja está errada, que o Papa é uma “palhaço” e que o que importa 

é você. O importante é alimentar o seu amor próprio ferido e desordenado pelo pecado. 

E, é a isso que chamamos de hegemonia cultural. Seria esse convencimento cultural de 

que alguns atos imorais, na realidade, são perfeitamente normais. 

A partir do momento em que esse tipo de mentalidade entrou e se instalou em 

você, é muito mais fácil implantar e legalizar o aborto, e tudo quanto é tipo de 

imoralidade considerada como “normal”. É como se tivessem nos dado um sedativo e, 

com isso, não conseguíssemos mais levantar. Nós, católicos, temos muita força dentro 

da instituição à qual pertencemos – e, não digo somente poder temporal, mas, 
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principalmente, poder divino (como instituição fundada e mantida por Deus). Mas, qual 

é a conseqüência concreta disso? 

Nós, católicos, representamos 70% da população brasileira. E, se unirmos a nós 

os protestantes e espíritas, perceberemos que somos cerca de 80% da população que é 

contra o aborto. Mas, como ainda tememos que ele seja legalizado? O problema é que 

não acreditamos naquilo que somos. O problema é que nos acostumamos a sermos 

doentes espiritualmente e, por isso, sem força alguma para enfrentar aqueles mero 20% 

que dizem: “ – O aborto deve ser legalizado!”. Mas, o país não é democrático? Sim. 

Teoricamente o é, mas a partir do momento em que nos calamos e não lutamos pelo 

dom mais precioso que nos foi dado por Deus, a vida, aí sim, somos reduzidos à 

menoridade social. Isto é, somos 70%, mas 70% sem expressão; 70% sem testemunho; 

70% sem fé, primeiramente, em Deus e, em segundo lugar, naquilo que somos. 

São João da Cruz dizia que não importa se um passarinho está preso por um 

barbante de pão, ou por uma corrente grossa, das duas formas está preso e não consegue 

voar. Infelizmente, somos como esse passarinho. Estamos presos por um barbante de 

pão. Isto não prende ninguém. Mas, de alguma forma, nos convencemos que estamos 

presos e não fazemos esforço para arrebentar o barbante e alçar vôo. 

Não deixe de dizer não ao aborto. Não se cale quando for interrogado sobre o 

posicionamento da sua Igreja. Não deixe que as pessoas, influenciadas por tanta mídia e 

tantas doutrinas falsas (cf. 1Tm 1, 6), possam tirar a sua fé. Tenha fé em Deus. Fé na 

promessa que é trazida com uma nova vida. Fé na Igreja – aquela que professamos 

todos os domingos na Santa Missa (“…creio na Santa Igreja Católica…”). Não temos fé 

somente nos santos, em Jesus e em Maria. A Igreja também é objeto de fé. 

Não se esqueça que, se nos calarmos, vamos responder diante de Deus, pois 

tememos mais ao homem do que a Ele. Tenha coragem de dizer e afirmar com seu 

testemunho que: “– Porque eu tenho fé, é que sou contra o aborto!”. 

 

 

[1] Sabatina feita ao novo embaixador junto à Santa Sé. Em: 

http://www.senado.gov.br/atividade/comissoes/sessao/disc/listaDisc.asp?s=000335/11 

(acessado em: 14/09/2011) 

Postado no dia: 25/09/2011. 
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DOUTRINA E IGREJA 

 

2012: FICÇÃO E IDEOLOGIA – PARTE 1 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

No Brasil assiste-se muito filme, mas se lê pouquíssimo. Além disso, o filme 

2012, dirigido pelo cineasta alemão Roland Emmerich, foi um sucesso de bilheteria. Ele 

afirma uma suposta teoria Maia acerca do fim do mundo, que pressupõe uma 

interferência no alinhamento planetário. Entretanto, é preciso fazer uma breve ressalva 

acerca deste antigo povo indígena antes de desmistificarmos aquilo que se criou ao 

redor da lógica deste cineasta alemão. 

Os Maias surgiram por volta de 1500 a.C. e existiram até os últimos anos do 

século XVII. Desenvolveram, diante das condições precárias, um sistema técnico 

bastante avançado como, por exemplo, dois tipos de calendários. O solar (365 dias) que 

era o civil e o lunar (260 dias) que era o ritual. Por ciclos, ambos os calendários se 

conjugavam. E, a cada conjugação um ciclo acabava e outro iniciava; uma era acabava e 

surgia uma “nova era”. 

Alguns seguidores do movimento new age (do inglês: nova era) afirmam que a 

“era de peixes” (peixe: símbolo grego que representa Cristo) acabará em 2012 e que 

virá, com isso, uma “nova era”, a era de aquarius (astrologicamente este signo vem 

depois de peixes). Mas, qual é a ideologia que está por trás desta crença? 

Primeiramente, um sistema de idéias explicitamente anticristão e cientificista, no qual 

Cristo será superado e a Ciência se constituirá como precursora de uma 

“espiritualização” do mundo. 

 

OS FENÔMENOS RELIGIOSOS DO SÉCULO XX E XXI E A FORÇA DO NEW 

AGE 

 

Com o Concílio Vaticano II, além do chamado ao diálogo com aqueles que 

professavam uma fé não-cristã, insistiu-se num diálogo com aqueles que não 

professavam uma fé em Deus, temendo-se que nos anos vindouros haveria um grande 

aumento no número de ateus. Por isso, foi criada, no Vaticano, a Congregação para o 

Diálogo com os Ateus, que foi supressa poucos anos antes do início do segundo 

milênio. Mas, por quê? 

Percebeu-se que o novo milênio não seria dos “sem fé”, mas daqueles que 

“crêem em tudo”. Iniciou-se um movimento de espiritualização do mundo. Contudo, 

não se professava mais uma fé em Cristo, fundamentada numa tradição bíblico-

religiosa. Mas, uma fé no “Jesus Light”; no horóscopo; na “força da mente”; nas magias 

célticas e druidas; nas “forças naturais” dos Weekas; na adivinhação por búzios, tarô, 

cartas, por borra de café etc. Retomou-se o ocultismo medieval e algumas doutrinas 

gregas antiga, como o estoicismo e o epicurismo. Novas visões acerca do transcendente, 

como o Espiritismo, ganharam força. Enfim, um “cardápio” de crenças foi aberto à 

nossa frente. Mas, tem algo que faz um elo de ligação entre tudo isso? 

Todo esse movimento de “espiritualização” se encontra num vértice: a ciência. 

Se destrincharmos cada uma dessas crenças, filosofias de vida ou seitas, encontraremos 

uma forte tendência ao cientificismo. Tudo aquilo que é professado passa, antes, pelo 

crivo das descobertas científicas. Se não tiver o “aval” das ciências, então não serve. E, 
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é justo isso o que ocorre no New Age. E, está expressamente ressaltado na obra da 

pesquisadora e jornalista norte-americana, Marilyn Ferguson, escritora do best-seller: A 

Conspiração Aquariana (1980). Ela transforma toda a análise sociológica da sociedade 

tecnológica numa justificação da nova “espiritualidade sem religião”. E, o faz mediante 

uma espécie de “consciência coletiva”. 

O que está em pauta nessa obra é a existência de pessoas que “conspiram” para 

o advento da “era de aquárius”, uma era de harmonização entre os seres humanos e os 

demais seres existentes no cosmos, onde a minha consciência relaciona-se com a 

consciência do mundo. É uma visão de mundo extremamente materialista, panteísta e 

agnóstica. A mentalidade sub-velada aqui constitui numa superação do Ser 

transcendente, Deus. A “nova transcendência” deve dar-se na imanência, através da 

consciência coletiva e da minha abertura e relacionamento com o todo, que é igual a 

mim, na ordem dos seres. Uma árvore e eu temos a mesma dignidade, pois somos todos 

filhos de uma grande “Mãe-terra”. Somos todos seres; iguais por natureza e 

pertencentes a este mundo. Não existe nada além da realidade planetária. O mundo é 

tudo o que temos, portanto vamos cuidar dele e reconhecer que, ao ferir um animal, firo 

uma parte do todo e, portanto, uma parte de mim. Quando morro, uno-me ao espírito do 

mundo e volto para o seio da “Mãe-terra”, de onde saí. É uma visão muito interessante, 

no entanto, fraca. Mas, o que possibilita o cultivo dessa nova mentalidade (fundamento 

de vários projetos de “preservação natural” e “animal”), as religiões históricas ou a 

ciência? 

 

AS RELIGIÕES HISTÓRICAS NÃO PODEM MAIS SALVAR 

 

A esta pergunta, o filme 2012 responde. Se você perceber, existem alguns 

detalhes no filme que, de fato, possuem uma ideologia new age por trás. Por exemplo, 

as cenas de aniquilamento dos muçulmanos que oravam a Alá, na Meca. A inundação 

da Índia hinduísta. A queda do Cristo Redentor. E, o mais interessante, a rachadura do 

teto da Capela Sistina que se dá justamente na pintura, A criação de Adão, de 

Michelangelo. Na pintura, a rachadura separa Deus de Adão (homem), seguido do 

desmoronamento da cúpula do Vaticano. Mas, há uma salvação em meio à destruição 

do mundo. E, qual é? A “arca tecnológica”. Em meio ao “dilúvio” que devasta grande 

parte da humanidade, a ciência é a única “arca” capaz de salvar a humanidade. O 

homem, criador, é capaz de salvar-se a si mesmo. E, as religiões históricas, que ligavam 

o homem a Deus, são aniquiladas. 

O diretor do filme junta uma constatação da realidade com recortes históricos. 

Acrescenta uma grande pitada de imaginação. E, coloca uma bacia de ideologia new age 

neste filme que fez um grande sucesso mundial. 

De fato, no século XXI as pessoas abandonam as religiões históricas e 

agarram-se a várias crenças fundamentadas num materialismo, relativismo e 

metodologias científicas. Além disso, no Códice Dresde foi desenhado pelos Maias um 

grande dilúvio universal, relatado também por outras culturas, como os huicholes. Isso é 

o que se tem de concreto. Além das mudanças de “eras” devido à coincidência dos 

ciclos lunar e solar. Contudo, isso não justifica, de maneira alguma, essa suposta data 

que o diretor alemão Roland Emmerich escolheu para ventilar a ideologia agnóstica e 

cientificista do new age. 

Como Dan Brown, escritor do livro Código da Vinci, Emmerich constrói, a 

partir de recortes históricos, uma historinha acerca do “fim do mundo”. Ou melhor, do 

“re-começo” de uma nova humanidade. Mas, o filme, de fato, não passa de uma ficção 

que atiça a curiosidade humana, pois trabalha com fenômenos naturais que tem ocorrido 
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na atualidade. Não é, portanto, de maneira alguma, digno de uma afirmação tal como: 

“– É verdade!”. 

Nesta primeira parte, “desmitificamos” aquilo que foi construído em cima 

desta data: 2012. E, vimos, de maneira rápida e sintética, as condições ideológicas e 

históricas que favoreceram a criação desta ficção denominada “2012”. Se quiser saber 

mais sobre o New Age, aconselho a leitura do documento eclesial: Jesus, portador da 

Água Viva. Uma reflexão sobre a “Nova Era”. E, também, o filme Avatar, escrito por 

James Cameron. 

Na segunda parte desta nossa formação, trataremos acerca da repercussão que 

este filme gerou no interior da Igreja e em que bases teológicas pôde se firmar. 

 

Postado no dia: 08/08/2011 

 



 

14 

 

2012: A MENTIRA QUE ENTROU NA IGREJA – PARTE 2 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Como se sabe, o cristianismo, a cada ano que passa, vem perdendo adeptos e, 

aqueles que permanecem no catolicismo e são fiéis, de fato, são pouquíssimos e, não 

poucas vezes, são verdadeiros “mártires” diante duma sociedade que quer ver a morte e 

o sepultamento de Cristo, como afirmou o filósofo Nietzsche há mais de cem anos. 

Além de estarmos inseridos numa sociedade que prega a “ditadura do 

relativismo”, como afirma Bento XI; somos e estamos rodeados de pessoas fracas, que 

não se conhecem, não têm profundidade nos relacionamentos e não conseguem lidar 

com o sofrimento e a morte. A raiz de todos os males está na falta de intimidade com 

Deus. 

Nossos relacionamentos funcionam da seguinte maneira: se eu tenho uma 

simpatia por você, vou procurar conhecê-lo, a fim de criar uma intimidade e fazer com 

que esse relacionamento fique firme, tenha raízes. E, à medida que eu lhe conheço e 

você me conhece, as raízes vão ficando mais profundas e, por mais que venham as 

chuvas e os ventos, essa “árvore da amizade” não vai cair, pois tem raízes profundas. 

Da mesma forma, acontece no seu relacionamento com Deus. Quando você o 

conhece, isto é, faz uma experiência do Seu amor, vai buscar criar intimidade com e 

Ele; vai querer conhecê-lo. Buscará, então, na fé da Igreja aquilo que se fala sobre 

Jesus. Buscará entender o que significam as passagens bíblicas e qual atitude que Deus 

espera de nós, a fim de que sejamos santos. Mas, você quer saber a Verdade; quer saber 

quem realmente é Jesus. Então, precisa de alimento sólido. E, para isso, deve saber onde 

procurar este alimento e não sair por aí comendo qualquer objeto que, com certeza, lhe 

dará um forte mal estar, isto é, uma crise de fé. E, onde vou buscar esse Jesus? 

 

O SEU RELACIONAMENTO COM A PALAVRA DE DEUS 

 

Primeiramente, a Palavra de Deus não é a Bíblia, é Jesus. E, São João, o 

afirma: kai o logoV sarx egeneto (E o Verbo se fez carne…) Jo 1, 14. O Verbo é a 

Palavra de Deus que, por sua vez, é Jesus. As Sagradas Escrituras não são a Palavra de 

Deus (Jesus) são apenas mediação para o meu encontro e conhecimento de Jesus. 

A Igreja precede a Bíblia e sem Igreja não haveria Bíblia. Foram três séculos 

de discussão para se chegar a esse volume com 73 livros que você tem hoje. Mas, como 

se deu? De maneira bem resumida, algumas comunidades cristãs primitava conservaram 

alguns livros e ensinamentos sobre Jesus, bem como algumas cartas apostólicas. 

Entretanto, era uma infinidade de livros que eram encontrados: Evangelho segundo 

Judas, Tomé, Maria Madalena, Marcos (apócrifo), Apocalipse de Pedro, Atos apócrifos 

de Tecla etc. Mas, e agora, como saber qual escrito é o verdadeiro? 

O Espírito Santo, quando inspira a boca de quem fala, também deve inspirar o 

ouvido e o coração de quem ouve. E, foi a partir daí que iniciou-se o processo de 

seleção dos livros canônicos, isto é, autênticos. Chegavam algumas pessoas com alguns 

escritos sobre Jesus diante de um bispo e diziam: “– Olha, tenho um escrito sobre 

Jesus”, e o bispo respondia: “– Leia para mim”. E, ao lê-lo, o bispo que conhecia, tinha 

profundidade e intimidade com Jesus, respondia: “esse verdadeiramente é Jesus, pode 

ter fé” ou, “esse não é Jesus, não creia nisso”. A partir daí, era permitido que o 

Evangelho ou as cartas fossem lidas na missa. O cânon bíblico nasceu e começou a ser 

ensinado na santa missa. Portanto, a bíblia foi escrita por católicos e, como afirma o 
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documento do Vaticano II, Dei Verbum, deve ser lida a partir do mesmo espírito em que 

foi escrita. 

A primeira coisa que se deve ter ao ler a bíblia é um espírito e, principalmente, 

um coração católico. Caso contrário, a leitura desta lhe trará uma grande confusão e o 

resultado será desastroso. Você deve estar bem enraizado na fé católica para ler as 

Sagradas Escrituras a partir de uma fé de dois mil anos. E, não a partir de uma chave de 

leitura qualquer. 

A partir desse breve esclarecimento acerca da leitura bíblica, falaremos sobre a 

leitura bíblica utilizada pelo movimento Salvai Almas, católicos que pregam o fim do 

mundo em 2012. 

 

“2012” DENTRO DA IGREJA 

 

Um folder sobre o fim do mundo, divulgado pelo movimento católico Salvai 

Almas, inicia seu texto com a seguinte frase: “Somos católicos apostólicos romanos 

com fidelidade absoluta a sua santidade o papa Bento XVI”. Entretanto, pregam aquilo 

que a Igreja nunca falou e que nem pode, pois Jesus ao afirmar: “Não sabeis o dia nem a 

hora” ou “O dia do Senhor virá como um ladrão”, diz que, de fato, o homem não pode 

saber o dia em que a segunda vinda de Cristo acontecerá. O cristão é aquele que está, 

mesmo nas quedas, em constante luta para manter-se preparado, em fidelidade e 

santidade, a fim de que o Senhor “não o surpreenda”. 

S. Leão Magno afirma que não há união com Cristo (cabeça) se seus membros, 

apesar do culto católico, virtudes e sacramentos; não tiver também a mesma profissão 

de fé. Isto é, se não estiver de acordo com uma tradição da Igreja Católica. 

A autoridade visível da Igreja está na figura do papa e do Colégio Episcopal. 

Estes que, em plena comunhão, afirmam aquilo que é o verdadeiro ensinamento de 

Cristo. Entretanto, alguém diz: “– Mas, o bispo tal prega o fim do mundo na data dos 

Maias”. É preciso perceber que o Colégio dos Bispos (corpo), tem que estar ligado à 

cabeça visível, o papa. Portanto, se há apenas dez bispos em comunhão com o papa, este 

é o Colégio. 

Mas, enfim, se você ler o folder, notará que esse movimento, Salvai Almas, dá 

uma seqüência de fatos que acontecerão em 2012, como o “reino do ódio” instaurado 

pelos muçulmanos; o início de uma terceira Guerra Mundial, desencadeada pela Rússia 

e China; a corrida do Petróleo e seu aumento no preço; terremoto no Japão e diversos 

desastres climáticos; a gripe suína que matará 9/10 da população mundial etc. Uma 

infinidade de absurdos que, infelizmente, atingem e convencem os católicos sem 

instrução, fazendo-se cumprir as palavras do profeta Oséias: “Meu povo se perde por 

falta de conhecimento” (Os 4, 6). 

Como vimos na primeira parte desta formação, o pensamento fundamental que 

está por trás desta mensagem “profética” é um cientificismo moderno – condenado 

como heresia pela Igreja Católica. 

 Se você destrinchar toda a seqüência dos fatos relatados pelo movimento 

pseudo-católico, perceberá que foi feito uma leitura cientificista do Apocalipse de São 

João. Atribuindo datas e ocorridos a um livro bíblico que nada tem haver com tamanho 

absurdo “profético”. 

Diante da perseguição cristã pelo Império Romano no primeiro século, João 

escreve a sua famosa carta, a partir de uma linguagem apocalíptica, utilizando-se de 

símbolos para expressar aquilo que estava ocorrendo com os cristãos. Contudo, 1800 

anos depois, a partir do protestantismo Adventista e, posteriormente, dos Testemunhos 

de Jeová, iniciou-se, de maneira mais ferrenha a fundamentação bíblico-apocalíptica 
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acerca do fim do mundo. Mas, lembrem-se de que, ao contrário do catolicismo, o 

protestantismo não possui uma Tradição; não possui uma exegese sistemática e coerente 

com as verdades teológicas e históricas, pois a “sola scriptura”, regra ditada por 

Martinho Lutero que previa a leitura e interpretação livre da bíblia permitia que o 

“Espírito Santo” inspirasse a cada um em particular e não, como nós, a partir de um 

sujeito coletivo, a Igreja. 

Se conhecermos um pouco de história das religiões, veremos que o movimento 

“Salvai Almas” busca viver e pregar aquilo que é herança doutrinal dos Testemunhos de 

Jeová. E, assim, perceberemos que passam longe daquilo que é ensinamento doutrinal 

da Igreja Católica. A igreja que esses cristãos querem já existe, só não se deram conta 

disso. E, o nome dessa igreja é: Testemunhas de Jeová, que, entre outras coisas, 

buscaram calcular a data do fim do mundo e, por hora, erraram quatro vezes. 

Aos católicos que amam e procuram ser fiéis à sua Igreja, busquem conhecê-la 

melhor. E, lembrem-se de que o que vai lhes salvar é a intimidade que cultiva com Deus 

e sua vida santa. Uma vida sincera que busca, dia-a-dia, viver o Santo Evangelho, e não 

um “lencinho de Nossa Senhora” que funciona como amuleto. 

Nossa Igreja prega aquilo que Jesus falou e este disse que a única forma de 

salvação se encontrava no amor sincero a Deus e praticado a cada ser humano. Por isso, 

busquem amar muito e orar sem medidas. Mas, também, busquem conhecer aquilo que 

professam. 

 

Postado no dia: 14/08/2011. 
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O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de iniciar este artigo com um testemunho que expressa a realidade da 

ação do Espírito Santo na minha vida e na de muitos católicos. Ação esta, que me 

garantiu um desejo ardente pela santidade; me fez estar onde estou hoje e me dá a 

esperança de um sacerdócio, cada vez mais, em conformidade com o testemunho de 

Cristo. 

Quando ingressei na Igreja Católica, aos quatorze anos de idade, tive a 

oportunidade de fazer uma “experiência de amizade”. Mas, como assim? Comecei como 

acólito, na Paróquia do Verbo Divino em Brasília, e, ali, iniciei algumas amizades, 

principalmente, na catequese. Isso sustentou minha, ainda titubeante, caminhada de fé. 

Não tinha feito uma experiência “direta” de Deus; uma experiência de verdadeira 

intimidade, mas, tinha feito amizades. Estas, que, de maneira indireta, acabaram me 

levando a Deus. 

Foi somente aos quinze anos de idade que fiz minha primeira “experiência de 

Deus”, quando, num encontro chamado Maranatha, recebi o batismo no Espírito Santo. 

A partir deste momento, comecei meu processo de crescimento na fé cristã. A minha 

estada na Igreja que, antes, era superficial; que não tinha fundamento, agora já estava 

com um pouco de concreto na base. Agora podia sentir-me verdadeiramente amado por 

Deus, de maneira tão forte, que poderia resistir a algumas trepidações, sem danificar as 

estruturas da minha fé. Mas, o que seria esse batismo no Espírito Santo? 

Primeiramente, é um dom concedido por Deus, tendo em vista o reavivamento 

das promessas batismais e a recordação do chamado de todo ser humano ao amor. É um 

novo impulso, que reabastece toda a estrutura espiritual do cristão. Isto é, como um 

organismo físico, que se desgasta, a partir de um excessivo e mal aplicado uso, da 

mesma maneira o organismo espiritual se desgasta com o passar do tempo. Mesmo 

aquela pessoa que cultiva diariamente uma espiritualidade, é necessário que, de tempos 

em tempos, haja um novo reavivamento, que cure e ordene, novamente, para o amor, 

toda a estrutura espiritual desse filho de Deus. Mas, alguém afirma: “– Como é que 

tivemos pessoas que amaram e se tornaram santas na Igreja, mas não receberam esse 

batismo, pois, nem sequer, havia Renovação Carismática? 

Dizer que muitos santos não foram da Renovação, até concordo, pois é um 

movimento, de certa forma, atual. Mas, não podemos, de maneira alguma, afirmar que 

estas pessoas não receberam o batismo no Espírito. A experiência dessa graça foi algo 

dado pelo próprio Cristo (Cf. Jo 3, 5) e, por isso, gerou e “reabasteceu” muitos santos 

durante toda a existência da Igreja, logicamente, de maneiras distintas – dependendo do 

lugar e da época em que se está inserido. Mas, como posso afirmar esse fenômeno na 

vida dos santos com tanta precisão, se é um fato que ocorre de maneira tão íntima? Ao 

ler e meditar a vida de qualquer um desses “cristãos modelo”, perceberá a presença 

deste “batismo de fogo”, que não é algo estéril. Ao recebê-lo, logo é manifesto e se 

traduz em um profundo arrependimento dos pecados; numa percepção viva da pessoa de 

Cristo, como alguém que lhe ama profundamente e numa experiência com as Escrituras, 

dando-lhe uma vontade irresistível de querer vivê-la, pois tem a certeza de que lhe trará 

a felicidade. 

Em cada período dentro da história, Deus inspirou, e inspira, de maneiras 

distintas, novos carismas à sua Igreja. Estes são acolhidos como membros vivos deste 

corpo (Cf. 1 Cor 12, 12). Portanto, pode-se dizer que, a partir de Jesus Cristo, o Espírito 

Santo sempre esteve presente na Igreja, entretanto, não da maneira como a temos hoje, 
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através do reavivamento dos carismas. O porquê desse fenômeno, só cabe a Deus saber. 

Mas é, de fato, um novo Pentecostes. 

A experiência do batismo no Espírito Santo, professada pela Igreja e 

vivenciada, como movimento eclesial, inicialmente, pela Renovação Carismática 

Católica, é algo, realmente, legítimo, quando é traduzido em uma atitude de vida 

coerente com o Evangelho de Jesus Cristo (Cf. Tg 2, 26). Isso não significa que, a partir 

da experiência, a pessoa será perfeita. Não é assim que funciona. Fazer essa experiência 

exige uma atitude humano-espiritual dinâmica. Isto é, exige uma busca de conformação 

ao Santo Evangelho, com o pé no chão e o coração em Deus. Ser cristão é um processo, 

e não algo acabado. 

 O que expressa a maturidade espiritual de uma pessoa não é o fato de ser 

perfeito ou não, mas o quanto é capaz de lutar. Isso é uma premissa na vida de qualquer 

cristão e não seria diferente para um católico carismático. 

 

A RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 

 

A Renovação atua, basicamente, a partir da caridade cristã, isto é, são pessoas 

que fizeram uma experiência de Deus e que querem partilhar dessa mesma graça com as 

demais pessoas. Contudo, é um movimento que não se restringiu a si próprio. Iniciou-se 

como um movimento, mas assumiu um caráter mais amplo; tornou-se uma 

espiritualidade. Isto é, se olharmos, ao menos, em âmbito de Brasil, muitos movimentos 

existentes na Igreja, apesar de não estarem ligados à Renovação Carismática, partilham 

dos mesmos carismas, como é o caso do Acampamento aqui em Brusque-SC (local 

onde resido). É um movimento que tem levado muitas pessoas a terem uma experiência 

de batismo no Espírito Santo. E, apesar de ser carismátco, mas não é da Renovação 

Carismática. Da mesma forma acontece com a Canção Nova, com a Shalom, com a 

Divino Oleiro etc. O próprio Cardeal Suenens dizia que a tendência da Renovação era 

acabar, a partir do momento em que essa corrente de graça tivesse contagiado toda a 

Igreja. 

É preciso que não se tenha medo de abrir-se à graça do Espírito Santo, que agiu 

de maneira tão transformadora na minha vida e deu-me um sentido para que pudesse 

permanecer e ser fiel na Igreja. Uma razão que ultrapassou e ultrapassa qualquer 

doutrina meramente racional. Mas, que, acima de tudo, é uma experiência de amor. 

 

Postado no dia: 29/08/2011. 
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A EFUSÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

“Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes 

minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da 

terra”. (At 1,8) 

Comumente na Igreja nos deparamos com a expressão ‘efusão do Espírito 

Santo’, mas não sabemos do que se trata. Por ‘efusão’ a Igreja entende por 

derramamento, ou seja, o ato de o padre pegar um recipiente com água, símbolo da vida, 

derramar na cabeça da pessoa simbolizando uma transformação, em que a pessoa se 

torna filha ou filho de Deus, isto é, a partir daquele momento ele faz parte de um modo 

de ser no mundo, se insere na comunidade cristã. Em química existe outra forma de 

efusão, porém, quer dizer a mesma coisa, ‘efusão’ é o processo de um gás atravessar um 

orifício imensamente pequeno através de uma pressão para ocasionar uma 

transformação naquele ambiente. Desse modo, temos por efusão uma força exercida por 

algo externo que tem por objetivo uma transformação. Neste caso, seria a força do 

Espírito Santo colocada em nós, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. 

Jesus pagou as nossas contas, ou melhor, pagou o resgate de nosso seqüestro, 

onde fomos roubados da casa do Senhor, mas, por amor ele doou sua vida em favor da 

nossa libertação do mal. Tendo nos adotado como filhos nos garantiu um auxílio para 

vivermos em liberdade e, esse se chama o Espírito Santo, a terceira pessoa da 

Santíssima Trindade, cuja função é nos lembrar que somos filhos de Jesus Cristo. (Jo 

14,26) 

A efusão do Espírito Santo seria, então, um acontecimento em que recebemos 

diretamente de Deus uma força ou poder que nos ajudará a viver e testemunhar o amor 

de Deus. No versículo dos Atos dos Apóstolos vemos claramente a finalidade da efusão 

do Espírito, a de ser testemunho vivo para aqueles que foram seqüestrados a fim de 

saberem que o resgate foi pago, e que em Jesus Cristo somos livres. O dom do Espírito 

é um auxílio no combate entre “a carne” e o “Espírito”, entre o que nos escraviza e o 

que nos liberta. 

Um exemplo claro se encontra em At 8,26-40 a passagem que relata o batismo 

de um eunuco por Filipe, ele anuncia a pessoa de Cristo, o eunuco pede o batismo e 

recebe o Espírito Santo, ele não vê mais Filipe, contudo, possui uma força interior que o 

faz viver se configurando a Jesus Cristo. 

Os sinais de quem recebe a efusão do Espírito Santo são os frutos e os 

carismas. Aquele que cultiva uma vida no Espírito tem como fruto o amor, o gozo, a 

paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio 

próprio; contra estas coisas não há lei, porque são naturais. Para aquele que conhece a 

vida no espírito, Deus capacita com dons sobrenaturais chamados de carismas, esses 

dons auxiliam para que o testemunho seja autêntico e vedadeiro: Os Carismas se 

enraizam dos sete dons de santificação (Is 11,2): Sabedoria, Entendimento, Conselho, 

Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus. No Novo testamento (1Cor 12, 1-14) são 

enumerados nove dons do Espírito santo: palavra de Sabedoria, palavra de 

Conhecimento (ciência), Fé, dons de Curar, operações de Milagres, Profecia, 

Discernimento de espíritos, variedade de Línguas, Interpretação de línguas. Estes geram 

formas diversas de atuação no mundo como instrumentos do próprio Deus. 

 

Postado no dia: 06/09/2011. 
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NOTA: SOBRE O TERMO “BATISMO NO ESPÍRITO SANTO” 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Em resposta ao comentário do meu confrade de Congregação, Marco Sete 

Inácio, acerca do termo “batismo no Espírito Santo”, publico esta pequena nota. 

Comentário: “Olá! Thiago, não use o termo “batismo”, mas efusão. Leia o 

documento 73 da CNBB, ítem 54. Um grande abraço!” 

De fato, devo admitir que esta qualificação para designar a realidade da efusão 

do Espírito Santo é um tanto polêmica. Até mesmo, devido à nossa herança teológico 

“brasileira” dessa realidade. 

É preciso ter consciência de que  o batismo no Espírito Santo não é um 

Sacramento (Batismo ou Crisma). E, o atesta o eminente Cardeal Suenens:  

”Participamos do Espírito Santo mediante os Sacramentos do Batismo e da Crisma 

(Sacramento de iniciação cristã); mas a maioria de nós precisa ainda ser batizado no 

Espírito Santo: experimentar a Sua libertação, render-se a Ele, permitir que Ele assuma 

a direção de nossas vidas” 

Se olharmos a etimologia da palavra efusão, perceberemos que significa 

“derramamento”. E, revendo, ainda, as formas de batismo sacramental, perceberemos 

que o rito do batismo pode dar-se de três maneiras distintas: imersão, aspersão e efusão. 

Logo, tampouco poderíamos utilizar o termo efusão (segundo a lógica que apresenta), 

para designar a realidade de reavivamento espiritual originada a partir da ação do 

Espírito Santo sobre o ser humano, já que esta é uma forma de batismo. Desta maneira, 

a matéria (batismo) – em questão de linguagem – não poderia confundir-se com a forma 

(efusão). Mas, não há um motivo claro sobre o “porquê” de não utilizar as duas palavras 

como sinônimo. 

A linha européia da Renovação Carismático, isto é, aquela que deu os aportes 

teológicos para o movimento, em seus principais representantes, como o o Cardeal 

Suenens; o pregador da Casa Pontifícia, Fr. Raniero Cantalamessa; o Padre Daniel Ange 

e o Cardeal Christoph von Schönborn, não se incomodam em denominar aquilo que 

chama de efusão, pelo nome: batismo no Espírito Santo. Na realidade, o consideram até 

como sinônimos. 

Fr. Raniero diz: 

“O batismo no Espírito não é uma invenção humana, é uma invenção divina. É 

uma renovação do batismo e de toda a vida cristã, de todos os sacramentos. Para mim 

foi também uma renovação de minha profissão religiosa, de minha confirmação, de 

minha ordenação sacerdotal. Todo o organismo espiritual se reaviva como quando o 

vento sopra sobre uma chama. Por que o Senhor decidiu atuar neste tempo desta 

maneira tão forte? Não sabemos. É a graça de um novo pentecostes. Não é que a 

Renovação Carismática tenha inventado o batismo no Espírito.” 

E, o próprio teólogo jesuíta alemão, Karl Rahner, que não era adepto da 

Renovação Carismática afirmou: 

“Não podemos contestar que o homem tenha aqui [na terra. N. do T.] 

experiências de graça que lhe dão uma sensação de libertação, abrem-lhe horizontes 

completamente novos, imprimem-se profundamente nele, transformam-no, moldando, 

até por longo tempo, sua atitude cristã mais íntima. Nada impede de chamar tais 

experiências de batismo do Espírito” 

Proponho, também, a leitura de alguns livros que falam sobre essas duas 

realidades como sinônimos: 
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- O estudo bíblico-teológico de F. Sullivan, sj, denominado: Charismes et 

Renouveau charismatique. Pneumatèque, 1988. 

- O estudo do teólogo tomista J. M. Garrigues, chamado: La Vie Spirituelle, nº 

600, fevereiro de 1964. 

- O livro do padre Daniel Ange: Renovação: Primavera da Igreja. 

Vale ressaltar, além disso, que os documentos da CNBB  são abertos a 

interpretações. E, portanto, não se constituem como dogmas de fé, são apenas 

orientações. Entretanto, devo considerar que o documento que o senhor Marco Sete está 

se referindo é o 53 e não o 73 como ele nos enviou. Pois, o documento que fala sobre a 

Renovação Carismática é o 53. 

 

Postado no dia: 07/09/2011. 
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HABITANTES EM OUTROS PLANETAS? 

 

Dom Estêvão Bettencourt, OSB 

 

Pergunta: “As reportagens sobre discos voadores dão por vezes a entender que 

há habitantes em outros planetas. Não se seguiria daí a necessidade de reformarmos 

nossas concepções religiosas? O espiritismo vê em tudo isso um argumento em favor de 

suas teses!” 

A maneira como se tem tratado o assunto dos discos voadores é por vezes um 

tanto pueril. Abordemo-lo com a devida sobriedade. 

1. Antes do mais, importa frisar que a hipótese de existirem habitantes em 

outros planetas não sofre objeção por parte da fé católica. A Sagrada Escritura e a 

Tradição nada ensinam a seu respeito, pois o conhecimento do assunto não interessa 

imediatamente à salvação eterna dos homens e o Senhor houve por bem revelar-nos 

apenas verdades atinentes à nossa santificação. A questão, portanto, fica fora do âmbito 

da Palavra de Deus a nós transmitida; deverá ser estudada à luz das ciências e das 

observações empíricas; o católico reconhecerá a resposta que o cientista lhe comunicar, 

desde que não seja formulada de modo contraditório à verdade revelada. 

Foi no século passado que começou, entre os teólogos, a ser focalizada com 

certa atenção a hipótese de haver outros planetas habitados. Alguns então tentaram 

torná-la plausível, fazendo valer, entre outros argumentos, o seguinte: existe enorme 

quantidade de matéria espalhada pelos espaços cósmicos; a matéria, porém, só pode 

preencher a sua finalidade (dar glória a Deus) no conjunto das criaturas, caso haja seres 

Inteligentes que a conheçam e, mediante ela, se elevem até o Altíssimo; seria, por 

conseguinte, harmonioso que o Criador tivesse colocado nos astros seres semelhantes 

aos homens, destinados a se servir do respectivo mundo material para prestar louvor ao 

Todo-Poderoso. O argumento não deixa de ter sua conveniência. Destarte se vê que a 

empolgante hipótese, longe de contradizer à fé, pode sem dificuldade ser incorporada a 

uma visão profundamente teológica do universo. Vê-se igualmente que a habitação de 

outros planetas e a possibilidade de comunicações inter-siderais são teses de todo 

independentes da ideologia espírita e da teoria da reencarnação, por muito que os 

espíritas explorem o noticiário dos jornais em favor de suas crenças. As pretensas 

mensagens do Astral, as “comunicações de Ramatis” captadas por via mediúnica não 

são senão produtos da subconsciência e da fantasia, hoje mais do que nunca excitadas 

pelos “boatos” e as conjeturas: posto em estado de transe, o “médium” pode dar 

expressão a noções latentes em seu íntimo, combinando-as num enredo mais ou menos 

fantástico, correspondente a sugestões que receba por parte de agentes externos. 

Para fundamentar a tese da existência de marcianos e de seus apregoados 

discos voadores, a S. Escritura não oferece texto algum,apesar do que às vezes se lhe 

quer atribuir. 

2. Admitida a hipotética existência de habitantes em outros planetas, surge a 

questão: como se configurariam esses indivíduos ? 

a) Do ponto de vista físico, é de crer que constem de espírito e matéria, alma e 

corpo ; provavelmente, porém, são dotados de constituição fisiológica diferente da 

nossa, a fim de poder viver em condições de atmosfera, pressão e clima bem diversas 

das nossas. 

A rigor, também nada há contra a hipótese (abordada em reportagem) de que 

tenham emigrado da Terra para o planeta onde atualmente residem. Neste caso, 

poderiam ser descendentes de Adão (teriam então o pecado original), como poderiam 

ser filhos de uma hipotética humanidade que haveria vivido sobre a Terra antes do 
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aparecimento de Adão (não se poderia dizer com precisão quando é que Adão existiu). 

Sobre a hipótese dos «pré-adamistas», veja E. Bettencourt, Ciência e Fé na história dos 

primórdios, cap. VI. 

b) Do ponto de vista religioso, os marcianos estariam sujeitos à mesma lei 

natural que nós, isto é, teriam uma consciência moral igual à nossa. Portanto, também 

entre eles estaria em vigor o preceito básico de toda a moralidade; “Faze o bem, evita o 

mal”, assim como as conseqüências que deste decorrem : “Não matar, não roubar, não 

adulterar, etc.” A razão disto é que a lei natural é um reflexo da Lei eterna de Deus ; ela 

exprime a infinita santidade de Deus, a qual é imutável : para o Senhor, as categorias do 

bem e do mal não são sujeitas a reforma nem a tempos e lugares, pois não dependem 

apenas de um ato da Vontade divina, mas do imutável Ser de Deus. 

Em se tratando de leis positivas, os habitantes de outros planetas poderão estar 

sujeitos a determinações diferentes das que o Altíssimo promulgou para nós (tais são o 

dever de guardar um dia entre sete, o de recorrer aos sacramentos, etc.). 

É provável que, uma vez criados os marcianos, o Senhor tenha havido por bem 

submetê-los a uma provação, dando-lhes assim o ensejo de afirmar livre e 

conscientemente a sua adesão ao Bem Supremo. É o que se afirma, visto o modo como 

o Criador procedeu com os homens e com os anjos. 

Sujeitas à prova, terão aquelas criaturas superado a tentação ou, antes, 

sucumbido ao pecado? 

Esta pergunta já nos coloca muito longe no castelo das hipóteses… Digamos, 

porém, que, se resistiram ao mal, os seres extra-telurianos foram provavelmente 

confirmados no bem, à semelhança do que se deu com os anjos bons. Se pecaram, 

podem ter sido agraciados por urna Redenção. Neste caso, é possível que lhes estejam 

sendo aplicados os méritos de Cristo adquiridos na Terra há vinte séculos atrás, méritos 

mais do que suficientes para extinguir os pecados de muitos mundos, como também se 

pode pensar que o Filho de Deus se tenha encarnado outra vez em outro planeta. 

Divagar por tantas conjeturas se torna, em última análise, ocioso ; vão é ao 

homem procurar respostas para questões que pertencem estritamente aos arcanos da 

Sabedoria de Deus. Certa atmosfera de pavor e perplexidade chega a se criar em virtude 

da previsão de guerras interplanetárias… Com isto, não poucos dos nossos 

contemporâneos perdem de vista a tarefa da hora presente ; para o cristão, uma coisa é 

segura: quer existam, quer não existam marcianos, ele tem que progredir diariamente na 

união com Deus, despojando-se todos os dias um pouco mais do velho homem, e 

revestindo-se da nova criatura (cf. 2 Cor 4,16 ; Ef 4,24); fazendo isto, o cristão ganha a 

sua vida na Terra e chegará a ver face a face a infinita Sabedoria de Deus, com seus 

misteriosos desígnios. Eis, porém, que as múltiplas hipóteses arquitetadas em torno dos 

discos voadores impedem a muitos de rezar e viver na presença de Deus e, por 

conseguinte, de considerar o mundo como ele deve ser considerado. 

 

Postado no dia: 29/09/2011. 
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O DOM DE LÍNGUAS É A LINGUAGEM DO AMOR 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Falarei nesta formação sobre uma temática que tocou a minha vida e que toca a 

vida de muitos cristãos abertos aos carismas e que comungam de uma experiência de 

batismo no Espírito Santo. O tema de hoje é: o Dom de Línguas. 

É comum perceber que entre boa parte dos católicos há uma profunda 

descrença na realidade dos carismas. E, dentre eles, o dom de línguas, inspirado à 

comunidade cristã primitiva e reavivada de maneira tão forte desde os últimos anos. 

Não venho falar como alguém que estudou profundamente tal fenômeno em grandes 

movimentos pentecostais pelo mundo afora, mas como alguém que foi batizado no 

Espírito Santo e que recebeu este dom. Falo como um seminarista da Igreja Católica que 

tem fé e, por isso, acredita profundamente naquilo que Deus pode operar na vida de um 

ser humano, a partir de uma simples abertura de coração. 

 

PARA ACREDITAR NESTE DOM É PRECISO TER FÉ EM DEUS 

 

O Dom de Línguas é um carisma, isto é, dom de Deus. E, para acreditar num 

carisma, é preciso ter fé. Se não a tiver, o carisma perde seu sentido. E, é aqui onde está 

instalada a aversão de muitos católicos ao Dom de Línguas e a outros carismas da Igreja 

(como é o caso do celibato). A nossa crise é uma crise de fé. Realmente, falta fé para 

que acreditemos na obra que Deus pode fazer através de nós. 

Não acreditamos que algo profundamente espiritual e, portanto, não 

demonstrável empiricamente possa ser verdadeiro ou possa servir de algo para o Reino 

de Deus. Aqui está instalada uma herança que nós, católicos latino-americanos, 

infelizmente, herdamos da Teologia da Libertação. Acreditamos que a práxis é o 

importante. Pensamos que o Reino de Deus é algo que depende estritamente do nosso 

fazer, mas, se você recordar da passagem de Jesus por Betânia, vai perceber que foi 

Maria quem escolheu a melhor parte e não Marta. O papel de Marta também era 

importante pra Jesus, mas se ela não tem tempo para se colocar na presença do Senhor, 

será como um poço vazio para as outras pessoas. Deus quer, em primeiro lugar, a sua 

salvação, e, se você se empenha em buscá-la, buscando o Senhor, com certeza vai estar 

trazendo o testemunho para as outras pessoas. 

Além disso, os carismas são graças concedidas pelo Espírito Santo e que visa à 

edificação da Igreja e ao bem comum (cf. 1 Cor 12,7). Visa a sua edificação como 

pessoa, como um ser humano que, ao se sentir amado por Deus, emprega todos os dons 

que recebeu para edificar também às pessoas, a fim de que, também elas, sejam tocadas 

pelo imenso amor de Deus. E essa atitude é um grande testemunho vivo que enraíza as 

pessoas na Igreja. Ela não é uma instituição morta e meramente humana. Mas, é um lar 

que é vivo e profundamente divino. 

 

É O ESPÍRITO QUEM FALA EM NÓS 

 

O apóstolo São Paulo, em sua primeira carta à comunidade de Corinto, faz um 

verdadeiro tratado sobre os dons do Espírito Santo e sua utilidade dentro da Igreja. E, é 

justamente nesta que vai falar sobre o Dom de Línguas. 

Paulo ressalta suas duas dimensões: a oração em línguas e o falar em línguas. 

A oração em línguas é um carisma utilizado de maneira particular. É uma oração e, 

como tal, expressa aquilo que está no nosso coração, isto é, a nossa intenção. 
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Quando oramos em língua, nos colocamos na posição de instrumentos; 

colocamos-nos como o barro nas mãos do oleiro, isto porque, utilizamos a boca, a 

língua, mas o conteúdo, a forma, a obra de arte provém do Espírito Santo. 

É um dom particular porque não falamos aos homens, mas a Deus (cf. 1 Cor 

14,2). E o Espírito, que conhece as nossas necessidades pessoais, se manifestará através 

de nós, a fim de interceder por nós com “gemidos inefáveis”, pois, além de nos 

conhecer, conhece a vontade do Pai. 

A oração em línguas é algo íntimo e espiritual. É o nosso coração que fala com 

o Coração de Deus e pede, às vezes, até por necessidades que desconhecemos. Podemos 

estar orando por alguém lá na China ou por uma desavença política lá em Madagascar e 

não sabermos. Isto porque, este dom se direciona às suas necessidades mas também à 

realização da vontade de Deus na sua vida, na da Igreja e na das outras pessoas. 

Portanto, se tivermos mais pessoas orando em línguas, tanto mais será transformado o 

mundo em que vivemos. 

A segunda dimensão deste dom é profundamente pública. Ela se destina à 

edificação da comunidade dos fiéis e dos infiéis (cf. 1 Cor 14, 22). Entretanto, é 

necessário que venha acompanhada do dom da interpretação.Isto porque, aqui, ela não 

tem um caráter de oração, mas de uma mensagem. A esta dimensão chamamos: falar em 

línguas. Essa ação edifica, exorta e consola a comunidade (cf. 1 Cor 14,26). É uma 

mensagem de discernimento; uma palavra profética dada pelo próprio Deus, a fim de 

conduzir seus filhos para o conhecimento da Sua vontade. 

Irmãos, posso testemunhar que, de fato, o dom de línguas é o menor dentre 

todos os dons (cf. 1 Cor 14,5), mas, é de grande necessidade para o recebimento dos 

demais. Quando recebi a graça do batismo no Espírito Santo ansiei por receber também 

os carismas do Espírito e o primeiro foi o Dom de Línguas. Mas, por que digo que é de 

grande importância para o advento dos demais? Porque este primeiro dom me colocou, 

e me coloca todos os dias, em íntima união de amor com Deus. Sinto como se meu 

coração flutuasse. Como se estivesse lado-a-lado com o Coração de Deus. Não preciso 

me utilizar de uma linguagem material, de uma linguagem estritamente humana. Mas, 

utilizo da linguagem amorosa do Espírito Santo para pedir e louvar a Deus. É uma 

linguagem de coração a coração. 

Isto gera cura, gera paz, gera uma vontade viva de seguir o Evangelho, gera 

alegria, gera humildade. É um dom de amor. Um dom capaz de produzir intimidade 

com Deus. É um “cântico novo” (cf. Sl 96) e que só pode ser cantado por um ser 

humano novo, renovado em Pentecostes. Por isso, peça o Dom de Línguas a Deus e Ele 

lhe dará, segundo a Sua vontade. 

 

Postado no dia: 01/11/2011. 
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ESPIRITUALIDADE 

 

COMO A MOISÉS, DEUS LHE CHAMA À SANTIDADE 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

O que é preciso fazer pra ser santo? Este questionamento toca o coração de 

muitos de nós, que queremos amar de verdade e alcançar a santidade. Toca a nossa vida, 

pois queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos quando nossos sentimentos, 

nossos traumas, nossas doenças físicas e espirituais não nos deixa olhar para o céu, mas 

nos arrastam para baixo; para o “fundo do poço”. Mas, Deus lhe diz hoje: “– Saiba  que, 

para ser santo, não é preciso ser perfeito, bonito, bem-sucedido ou inteligente. É preciso 

ter um coração aberto para crescer, se trabalhar e viver, principalmente, o Meu 

Evangelho”. 

Jesus, em Mt 11, 25-27, diz que os mistérios do Reino foram revelados aos 

pequenos, como é o caso de Moisés. 

O grande profeta de Deus era filho de escravos; foi encontrado no rio pela filha 

do Faraó e adotado pela mesma. A primeira vez que saiu para realizar um ato público, 

matou um egípcio que brigava com um judeu. Por isso, foge e vira pastor de ovelhas. 

Moisés era um homem comum; pecador como todos nós. Até chegou a matar. 

Mas, o que fez com que ele se tornasse um dos maiores profetas que já existiu? Foi a 

experiência de intimidade com Deus que fez no monte Horeb (Ex 3, 1-6. 9-12). 

Deus falou com Moisés através da sarça ardente. Naquele momento o profeta 

ficou impressionado com o fogo que queimava e não consumia. Esse fogo era Deus. 

Enquanto a sarça ardia em chamas, o coração de Moisés também queimava em 

fogo de amor. Um fogo que só sente aquele que fez uma verdadeira experiência de 

Deus; só sente aquele que se sentiu amado por Ele. 

 Se o seu coração é de Deus; se o seu coração é ungido pelo Espírito Santo, ele 

não vai parar de arder de amor. Se no centro do seu coração está Deus, você vai ler a 

Palavra e praticá-la; vai orar; vai buscar trabalhar aquilo que é problema humano e vício 

em você; vai buscar a confissão e a Santa Missa; vai ser paciente e doce dentro de casa. 

Enfim, vai buscar corresponder fogo com fogo. Como São João da Cruz, que diz: “amor 

se paga com amor”. 

 

O CAMINHO DE QUEM FOI AMADO POR DEUS 

 

A primeira atitude de alguém que está morrendo de saudades de quem se ama, 

é, ao vê-lo, correr ao seu encontro e dar um grande abraço. Percebo isso quando vou pra 

casa de meus pais nas férias. Assim que chego à rodoviária ou no aeroporto, corro para 

dar um abraço neles, expressando a grande alegria que sinto no meu coração. E, penso 

que a atitude deles é a mesma. Foi isso, também, que Moisés fez, ao sentir-se amado por 

Deus, correu ao Seu encontro. 

Para chegar a Deus, não bastava que Moisés corresse, mas era preciso que se 

purificasse; era preciso que tirasse as sandálias. E, para que consigamos chegar a Deus, 

a esse Jesus Eucarístico que tanto amamos, é preciso que, antes, confessemo-nos; a fim 

de não “comungarmos nossa própria condenação”, como diz São Paulo. 

Deus quer aquilo que você é. Ele não quer a maneira como se veste; não quer o 

carro que você tem; não quer a profissão que você exerce; ele quer você. Por isso pede 
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que tire as sandálias do pecado e das coisas externas. Ele quer que você se aproxime 

Dele com os pés encostados no chão. Perceba que você só vai começar um processo de 

santificação, a partir do momento que deixar com que Deus lhe use e diga aquilo que 

você tem que fazer. Só é santo; só toca o solo santo, quem se deixa trabalhar por Deus. 

Por mais que andar descalço machuque os pés; por mais que perdoar o amigo ou o 

familiar que lhe decepcionou o machuque; por mais que olhar para dentro de si e 

aceitar-se seja um processo profundamente dolorido, é preciso fazê-lo para entrar nesse 

território, cujo solo é santo. 

Somente quando você se reconhecer, realmente, fraco e pecador é que Ele dirá 

o que você deve fazer, como disse a Moisés. Contudo, este se achava indigno para 

libertar os filhos de Israel das mãos dos egípcios. E, Deus lhe falou, e diz pra você no 

dia de hoje, que o que importa não é saber-se indigno, e amedrontar-se por conta disso 

O medo não é de Deus e é sinal de carência do Espírito Santo. É falta de confiança 

Naquele que tudo provê. Por isso pede para que saiba quem é Ele (fazer a experiência 

do Seu amor) e tenha consciência de que estará conosco (v. 12). 

Não importa quais foram os pecados que você cometeu ou as “más obras” que 

praticou. Ele pede de você o coração, a fim de que possa curá-lo e utilizar dele para 

fazer a Sua obra. 

 

Postado no dia: 21/08/2011. 
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DIREÇÃO ESPIRITUAL 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Um dos melhores símbolos para descrever a vida é o “caminho”, isso porque 

quando falamos de vida, estamos indicando um processo, ou seja, um ponto de partida e 

um ponto de chegada. A vida vai se fazendo assim, de forma simples, num processo de 

nascer, crescer e fenecer. O nascer e o fenecer estão entremeados pelo crescer, que é a 

função que cada ser humano desempenha a todo dia da vida. 

O crescer significa um sair-de-si e um voltar-para-si, isto é, para que haja 

crescimento no ser humano, ele precisa se movimentar em direção de algo, para que 

aquilo seja anexado ao seu próprio ser, e assim, vamos crescendo. E isso acontece em 

nível biológico, mental e espiritual. No nível biológico temos, por exemplo, a função de 

comer, para se crescer é necessário com que o ser humano se movimente (sair-de-si) em 

direção do alimento, se alimentar, para que o físico cresça (voltar-para-si). Em nível 

mental, a mente se direciona a um conhecimento almejado, e quando o alcança, 

reconhecemos um crescimento intelectual, a capacidade de deliberar sobre as coisas 

com confiança e certeza. Agora, isso também acontece no dimensão espiritual, mas no 

mundo contemporâneo poucos se dão conta disso. 

No cristianismo o crescimento do espírito se dá quando se movimenta na 

direção de adquirir a maturidade deJesus Cristo. E, para tanto, é necessário seguir os 

passos Dele. A maturidade do Cristo só se alcança vivendo a santidade, “sede santos 

como o Pai do céu é santo” (Mt 5, 48), que só conseguimos através da ação do Espírito 

Santo. Humanamente esse é um processo impossível, somos falhos e limitados, só 

conseguimos atingir a perfeição quando o Espírito Santo age em nossos pensamentos, 

sentimentos, ações, emoções etc. Contudo, o ser humano é muito complexo e quando 

estamos dentro da situação somos participantes dela e podemos não enxergar o que, de 

fato, está acontecendo. Quando se está dentro de uma situação não se tem a noção do 

todo, mas quando nos colocamos fora conseguimos ter a noção do toda da situação, isto 

é, da complexidade humana. Aqui se encontra a importância da direção espiritual. 

O diretor espiritual é aquela pessoa que vai ouvir a complexidade de nossa 

vida, e a partir disso, como quem está fora, ter um olhar sobre o todo, e orientar o que se 

deve fazer para que se cresça espiritualmente, por isso que o diretor precisa ser alguém 

que está no processo e já atingiu um grau de maturação no Cristo. A direção espiritual é 

um movimentar-se na direção de Cristo (sair-de-si) para trazer ao espírito humano 

condições de se viver e encarar a vida na direção daquilo que é eterno, pois no 

cristianismo a morte é um processo que nos eterniza. 

No crescimento é nítido que nem sempre alcançamos o desenvolvimento 

necessário, mesmo na dimensão biológica e na mental. Ora, na biológica o nosso 

processo de crescimento pode ser barrado, por exemplo, pela doença, com isso temos 

que conduzir nossas forças na direção da cura para continuarmos nos desenvolvendo, e 

para isso, precisamos de um médico. Na dimensão mental nem sempre encontramos 

respostas e raciocínios prontos, a dúvida pode barrar nosso desenvolvimento intelectual, 

contudo com o auxílio de um professor, mestre, pai, mãe etc., podemos superar a 

dúvida. Na vida espiritual acontece o mesmo, nosso crescimento em nos tornar divinos 

pode ser bloqueado pelo diabólico. O diabólico é aquilo que separa, dividi, portanto, na 

divisão da nossa vontade, nos embates da vida entre escolher o bem e o mal, podemos 

acabar escolhendo aquilo que é o mal. Nas palavras de Paulo “não faço o bem que 

quero, mas o mal que não quero”. E, assim, ao invés de atingirmos a maturação do 
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Cristo, acabamos por ir nos afastando do Mesmo, regredindo espiritualmente. Assim, 

precisamos de um diretor espiritual. 

Para atingir a maturação do Cristo é necessário a vivencia do amor, por isso, o 

diretor espiritual sempre irá direcionar os fatos, acontecimentos, sensações, para o amor. 

Crescer espiritualmente requer a vivência dos valores evangélicos, que podem ser 

revelados por pessoas que o vivem buscando essa maturação. 

Senhor Jesus Cristo, fonte de amor e vida, cuida de nosso coração e coloque 

pessoas em nosso caminho que faça com que não nos desviemos, mas nos tornemos 

santos como Vós sois Santo. Bendito seja teu Nome para sempre. 

 

Postado no dia: 26/10/2011. 
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FAMÍLIA 

 

FAMÍLIA QUE VIVE O EVANGELHO É FAMÍLIA FECUNDA 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Jesus, no Evangelho de Mateus 13, 1-23, está na barca e começa a pregar pra 

uma multidão que se encontra às margens. Entretanto, o que mais chama atenção é a sua 

conversa com os apóstolos e não com o povo. 

São Francisco pedia a Deus que não tivesse ouvidos surdos ao Evangelho. Para 

ele, a pior lepra era escutar a Palavra e não praticá-la. A pior doença era a “cegueira-

surda” do coração. 

Um coração doente mata a pessoa aos poucos, porque a inveja consome; o 

ciúme consome; a infelicidade vai tomando conta e se transforma em depressão; a 

carência cresce e transforma a pessoa num alcoólatra; num adúltero, que trai sua 

mulher, trai seu marido e seus filhos. Um coração doente é como uma pessoa que caiu e 

se ralou toda. Demora dias para cicatrizar o machucado e, ao longo deste tempo, só 

temos cuidados para com ele; somos até capazes de brigar com alguém, se este esbarrar 

acidentalmente na nossa ferida ainda não cicatrizada. É um machucado que ainda está 

em “carne-viva”, que dói bastante. Agora, imagine um ambiente onde existem três, 

quatro, cinco…pessoas raladas; um não pode encostar no outro, senão machuca. Uma 

família curada pode conviver com seus membros, tocar, falar o que está sentindo sem 

que haja perigo de machucar-se entre si. Devemos ser uma família curada e não ralada. 

Se a sua casa está indo pro buraco. Se sua mulher, seu marido, não tem mais 

olhos pra você. Se seus filhos encontram outras prioridades maiores do que dar amor e 

atenção pra quem está dentro de casa, então temos presente aquilo que Jesus falou: 

“porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender” (v. 13). 

Se não tem amor dentro de casa então é porque a terra não é boa. É preciso 

prepará-la. Tirar as pedras, arrancar os espinhos e os matinhos, revirar a terra, adubar, 

para, então, colocar a semente nas covinhas. Mas, como se faz isso? Vivendo a Palavra 

de Deus. 

O que está escrito na bíblia não é conto de fadas, é a verdade escrita para ser 

vivida. E, um lar, uma família que vive o que está escrito neste livro é uma família 

curada, que não tem lepra no coração. É uma família forte, unida e que ama. 

Jesus, ainda neste Evangelho, chamou os doze apóstolos de “felizes”, porque 

viam e ouviam a Palavra, ou seja, seguiam o Evangelho. 

 

Se você quer ter uma família feliz; que ri e se alegra por estar no lar com 

aqueles que ama. Se você quer ser terra fecunda, que gera felicidade; pegue a bíblia que 

está em algum canto de sua casa – talvez cheio de poeira – abra e começar a rezar com o 

que está escrito nela. Depois, viva o que ali está dito por Jesus e seus discípulos. Assim, 

sua família será fecunda e feliz, pois sua Palavra é eterna e Ele sabe como cultivar uma 

semente que é boa. Ela só precisa ser plantada. 

 

Postado no dia: 03/07/2011. 
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FORMAÇÃO HUMANA 

 

“QUANDO SOU FRACO, ENTÃO, É QUE SOU FORTE” (II COR 12,10) 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

 “É preciso mudar muito para permanecer o mesmo”. (Dom Helder Câmara) 

Estou cada vez mais convencido de que Aristóteles estava certo quando disse que 

possuímos uma essência que não muda, ou seja, uma base sólida que é a substância. O 

que muda são os acidentes, portanto, as características próprias. Outra vez estou falando 

sobre identidade. Isso porque acredito que muitas vezes não somos felizes, justamente, 

por falta de autenticidade. 

Sempre estamos à procura de referenciais, ou seja, pessoas que encaram a vida 

de uma maneira forte, com responsabilidade e, de certa forma, se tornaram ícones de 

como viver e ser realizado. Temos necessidade de olhar alguém e imitar, fazer as 

mesmas coisas na procura ansiosa do ser humano de “ser aceito e ser amado”. Contudo, 

imitar alguém implica  falsificação, fazer réplica do que o outro faz. No entenanto 

devemo perceceber que  aquilo não pertence à pessoa, é apenas uma reprodução. 

A sociedade moderna está se habituando a reproduzir as virtudes de grandes 

pessoas, mas com um intuito interesseiro. Aparentar ser uma pessoa forte dentro do 

contexto atual, é de suma importância para ser aceito em sociedade. Acontece que, isso 

é apenas um pacote de presente, o que realmente está dentro é outra coisa. Mas, a 

surpresa ou a felicidade se encontra no que está dentro do embrulho. Habituamos-nos a 

ser embrulho e, por isso, somos infelizes. Simplesmente porque dentro do pacote se 

encontram as nossas fraquezas e não estamos sendo educados para lidar com as 

fraquezas, mas somente para ser forte. 

Ser forte significa ser equilibrado ou centrado, sem oscilações, alguém que 

consegue lidar com suas emoções, paixões, pensamentos de forma tranqüila e sensata. 

Entretanto, a possibilidade de ser assim só é real se houver uma aceitação de si mesmo e 

de suas características. Tocar em nossos defeitos, é a chave para a nossa libertação do 

“efeito embrulho”, pois tendo eles nas mãos e assumindo as próprias fraquezas somos 

capazes de transformá-las em dom. 

Temos dentro de nós uma essência, características que adquirimos devido ao 

nosso processo de formação de personalidade. Dentro de nós há o impulso para a 

bondade, se por algum fator adquirimos, por exemplo, o vício da inveja, é preciso 

aceitar, reconhecer-se, enfraquecer-se, pois, quando me conscientizo posso agir sobre 

aquilo e transformar meu vício em virtude. Podemos chegar à maturidade “de rir dos 

nossos defeitos”, e sermos autênticos. Ninguém poderá te julgar de ser você mesmo, por 

causa da verdade que existe em você. No entanto, de não ser você mesmo te 

condenarão.  São Francisco de Assis, Beata Teresa de Calcutá, São Padre Pio, Beato 

João Paulo II só foram grandes, por que assumiram suas fraquezas e construíram uma 

identidade. 

 

Postado no dia: 27/07/2011. 
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A SENSAÇÃO DE SER TROCADO 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Essa semana gostaria de refletir um pouco sobre essa sensação que, por vezes, 

estamos envolvidos, a de se sentir trocado por outra pessoa ou por alguma coisa. Essa 

reflexão nasceu por experiências pessoais e, também porque vários amigos me 

procuraram para um conselho, justamente, em torno dessa questão. 

Um primeiro fator a ser considerado é que essa noção de troca nasceu com o 

mercantilismo feudalista, ou seja, na Idade Média. Nas relações de compra e venda de 

produtos. Agora, a noção de “quando algo não me serve mais, eu troco”, nasceu na 

modernidade com a concorrência de mercado. Ou seja, uma indústria deveria fazer um 

produto melhor que a outra indústria para que ela pudesse conquistar os mercado e 

ascender cada vez mais.  Isso se instalou no ser humano moderno, quando ele não está 

mais satisfeito com um produto, ou esse produto já está ultrapassado ele compra outro 

melhor ou mais evoluído. Acontece que, o ser humano transferiu essas relações externas 

para as relações pessoais internas. 

Numa relação seja de amizade, casamento, irmandade, trabalhista ou qualquer 

outro tipo de relação humana, há a tendência de se aquele ou aquela não me serve, então 

troca-se por outro melhor. O fato é que seres humanos não são objetos, ao contrário são 

seres que comportam emoções. E, justamente, nos sentimentos está o problema. Tratar 

alguém como em relações comerciais é o mesmo que transformar um ser humano em 

um objeto que não possui liberdade e vontade própria. Isso enche nossos corações de 

mágoas, ressentimentos, rancores, complexo de inferioridade, inveja, ganância entre 

outros sentimentos ruins. Por isso, é importante sempre se manter livre. 

A liberdade é algo que não é possível ser trocado. Quando somos livres diante 

das pessoas não somos atingidos pela maldade instalada no ser humano moderno. Não 

se deixe transformar em uma vítima do mercado da oferta e da procura, nunca se 

coloque a venda, nas prateleiras da vida você não tem preço. Sua dignidade não pode 

ser ferida por nada e nem por ninguém, a não ser que você permita. É impossível ser 

sempre “o menino bonzinho”, as decepções fazem parte da vida!  

 

Postado no dia: 22/08/2011. 
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SENSAÇÃO DE SER TROCADO: REAÇÕES DA PESSOA TROCADA 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Atendendo aos pedidos daqueles que acessam o Reparatoris darei continuidade 

ao pequeno artigo intitulado “A sensação de ser trocado”. Nesse artigo constatei que 

isso é um problema atual nas relações humanas e, ponderei que o melhor seria superar e 

se tornar livre diante da situação. Desde já, gostaria de agradecer a grande quantidade de 

pessoas que leram e levantaram questionamentos. Publicarei mais dois artigos: um 

descrevendo quais são as reações no caso da sensação de ser trocado e, outro sobre 

como lidar com a sensação de ser trocado, para tentar ajudar as pessoas que passam por 

essas “provações”. Contudo,  faço a ressalva de que aqui descreverei sentimentos que 

podem acontecer em vários níveis da relação, desde uma paixão até um apego 

passageiro. Por isso, esses sentimentos acontecem com intensidade em alguns casos em 

outros eles nem ocorrem. 

A posição inicial de alguém que teve a sensação de ser trocado deve ser a de 

procurar a liberdade. Mas, a sensações experimentadas são um turbilhão de sentimentos. 

Contudo, percebo certa graduação nas reações acontecidas – os sentimentos não 

acontecem separadamente são misturados, mas podem ser diferenciados – as sensações 

neste caso são exatamente angústia, tristeza, desespero, revolta e o conformar-se. 

Tudo começa a partir de um sentimento de posse, que está nas raízes do ser 

humano. A posse nasce da carência. Obviamente podemos perceber que o ser humano 

não é completo, existe um sentimento que é raiz em todos, a insatisfação, ou seja, somos 

seres limitados, não temos tudo e nem podemos tudo, nem somos detentores de toda a 

verdade. Nascemos, somos lançados na existência com nossas limitações, e um 

constante desejo de satisfazer a insatisfação, chegar à plenitude. E, isso, deveras, é 

muito importante para o ser humano, porque é essa condição que garante a ele 

vitalidade para continuar buscando a plenitude. Por isso, o ser humano se alimenta, 

dorme, estuda e faz todas as atividades normais, motivados por essa insatisfação que 

está dentro da cada ser humano. A pessoa, então, nasce com essa condição, disso nasce 

à carência de querer ser pleno. 

Por essa condição nasce a carência que é a constante falta de algo que complete 

aquilo que parece incompleto em nós. Na psicologia essa carência que é normal em 

todos os seres humanos podem se complicar e se tornarem verdadeiros distúrbios 

psicológicos no nascimento da criança, por exemplo, quando no nascimento se tem a 

presença constante dos pais, depois que vai crescendo vai se experimentando a ausência, 

e a obrigação de lidar com as próprias limitações. 

Nesse período a criança não sendo bem orientada pode adquirir um grau 

elevado de carência. Ou, então, pode acontecer de a criança ser abandonada pelos pais, 

o sentimento de abandono, de incompletude, também gera grandes dificuldades, 

principalmente de ordem psicológica, pois a criança se sente rejeitada por aquilo que a 

completa de certa forma, que são os pais. O sentimento de insatisfação e limitação 

elevados a esses níveis geram traumas que são demasiadamente difíceis de serem 

superados na existência do ser humano. 

Até aqui, somente quis fazer entender que no ser de cada um há o sentimento 

de insatisfação, incompletude, ou seja, todos nós já nascemos com um certo tipo de 

carência que não é de ordem psicológica ou patológica, mas já está presente em cada 

um. Somos carentes por natureza e nossas ações sempre estão voltadas para um 

propósito: ser aceito e ser amado. E, na procura de ser aceito a e ser amado quando 

achamos alguém que nos aceita e nos ama, tomamos posse daquela pessoa porque 
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temos a sensação de que ela completa aquilo que é incompleto em mim. Somos capazes 

até de prometer a outra pessoa “amor eterno”, “viver junto para sempre” etc. Se não 

temos certo nível de experiência entramos em relações angustiantes e desgastantes, 

porque colocamos no outro todo o sentido da nossa vida. Achamos que o outro só 

poderá ser feliz ao nosso lado. 

Quando alguém envolvido nessa relação percebe que aquilo ao invés de 

felicidade está trazendo angústia, o primeiro passo da pessoa é se abrir a outras 

amizades. E, logo que ela se abre a deixar que outras pessoas participem da sua vida, o 

outro se sente trocado. Esse começa a pensar que tudo o que foi feito para o outro foi 

em vão, e não foi valorizado. Então, dá-se espaço a tristeza, porque se sente rejeitado, 

sem sentido na vida. O próximo passo é o desespero de começar a fazer de tudo para 

trazer a pessoa de volta para junto de si, tentando que tudo volte a ser como era antes. 

Se isso cair no desequilíbrio começa acontecer as “loucuras” de perseguição a outra 

pessoa, de saber todos os lugares onde ela estará e dar um jeito de aparecer no mesmo 

lugar por “coincidência”, de demonstrar de todas as maneiras que você está muito triste 

e se colocar na posição de vítima. De esperar ela em lugares que você tem certeza que 

ela estará ali naquele momento para providenciar um “encontro”. De ligar 

constantemente atrás da pessoa e deixar um turbilhão de recados. Mandar vários 

presentes, e principalmente, o que a pessoa mais gosta, entre outras coisas possíveis 

para um desesperado. 

Quando percebe que tudo o que está fazendo é em vão e, que está se 

rebaixando a indignidade, inicia-se a revolta, e o cultivo da raiva. A raiva é um 

sentimento que se manifesta quando nos sentimos ameaçados por algo, é uma maneira 

de exteriorizar aquilo que está sendo machucado por dentro, que está doendo. Alguns 

em momentos de fúria podem cometer sérios delitos, até mesmo tirar a vida de outra 

pessoa. Mas, nas relações “normais” de carência a raiva se revela na revolta em 

comportamentos, como, fazer de tudo para mostrar para o outro que pode ser feliz 

sozinho, fingir que o outro não existe, ser indiferente, fazer de tudo para que aconteça o 

mal com o outro. Isso tudo somente para chamar a atenção de outrem. 

Esses sentimentos podem acontecer de vários modos e intensidade. Uns podem 

beirar a loucura, outros podem superar toda essa frustração, de maneira que acontece o 

conformar-se com a situação. Ou a pessoa se conforma porque entendeu que nas 

relações humanas não há posse e que somente seremos felizes se cultivarmos a 

liberdade diante dos outros. Ou, então se conforma porque entende que perdeu mesmo e 

continuará carregando esse ressentimento por toda a vida. O caminho de superação 

desses sentimentos nos torna pessoas maduras e realizadas na vida, somente seremos 

totalmente livres quando nos entregarmos a Jesus Cristo que é Deus e que é o único que 

pode sarar todas as nossas carências, porque somente ele é pleno, todo o resto é 

passageiro e limitado. Lembremos que nosso coração é como coração de mãe sempre há 

espaço sobrando. E que ser feliz é ver o outro feliz, e não escravizarmos o outro em 

nossas carências. 

 

Postado no dia: 25/08/2011. 
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POR QUE ESSA PESSOA ME DÁ TANTA RAIVA? 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de refletir sobre uma temática; um sentimento que toca muito a nossa 

vida e que, por vezes, não sabemos lidar com ele. O seu nome é raiva. 

Quantos de nós, em meio a uma conversa cotidiana com os amigos ou algum 

conhecido, de repente, por causa de uma palavra “mal-dita”, ficamos nervosos, com 

raiva e a primeira reação é responder à altura (para alguns) ou calar-se e ficar remoendo 

o insulto infligido (para outros). 

Diante desse tipo de situação, devemos tomar a atitude de olhar pra dentro de 

nós. Por que essa palavra? Por que esse gesto? Por que esse olhar mexeu tanto comigo? 

Por que me deixou com tanta raiva? Nunca olhe para o erro da pessoa que lhe ofendeu 

antes de olhar para você, pois é justamente essa pessoa que lhe magoou que vai, 

segundo São José Maria Escrivá, lhe santificar. Mas, de que maneira, se me fez pecar 

por raiva? 

Essa pessoa lhe desequilibra; coloca você numa zona de desconforto e faz com 

que se questione. Não fuja do questionamento. Confronte-se. Vá até a raiz da sua raiva. 

Ela não é uma coisa natural do ser humano. Deus nos fez para amar, mas, para dificultar 

um pouquinho, criou a raiva e colocou em nós. Não. Isso é herança do pecado original. 

Esse seu sentimento tem uma razão de ser. É como aquele cheiro fedido que fica na 

cozinha quando o gás está vazando. O cheiro não é natural do gás, mas foi colocado 

nele para alertar aquilo que é nocivo. Da mesma forma, em nós. A raiva é apenas aquilo 

que alerta para algo mal trabalhado dentro de nós, para algo que é nocivo; que mata a 

nossa liberdade de filhos de Deus. 

Os nossos inimigos; as pessoas que nos incomodam e nos deixam com raiva, 

de fato, nos revelam quem nós somos. Elas jogam um “holofote” de luz bem naquela 

manchinha que tentamos, a todo custo, esconder. 

O segundo e terceiro passos nos são dados por Jesus: 

  

“Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende toda a culpa, a sós tu e ele; se te 

ouvir, ganhaste a teu irmão” Mt 18, 15 

Neste Evangelho, Jesus nos fala que devemos repreender toda a culpa. Mas, 

quando essa é cometida contra nós, é muito difícil separar o que é zelo pela Verdade e o 

que é autodefesa, coração ferido ou amor próprio. Por isso, saiba que quando o pecado é 

contra nós, a primeira atitude não é a correção, mas o perdão. 

Depois do perdão sincero você pode falar a sós com a pessoa. Falar “a sós tu e 

ele” é uma atitude de coragem, de autodomínio e maturidade humano-espiritual. 

Amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar quem nos magoa, é difícil. 

Perdoar quem nos atirou uma pedra na cabeça, é complicado. Mas, além de fazer tudo 

isso, corrigir a sós o irmão, por zelo à verdade e ao bem dele, é coisa somente para 

quem tem um bom crescimento humano-espiritual. É coisa pra santo. E, por isso, é 

possível que façamos isso hoje. “Afinal, o que eles fizeram que nós não podemos 

fazer?” Stº Agostinho. 

 

Postado no dia: 26/08/2011. 
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A SENSAÇÃO DE SER TROCADO: COMO LIDAR COM OS SENTIMENTOS? 

 

Rafael Vieira da Costa 

  

No último texto evidenciamos o desenvolvimento das sensações numa relação 

de se sentir trocado. Algumas sensações principais foram elencadas e gostaria de 

apresentar um roteiro para sarar essas feridas do coração, que podem trazer sérios 

traumas e distúrbios psicológicos à pessoa. 

O primeiro sentimento é de angústia pela sensação da perda de sentido. 

Justamente, nisso que reside o problema, que está em nós, porque nos convencemos de 

que o sentido da vida está no outro. Quando falamos de sentido podemos dizer que 

significa o fundamento da vida, ou seja, é aquilo que garante vitalidade, que impulsiona 

a se viver. A primeira situação é que nunca podemos colocar nas coisas finitas, 

passageiras o sentido da nossa vida, justamente, porque essas coisas passam, e quando 

passarem ficaremos com a sensação de perda. O sentido da nossa vida sempre tem que 

ser fundamentado em coisas que não passam, que não se perdem. Este ponto é essencial 

para um relacionamento maduro, uma amizade deve ser libertadora, ou seja, o outro 

pode ser livre para ter outros relacionamentos e opiniões diferentes, com isso o amor 

perdurará. Se isso não acontece, acontece o contrário: a escravização do outro.  Na 

relação de escravo há um déficit para alguma das partes e o amor não acontece. A 

liberdade diante do outro garantirá a fidelidade e o amor próprio. Se você já se encontra 

em situação de angústia tente se desprender e pensar que o amor é maior que todo o 

sentimento. 

A tristeza é a falta de ânimo, de vitalidade, é a ausência de satisfação pessoal. 

Acometidos por esse sentimento temos a tendência de pensar que tudo está ruim, então 

se toma atitudes que podem gerar conseqüências terríveis. Em meio à tristeza somos 

impulsionados por ela, e, ou tomamos atitudes sem pensarmos nas conseqüências ou 

não fazemos nada para melhorar a situação e desistimos. Quando estamos entrelaçados 

nessa situação o melhor é procurar atitudes que visam um final alegre mesmo que isso 

seja contra ao que se esteja sentindo, porque as conseqüências serão boas.  Atitudes más 

atraem conseqüências más. 

O desespero é uma aflição porque não vemos mais esperança e nem solução 

para o problema. Quando isso acontece temos o impulso de fazer verdadeiras “loucuras” 

para conseguir o que queremos. Uma atitude desesperada pode trazer inúmeras 

conseqüências, quando estamos envolvidos nesse sentimento o melhor e não tomar 

nenhuma atitude, é relaxar e dar o tempo necessário para que esse sentimento se 

estabilize. Mesmo que seja uma aflição muito grande, procurar ocupar a cabeça com 

alguma outra atividade que não seja a leitura, mas que envolva o físico. É a melhor 

maneira de controlar a ansiedade e, depois (controlada a ansiedade) ter tempo para 

pensar e analisar a situação. 

No momento da revolta, ou seja, na hora em que o amor se transforma em 

raiva, o melhor é fazer o mesmo que já foi posto acima, e tomar o cuidado para não 

atingir a integridade moral e física do outro, porque isso pode acabar de vez com o 

relacionamento. Os danos morais e físicos fazem com que a pessoa sempre reviva o 

fato, por isso, será muito mais complicado de ser esquecido ou superado. 

Se for tomar alguma atitude quando se está impregnado por algumas dessas 

sensações, o melhor é fazer o contrário do que sua vontade impelida por um desses 

sentimentos pede. Por exemplo, ao invés de propagar a tristeza, propague a alegria 

mesmo que isso doa muito, no final das contas a recompensa chegará. 
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Após ter tido a paciência de dar o tempo necessário para as coisas se 

estabilizarem e entrarem no eixo sobra à sensação de conformar-se. E, se nesse período 

aconteceu um afastamento entre as pessoas envolvidas, então procure cultivar uma vida 

de liberdade diante dos outros, para que não aconteça novamente. Tente superar a 

situação, mas sem pressionar o outro. Se o relacionamento seja de amizade, conjugal, 

familiar ou qualquer outro, voltou a “normalidade”, então preocupe-se em transformar 

este relacionamento, em um relacionamento libertador e não opressor. Com certeza a 

vida se tornará muito mais fácil e bela de ser vivida. Lembre-se que o fundamento e o 

sentido de sua vida é Deus. E, quando estiver nos piores momentos reze para repousar 

no Coração de Cristo que cura todas as feridas.  

 

Postado no dia: 26/08/2011. 
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POR QUE É TÃO DIFÍCIL PERDOAR AQUELA PESSOA? 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Falo hoje sobre um tema que toca a minha vida e a sua vida. Que se revela 

como um passo decisivo para a nossa cura interior, felicidade e santidade. Falo hoje 

sobre o perdão. 

Quantos de nós somos feridos no dia-a-dia por pessoas que jamais 

esperávamos? Quantas vezes já perdemos a fé nas pessoas que estão do nosso lado? 

Quantas vezes matamos e sepultamos, há anos, aquele “infeliz” que nos magoou 

profundamente? 

Em Lc 18, 21-22 vemos um diálogo entre Jesus e Pedro, onde este pergunta: 

“Senhor, até quantas vezes devo perdoar quem pecou contra mim? Até sete vezes?” e, 

Jesus responde: “Não digo até sete, mas setenta vezes sete vezes”. 

Se olharmos a tradição bíblica, veremos que o número “sete”, nas Escrituras, 

indica a perfeição. Portanto, perdoar sete vezes não se refere à quantidade, mas à 

qualidade desse perdão. Perdoar sete vezes é perdoar com perfeição. Com isso, Jesus 

afirma a Pedro que se deve perdoar de maneira perfeita; curar a ferida que ficou aberta 

em seu coração, de maneira completa, pela via da Misericórdia Divina. 

Se olharmos, ainda, a origem do verbo “perdoar”, veremos que “per”, em 

latim, indica intensidade e “donare” significa doar. Portanto, quem perdoa, “doa 

intensamente”. Isso é fato. É muito mais difícil amar uma pessoa que me feriu, do que 

amar aquela que sempre foi querida comigo e nunca “pisou no meu calo”. O esforço 

para doar amor àquela deve ser muito mais intenso; muito mais perfeito do que a esta. 

O caminho para Deus; para a santidade, é, de fato, estreito, pois Ele pede que 

você perdoe com perfeição, a mesma pessoa, no mesmo dia, pelo mesmo pecado; 

porque ela prometeu “setenta vezes sete vezes” deixar de cometer esse “defeito de 

estimação”. Inúmeros jovens que tive a oportunidade de acompanhar, infelizmente, 

contavam com um pai alcoólatra dentro de casa. Neste caso, era preciso que a esposa e 

os filhos – que apanhavam todo dia depois da novela das 19 horas – perdoassem 

“setenta vezes sete vezes”, todos os dias, pelo mesmo erro, aquele pai; porque ele 

prometeu “setenta vezes sete vezes”, pela manhã: deixar de beber. 

O perdão é algo que deve ser cultivado em conta-gotas. Aos poucos, mas com 

fidelidade. Você deve ser treinado na sua capacidade de perdoar. Todo dia deve perdoar 

alguém que lhe feriu; nas menores coisas, a fim de que o perdão faça parte de você. 

Somente dessa maneira, terá capacidade para perdoar grandes coisas. 

 

A DECISÃO DE SER FELIZ É SUA 

  

O nosso grande problema é que não conseguimos nos convencer de que o 

perdão é uma decisão humana que conta com a graça divina. 

O perdão não é questão de sentimento, mas de decisão. Tomo o passo decisivo 

de perdoar e, persevero nessa decisão. Contudo, o perdão sincero e gratuito só virá com 

a graça de Deus, porque é Ele quem nos concede o dom da misericórdia. 

Você diz: “– Mas, Thiago, eu perdôo e ele nunca muda”. Irmã (o), o perdão é 

algo que leva você pra Deus; pra santidade, portanto, é algo seu. Não tem nada a ver, 

seu perdão com a mudança dele. Jesus perdoou no alto da cruz, mas, os algozes o 

tiraram de lá? Somente depois de morto. 

Devemos aprender a ser livres em Deus. A contarmos com a graça e a 

providência Dele. Se não perdoamos aquele sujeito, mesmo sabendo que o “safado” não 
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vai mudar, estamos contando demais conosco mesmo. Estamos dando um perdão 

humano. Mas, o perdão que Ele nos ensinou, é divino, isto é, gratuito e ilimitado. 

Imagine se toda a vez que você fosse se confessar, Jesus lhe falasse: “– De 

novo esse pecado? Você não aprende mesmo, hein. Já estou cansado de te perdoar. Eu 

perdôo…perdôo e você nunca muda. Não é possível que você não consiga superar esse 

‘defeito’?!”. Pense que horrível seria se Ele falasse desse jeito conosco. Mas, é isso que 

fazemos com as outras pessoas, a todo o momento. Não conseguimos amá-las em conta-

gotas. 

Perdão é cura. Não apenas interior, mas também física. É incrível ver, quantas 

pessoas somatizam as situações de não-perdão. 

Não somos uma realidade dividida entre dois opostos (corpo e alma). Somos 

uma realidade unitária. Se nós não damos o perdão, isto é, se estamos doente 

espiritualmente, também nosso corpo, nosso humor, nossos relacionamentos, nosso 

equilíbrio emocional, serão afetados (cf. 2702 e 2703 do Catecismo). Isto porque, o 

corpo é a expressão daquilo que se passa dentro de nós. 

Quando pecamos, utilizamos do corpo. Da mesma forma, quando amamos, 

perdoamos e buscamos a santidade, nosso corpo será movido constantemente em 

direção à caridade e à alegria. 

Tome a livre decisão de ser feliz! Perdoe! 

 

Postado no dia: 06/09/2011. 
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IGREJA HOJE 

 

EM DEFESA DOS SEMINARISTAS: IDENTIDADE EM CRISE 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Parece que aquele sistema de seminário altamente regimental é coisa do 

passado. Há uma abertura de consciência dos formadores e, também, da Igreja no que 

diz respeito à formação dos seminaristas. O sentimento que cada formando carrega é o 

da auto-formação, ou seja, a liberdade de educar a si mesmo. Contudo, não encontramos 

pessoas realizadas em sua vocação, afinal, devia ser esse o estereótipo de um formando, 

porque segundo os parâmetros modernos essa liberdade injetada no seminarista devia 

realizá-lo como pessoa e como seminarista que busca ser sacerdote do Altíssimo. Em 

contraposição encontramos seminaristas geralmente em “crise vocacional” – termo 

usado comumente nas casas de formação. Mas, então, por que realizar-se como “projeto 

de padre” é um problema? Em minha humilde análise de um seminarista em contexto 

proponho uma resposta ao questionamento: Isso é um problema de identidade. 

Nós seminaristas como qualquer outro vocacionado a qualquer profissão somos 

pessoas que estamos desenvolvendo nossas potencialidades e temos uma vaga idéia da 

direção em que nossos passos querem seguir. De modo que, na formação precisamos 

basicamente de três coisas: competência, controle e vocação. Explico: competência 

significa ter condições de lidar com as interpelações da sociedade; controle, ou seja, 

canais para nossos impulsos rebeldes e vocação, a convicção de que somos chamados a 

fazer aquilo pelo qual somos atraídos. Acontece que, nos encontramos não competentes 

para responder a demanda da sociedade, a vida celibatária parece que está além do 

horizonte, os impulsos são fortes e difíceis de serem controlados, e o sentimento geral é 

de que não sou chamado a viver a radicalidade do evangelho. Por isso, todos nós 

procuramos uma estrutura clara para nos testar e sermos testados a fim de tomar as 

decisões futuras. 

Vejamos como isso se torna um problema de identidade. Se um seminarista 

quer ser competente ele se vê nos campos mais difíceis que é a filosofia e a teologia. 

Poucos alunos têm orgulho em estudar esses cursos, até mesmo porque até hoje se 

discute se a teologia é um campo de estudo ou não, e a filosofia é considerada coisa para 

quem não tem o que fazer. Um médico, um advogado, um psicólogo orgulha-se de seu 

campo de atuação porque isso é valioso diante da sociedade. E, mesmo nossos 

professores não nos passam orgulho em terem estudado teologia e filosofia, porque são 

poucos os que acreditam na eficácia de contribuir com o mundo através desses campos. 

Por isso, nós seminaristas ficamos projetando para o futuro outros cursos para sermos 

competentes em ajudar a sociedade, a filosofia e a teologia se tornaram apenas um 

modo de cumprir o currículo. 

O controle das nossas pulsões, por vezes, também não é claro. Se um 

seminarista começa a namorar dentro do seminário ele não é mandado embora, ao 

contrário, se faz vista grossa e se diz: “é melhor que ele tenha uma experiência de 

namoro antes de assumir o celibato”. Até mesmo se tem hoje um receio muito grande 

por parte dos formadores em chamar a atenção pelas amizades particulares, mesmo que 

os seminaristas estejam envolvidos em relações consumidoras de enormes energias, 

desgastante, por causa do apego excessivo. Isso é um problema do seminarista ele que 
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deve resolver sozinho a questão. Como podemos perceber, não há uma identificação do 

seminarista com a vivência do celibato. 

Se o seminarista quer um auxílio à sua vocação ninguém sabe lhe dizer com 

precisão o que significa ser sacerdote. Parece que quanto mais estamos perto da 

ordenação mais vagas ficam as nossas idéias sobre o ministério. Antigamente a Igreja 

dizia que era uma honra ordenar um sacerdote e se o candidato não correspondesse às 

exigências devia se retirar. Hoje não temos exigência e nós seminaristas que parecemos 

dizer à Igreja “se você não corresponder às minhas expectativas eu me retiro”. Porque 

antes tínhamos claramente, como a água, o que era ser padre, hoje, ninguém quer 

abraçar uma vocação que não tenha certa carga de exigência. Existem muitos padres que 

não acreditam na eficácia do seu ministério e na força do seu apostolado, por vezes se 

tornam professores, psicólogos, cantores entre outras coisas, mas não convencem a nós 

seminaristas que vale a pena ser padre. 

Nessas três áreas citadas (competência, controle e vocação) estamos frustrados. 

Encontramos-nos em meio ao dilema. Sentimos-nos como alguém que não tem uma 

disciplina respeitada (competência), os impulsos não podem ser controlados tudo é 

ambíguo (controle) e o chamado se tornou uma fonte de questionamentos intermináveis 

(vocação). Evidentemente, não há muitos referenciais para seguirmos, pessoas que 

realmente amam a sua função. Por isso, sofremos uma crise de identidade, não nos 

identificamos com o que vemos e o que devemos ser. Essa reflexão surgiu a partir de 

minha vivência seminaristica com meus amados formadores Pe. Luciano Toller e Hélio 

Feuser que, com amor e cuidado me ajudam a criar competência, controle e vocação. 

Posso dizer que a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus tem me 

ajudado a integrar-me como pessoa-humana e pessoa-vocação. 

 

 

* Texto baseado no livro “Intimidade” de Henri Nouwen. 

 

Postado no dia: 28/06/2011. 
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MORAL CRISTÃ 

 

ENTREVISTA COM O PREFEITO DA CONGREGAÇÃO PARA O CLERO 

SOBRE O CELIBATO SACERDOTAL 

 

Cardeal Mauro Piacenza, prefeito da Congregação para o Clero  

 

O Cardeal Mauro Piacenza  prefeito da Congregação para o Clero, raramente 

intervém no debate público. Quando o faz, como nesta ocasião, o faz para fechar a porta 

para o celibato opcional (“mais de 40% dos matrimônios fracassam. Entre os sacerdotes 

a desistência é de apenas menos de 2%”) ou ao sacerdócio da mulher (“João Paulo 

IIfechou definitivamente a questão”). 

 

Eminência, com surpreendente periodicidade, há várias décadas, voltam a 

aparecer no debate público algumas questões eclesiais, sempre as mesmas. A que 

se deve este fenômeno? 

Na história da Igreja sempre houve movimentos “centrífugos” que tendem a 

“normalizar” a excepcionalidade do Evento Cristo e de seu Corpo vivo na história, que 

é a Igreja. Uma “Igreja normalizada” perderia toda a sua força profética, não diria mais 

nada ao homem e ao mundo e, de fato, trairia o Seu Senhor. 

A grande diferença da época contemporânea é doutrinal e midiática. 

Doutrinariamente, pretende-se justificar o pecado, não confiando na misericórdia, mas 

deixando-se levar por uma perigosa autonomia que tem o sabor do ateísmo prático; do 

ponto de vista midiático, nas últimas décadas, as fisiológicas “forças centrífugas” 

recebem a atenção e a inoportuna amplificação dos meios de comunicação que vivem, 

de certa maneira, de contrastes. 

 

Deve-se considerar a ordenação sacerdotal das mulheres uma “questão 

doutrinal”? 

Certamente, como todos sabem, a questão já foi enfrentada por Paulo VI e pelo 

beato João Paulo II e este, com a Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de 1994, 

fechou definitivamente a questão. 

De fato afirmou: “Para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da 

máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do 

meu ministério de confirmar os irmãos (cf. Lc 22,32), declaro que a Igreja não tem 

absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta 

sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja”. Alguns, 

justificando o injustificável, falaram de uma “definitividade relativa” da doutrina até 

esse momento, mas francamente esta tese é tão pouco comum que carece de qualquer 

fundamento. 

 

Então, não há lugar para as mulheres na Igreja? 

Pelo contrário, as mulheres têm um papel importantíssimo no Corpo eclesial e 

poderiam ter outro mais evidente ainda. A Igreja foi fundada por Cristo e não podemos 

determinar, nós seres humanos, seu perfil, portanto a constituição hierárquica está ligada 

ao Sacerdócio ministerial que está reservado aos homens. Mas, absolutamente nada 

impede a valorização do gênio feminino em papéis que não estão ligados estreitamente 

ao exercício da ordem sagrada. Quem impediria, por exemplo, que uma grande 
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economista fosse chefe da Administração da Sé Apostólica? Ou que uma jornalista 

competente se convertesse na porta-voz da Sala da Imprensa do Vaticano? 

Pode-se multiplicar os exemplos em todos os campos não vinculados à ordem 

sagrada. Há uma infinidade de tarefas nas quais o gênio feminino poderia dar uma 

grande contribuição! Outra coisa é conceber o serviço como um poder e querer 

introduzir, como faz o mundo, as “cotas” de tal poder. Considero, além disso, que o 

menosprezo do grande mistério da maternidade, que se está realizando nesta cultura 

dominante, tenha um papel muito importante na desorientação geral que existe em 

relação à mulher. A ideologia do lucro reduziu e instrumentalizou as mulheres, não 

reconhecendo a maior contribuição que estas, indiscutivelmente, podem dar à sociedade 

e ao mundo. 

A Igreja, além disso, não é um governo político no qual é justo reivindicar uma 

representação adequada. A Igreja é outra coisa, a Igreja é o Corpo de Cristo e, nela, cada 

um é membro segundo o que Cristo estabeleceu. Por outro lado, a Igreja não é uma 

questão de papéis masculinos ou femininos, mas de papéis que implicam, por vontade 

divina, a ordenação ou não. Tudo o que um fiel leigo pode fazer, também o pode fazer 

uma fiel leiga. O importante é ter a preparação específica e a idoneidade; o fato de ser 

homem ou mulher é secundário. 

 

Mas pode haver uma participação real na vida da Igreja sem atribuições 

de poder efetivo e de responsabilidade? 

Quem disse que a participação na Igreja é uma questão de poder? Se fosse 

assim se cometeria o grande erro de conceber a própria Igreja não como é, divino-

humana, mas simplesmente como uma das muitas associações humanas, talvez a maior 

e mais nobre, por sua história; e deveria ser “administrada” repartindo-se o poder. 

Nada mais distante da realidade! A hierarquia da Igreja, além de ser de direta 

instituição divina, deve ser entendida sempre como um serviço à comunhão. Só um 

erro, derivado historicamente da experiência das ditaduras, poderia conceber a 

hierarquia eclesiástica como o exercício de um “poder absoluto”. Que se pergunte a 

quem é chamado a colaborar com a responsabilidade pessoal do Papa com a Igreja 

Universal! São tais e tantas as mediações, consultas, expressões de colegialidade real 

que praticamente nenhum ato de governo é fruto de uma vontade única, mas sempre o 

resultado de um longo caminho, em escuta do Espírito Santo e da preciosa contribuição 

de muitos. Acima de tudo dos bispos e das Conferências Episcopais do mundo. A 

Colegialidade não é um conceito sócio-político, mas deriva da comum eucaristia, do 

affectus que nasce do alimentar-se do único Pão e do viver da única fé; do estar unidos a 

Cristo Caminho, Verdade e Vida; e Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre! 

 

O poder que Roma ostenta não é muito grande? 

Dizer “Roma” significa simplesmente dizer “catolicidade” e “colegialidade”. 

Roma é a cidade que a providência escolheu como lugar do Martírio dos Apóstolos 

Pedro e Paulo e o que a comunhão com esta Igreja significou sempre na história: 

comunhão com a Igreja universal, unidade, missão e certeza doutrinal. Roma está a 

serviço de todas as Igrejas, ama todas as Igrejas e, não poucas vezes, protege as Igrejas 

que estão em dificuldades pelos poderes do mundo e por governos que nem sempre são 

plenamente respeitosos com o imprescindível direito humano e natural que é a liberdade 

religiosa. 

A Igreja deve ser considerada a partir da Constituição Dogmática Lumen 

Gentium doConcílio Vaticano II, incluída obviamente a Nota Prévia ao Documento. Ali 

está descrita a Igreja das origens, a Igreja dos Padres, a Igreja de todos os séculos, que é 
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a nossa Igreja de hoje, sem descontinuidade; que é a Igreja de Cristo. Roma é chamada a 

presidir na Caridade e na Verdade, únicas fontes reais da autêntica Paz cristã. A unidade 

da Igreja não é o compromisso com o mundo e sua mentalidade, mas o resultado, dado 

por Cristo, da nossa fidelidade à verdade e da caridade que seremos capazes de viver. 

Me parece sugestivo, a este respeito, o fato de que hoje só a Igreja, como 

ninguém mais, defende o homem e sua razão, sua capacidade de conhecer a realidade e 

entrar em relação com isto, em resumo, o homem em sua integralidade. Roma está ao 

pleno serviço da Igreja de Deus que está no mundo e que é “uma janela aberta” ao  

mundo. Janela que dá voz a todos aqueles que não a tem, que chama a todos a uma 

contínua conversão e por isto contribui – muitas vezes no silêncio e com sofrimento, 

pagando por sua parte, às vezes em impopularidade – para a construção de um mundo 

melhor, para a civilização do amor. 

 

Esse papel de Roma não cria problemas para a unidade e o ecumenismo? 

Nem sequer o que se pressupõe. O ecumenismo é uma prioridade na vida da 

Igreja e uma exigência absoluta que provém da oração do Senhor: “Ut unum sint”, que 

se converte para todo cristão em um “mandamento da unidade”. Na oração sincera e no 

espírito de contínua conversão interior, na fidelidade à própria identidade e na comum 

tensão da perfeita caridade dada por Deus, é necessário comprometer-se com convicção 

para que não haja contratempos no caminho do movimento ecumênico. 

O mundo precisa da nossa unidade e, portanto, é urgente continuar 

comprometendo-se com o diálogo da fé com todos os irmãos cristãos, para que Cristo 

seja o fermento da nossa sociedade. Também é urgente se comprometer com os não-

cristãos, ou seja, no diálogo intercultural para contribuir unidos na edificação de um 

mundo melhor, colaborando com as obras do bem e para que uma sociedade mais 

humana se torne possível. Roma, também nessa tarefa, tem um papel de motivação 

única. Não temos tempo para divisões; o tempo e as energias devem ser empregados 

para nos unir. 

 

Nessa Igreja, quem são e que papel têm hoje os sacerdotes? 

Não são nem assistentes sociais, nem funcionários de Deus! A crise de 

identidade é majoritariamente aguda nos contextos mais secularizados, ali onde parece 

que não há lugar para Deus. Os sacerdotes, entretanto, são os de sempre, são os de 

sempre, são o que Cristo quis que fossem! A identidade sacerdotal é cristocêntrica e, 

portanto, eucarística. Cristocêntrica porque, como recordou tantas vezes o Santo Padre, 

no sacerdócio ministerial “Cristo nos atrai para dentro de Si”, implicando-se conosco e 

implicando-nos na sua própria Existência. Esta atração “real” acontece 

sacramentalmente, portanto, de maneira objetiva e insuperável, na Eucaristia da qual os 

sacerdotes são ministros, ou seja, servos e instrumentos eficazes. 

 

A lei sobre o celibato é tão insuperável? Não se pode mesmo mudá-la? 

Não se trata de uma simples lei! A lei é consequência de uma grande realidade 

que se toma só na relação vital com Cristo. Jesus disse: “quem puder entender, 

entenda”. O sagrado celibato não se supera nunca, é sempre novo, no sentido de que 

através dele, a vida do sacerdote se “renova”, porque se dá sempre em uma fidelidade 

que tem em Deus, sua própria raiz e no florescer da liberdade humana, o próprio fruto. 

O verdadeiro drama está na incapacidade contemporânea de realizar as 

escolhas definitivas, na dramática redução da liberdade humana que se transformou em 

algo tão frágil que não persegue o bem nem quando se reconhece ou se intui como 
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possibilidade para a própria existência. O celibato não é o problema, nem podem 

constituir, as infidelidades e debilidades de sacerdotes, um critério de juízo. 

Além disso, as estatísticas nos dizem que mais de 40% dos matrimônios 

fracassam. Entre os sacerdotes a desistência é de menos de 2%, portanto, a solução não 

está na opcionalidade do sagrado celibato. Não será, quem sabe, que se deva deixar de 

interpretar a liberdade como “ausência de vínculos” e de definitividade, e iniciar a 

redescoberta de que na definitividade a doação ao outro e a Deus consiste na verdadeira 

realização e felicidade humana? 

 

E as vocações? Não aumentariam caso se abolisse o celibato? 

Não! As confissões cristãs, onde não existindo o sacerdócio ordenado não 

existe a doutrina e a disciplina do celibato, encontram-se em um estado de profunda 

crise em relação às “vocações” de guia da comunidade. Da mesma maneira que há crise 

do sacramento do matrimônio uno e indissolúvel. 

A crise da qual se está saindo lentamente, na realidade, está ligada 

fundamentalmente à crise da fé no Ocidente. É preciso se comprometer com o 

crescimento da fé. Esse é o ponto. Nos mesmos ambientes está em crise a santificação 

da festa, está em crise a confissão, está em crise o matrimônio, etc. A secularização e a 

consequente perda do sentido do sagrado, da fé e de sua prática, determinaram e 

determinam também uma importante redução do número de candidatos ao sacerdócio. 

A estas razões teológicas e eclesiais, se acrescentam algumas de caráter 

sociológico: a primeira de todas foi a notável diminuição da natalidade, com a 

conseguente diminuição de jovens vocacionados. Também este é um fator que não se 

pode ignorar. Tudo está relacionado. Talvez se coloca premissas e depois não se quer 

aceitar as consequências, mas estas são inevitáveis. 

O primeiro e irrenunciável remédio para a diminuição das vocações foi 

sugerido pelo próprio Jesus: “Rezem ao dono da messe para que mande mais operários 

à sua messe” (Mt 9, 38). Este é o realismo da pastoral vocacional. A oração pelas 

vocações, uma intensa, universal, ampla rede de oração e Adoração Eucarística que 

implique todo o mundo, é a verdadeira e única resposta possível à crise da falta de 

vocações. Ali onde o comportamento orante é vivido de forma permanente, pode-se 

afirmar que se leva a cabo uma real recuperação. 

É fundamental, além disso, atender à identidade e à especificidade na vida 

eclesial, de sacerdotes, religiosos – estes na peculiaridade dos carismas fundacionais dos 

próprios Institutos de pertença – e fiéis laicos, para que cada um possa, verdadeiramente 

e em liberdade, compreender e acolher a vocação que Deus pensou para ele. Mas, cada 

um deve ser autêntico e deve diariamente se comprometer para se converter no que é. 

 

Eminência, nesse momento histórico, se fosse dizer uma palavra para 

resumir a situação geral, o que diria? 

Nosso programa não pode ser influenciado por querer estar acima de qualquer 

custo, por querermos ser aplaudidos pela opinião pública. Nós devemos servir apenas 

por amor e com amor o nosso Deus no nosso próximo, quem quer que seja, consciente 

de que o Salvador é só Jesus. Nós devemos deixar que ele passe, que fale, que aja 

através das nossas pobres pessoas e do nosso compromisso cotidiano. Nós devemos 

colocar o “nosso, mas também o “dele”. Nós, diante das situações aparentemente mais 

dramáticas, não devemos nos assustar. O Senhor, na barca de Pedro, parece que dormia, 

parece. Devemos agir com energia, como se tudo dependesse de nós, mas com a paz de 

quem sabe que tudo depende do Senhor. 
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Portanto, devemos recordar que o nome do amor, no tempo é “fidelidade”! O 

crente sabe que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida e não é “um” caminho, “uma” 

verdade, “uma” vida. Portanto, a coragem da verdade às custas de receber insultos e 

desprezos é a chave da missão em nossa sociedade; é esta coragem que se une com o 

amor, com a caridade pastoral que deve ser recuperada e que torna fascinante hoje mais 

do que nunca a vocação cristã. Queria citar o programa que sinteticamente formulou em 

Stuttgart o Conselho da Igreja Evangélica em 1945: “Anunciar com mais coragem, rezar 

com mais confiança, crer com mais alegria, amar com mais paixão”. 

 

Fonte: ZENIT 

 

Postado no dia: 22/09/2011. 
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CURA INTERIOR 

 

RECONHECER MEU PECADO: CAMINHO PARA A CURA INTERIOR 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

No final do século XIX uma jovem irmã carmelita, Santa Teresinha do Menino 

Jesus, certa vez escreveu: “As Misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei!”. 

Numa realidade jansenista de Igreja, onde o ser humano estava muito distante de Deus e 

o único caminho que restava era dilacerar o corpo e o espírito em pesadas penitências, o 

Espírito Santo suscita no coração de Terezinha que o único caminho para Deus é o 

amor; um amor que é inteiramente gratuito e independe do pecado ou indignidade 

humana. A isto a Igreja chama de Misericórdia. 

O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, retrata a história de dois filhos cujo 

coração precisava, urgentemente, de cura. Vemos dois filhos que são incapazes de amar, 

porque não têm coragem de olhar pra dentro de si e se trabalhar. 

Jesus afirma:“O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que 

me cabe’” (v. 12) 

O mais jovem é sempre aquele que está iniciando um processo para chegar à 

maturidade; é aquele que, por não ter experiência, se confunde muito; é inconstante 

naquilo que faz; pensa que a felicidade está em um lugar e, na realidade, está em outro. 

Por isso, deseja cegamente o dinheiro do pai, a ponto de considerá-lo como morto (dá-

me a parte da herança). A busca egoísta pela “felicidade” fez com que o filho virasse o 

olhar contra a própria família. 

Nestes últimos três anos de trabalho e acompanhamento de jovens, percebo que 

pertencer a uma “galera”; usar roupas e calçados cuja moda escandalizam a 

tradicionalidade dos costumes; falar algumas gírias e palavrões “comuns”; buscar sites 

pornográficos, a masturbação desenfreada e uma vida sexual ativa antes do casamento 

são uma forma de buscar a felicidade fora, onde, na realidade, ela não está. E, onde o 

máximo que se encontra é um prazer – passageiro por definição. 

Assim como o filho mais novo da parábola, muitos jovens de hoje não se 

deram conta de que são amados por Deus, que são filhos de um Pai que é muito rico e 

preferem buscar a felicidade  numa “região longínqua” (v. 13) do que encontrá-la no 

único lugar onde ela realmente está, dentro, na casa do Pai, no coração humano. 

O filho jovem teve que ir pro fundo do poço, encher a cara, drogar-se, cair na 

prostituição, ser abandonado pelos “amigos”, morar no na lama para, então, cair em si 

(v. 17) e perceber que, na busca pela felicidade, só encontrou prazer e decepção. 

Percebeu que depois de cada bebedeira sempre vinha a ressaca; depois da prostituição 

um profundo sentimento de solidão e depois do abandono a inquietude de não ser 

amado. 

O pior erro do jovem foi o de buscar fora aquilo que estava dentro do seu 

coração. A felicidade vem de Deus e ele permite que a encontremos quando viajamos 

pra dentro de nós, quando somos autênticos conosco mesmo, quando sabemos quem 

somos e descobrimo-nos como verdadeiros “filhos da mãe”, mas queremos mudar e ser 

como o Pai, ser na casa do Pai. 

Não precisamos estar no fundo do poço para experimentar o amor de um Pai 

misericordioso, mas, se acontecer, devemos nos reconhecer. Devemos reconhecer que 

pecamos e que temos defeitos. Devo aceitar que sou alcoólatra, que sou escravo das 
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drogas, que sou invejoso, ciumento, interesseiro, que não consigo guardar a castidade, 

que sou egoísta, ganancioso… De fato, aceitar-se é um passo muito difícil. Olhar ao 

redor e ver-se fedido e num chiqueiro nos incomoda muitíssimo, por isso, por vezes, 

mentimos pra nós mesmos, afirmando sermos alguém que, de fato, não somos. 

Incorporando a vida de algum santo (a), religioso (a), padre ou leigo engajado, 

pregador, músico, que são referenciais. Ou, podemos simplesmente desacreditar nas 

verdades do Evangelho e pensar que os mandamentos de Jesus não são pra nós. É 

somente a partir da aceitação que podemos iniciar um processo de cura, um processo de 

santidade, um processo de retorno à casa do Pai, onde a vida é melhor e a felicidade é 

plena. 

Quantas e quantas pessoas que conheço estavam mergulhadas na lama e hoje 

são pessoas restauradas, que amam, que estão engajadas na Igreja e, apesar de cair, 

ainda, inúmeras vezes se decidem por continuar caminhando e lutando pra ser melhor e 

feliz em Cristo. 

Cair em si, conhecer-se, aceitar-se, é o primeiro passo pra quem quer ser feliz 

porque daí você sabe em que se deve trabalhar, isto é, aonde pode mudar para melhorar 

e ter um coração curado, disposto para amar. 

 

Postado no dia: 11/07/2011. 
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DEUS RESSUSCITA OS CORAÇÕES 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

São João, ao afirmar que o Verbo se fez carne, diz que o Evangelho é, 

verdadeiramente, uma pessoa, é vida; não é um objeto pra ser jogado nos cantos da casa. 

Aliás, se quisermos saber o quanto uma pessoa ama a si mesma; se quisermos medir o 

valor que os outros e, até mesmo, Deus têm na vida de uma pessoa, é só analisar a 

importância que as Sagradas Escrituras têm na existência desse ser humano. Você quer 

ser feliz? Você quer ter vida? Viva o Santo Evangelho! 

A morte de Lázaro e a atitude de suas irmãs (retratado no Evangelho de João 

11, 1-45) nos é propício para constatar que existe ressurreição do corpo, mas, acima de 

tudo, e o que mais nos toca é a ressurreição do coração. Sabemos, segundo a nossa fé 

católica, que a primeira se fará presente no “último dia”, conforme a vontade de Deus, 

mas a segunda depende de você e deve se dar todo dia. 

Podemos estar mortos antes de morrer; nossa vida pode estar insossa, onde não 

se sabe se é doce ou salgada, onde não se sabe em que lugar está o sabor, onde está 

aquilo que define e qualifica nossa vida como algo importante e que dá sentido à nossa 

existência. A “morte antes de morrer” de que falo não é a morte da alma, pelo pecado. 

Mas, é a falta de energia, de esperança, de desejo de lutar; falo da depressão e carências 

que destroem a vida e os relacionamentos de muitas pessoas; falo da ausência do 

“querer viver”. A isso chamo: morte do coração. 

Quem, pela constante infelicidade; pela perda de sentido na vida; pela doença; 

traição; pelo vício nas drogas ou no alcoolismo estiver morto e sepultado de coração, 

mesmo que seja há bastante tempo e a vida já estiver “podre” e fedendo dentro do 

túmulo, deve encontrar em Lázaro um retorno, um chamado à vida. 

Assim como no Evangelho, aquele que nos pode dar a vida é Jesus Cristo. Tive 

a oportunidade de visitar, algumas vezes, a comunidade Bethânia, fundada por Pe. Léo 

em São João Batista – SC. E, lá dentro, conheci e conversei com inúmeras pessoas que 

estavam afundadas no vício da cocaína, da maconha, do craque; pessoas que mataram 

para roubar; pessoas que caíram na prostituição e adquiriram o vírus do HIV. De fato, 

eram corações que deveriam estar muito mais mortos do que o nosso. Mas, essas 

pessoas fizeram a opção de não ficar no túmulo e encontraram, em Jesus, a ressurreição 

diária. 

A vida não vem senão daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A casa de 

Marta e Maria estava lotada de judeus, sacerdotes do templo e fariseus para tentar 

consolá-las, mas, apesar de tudo o que falavam, nada mudava. Nessas horas, devemos 

mandar chamar Jesus, invocá-lo. 

Mas, você diz: “– Eu não consigo nem orar. Estou como Lázaro, no túmulo!” 

O que fazer, então? Nessas horas, é necessário que outros façam algo por você, 

conforme o mandato de Jesus aos doze apóstolos: “curai os doentes, ressuscitai os 

mortos…”. Mas, Jesus falava de ressurreição física? Somente se for preciso, pois “a Ele  

nada é impossível” (Lc. 1, 37 ), Jesus se referia, acima de todas as coisas, à ressurreição 

dos mortos de coração, como o filho pródigo que “estava morto e voltou à vida” (Lc 15, 

32) – sua morte não era física. 

Quando aprendermos a reconhecer e superar nossa miséria humana (carências, 

ciúmes, complexos de inferioridade, inveja…), aí sim poderemos nos colocar acima 

daquilo que é meramente terreno; aí sim poderemos buscar o céu, nossa habitação, a 

morada de quem é ungido pelo Espírito Santo de Deus, o lugar de quem tem um coração 

restaurado. Desta maneira, teu coração ressuscitado poderá abrir-se a um verdadeiro 
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ministério de reparação, de cura e ressurreição daqueles que estão mortos e precisam de 

vida. 

 

Postado no dia: 18/07/2011. 
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DEUS LHE PEDE LUZ 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Hoje em dia, ser católico não é o suficiente, é preciso ser testemunha viva da 

luz de Cristo. Existe muita gente, dentro da nossa Igreja, que se encontra no primeiro 

estágio da Criação, isto é, está repleto de “terra vazia, trevas e abismo” (v. 2). O que 

mais vemos, entre os 70% de católicos brasileiros, é gente levando a sua família, os seus 

amigos, o seu emprego, a sua própria vida para o buraco, na realidade, um verdadeiro 

abismo. Tem mulher que está traindo o marido e os filhos; tem esposo trocando a 

esposa e os filhos pelo boteco e pela bebida, destruindo todos os dons que Deus lhe deu 

e usando para o mal. 

Se notarmos bem, perceberemos que o escritor sagrado só começa a contar os 

dias, a partir da criação da luz – “e viu que a luz era boa” (v. 4). Independentemente do 

trabalho que você exerce na Igreja, Deus pede que você seja verdadeiro consigo mesmo. 

Seja uma pessoa autêntica e de oração. 

Podemos estar há trinta anos numa comunidade. Podemos doar dezesseis horas 

por dia para as obras da igreja. Podemos nos matar de tanto pregar Jesus. Mas, se em 

tudo isso, não estivermos sendo nós. Se eu não estiver agindo desta maneira porque me 

sinto amado por Deus e, por isso, devo dar uma resposta a Ele, de nada vai adiantar. 

Tudo o que fizermos e a nossa própria vida não passarão de terra vazia, sem 

fecundidade e repleta de escuridão. 

Se Deus disse que a luz era boa, então é porque é necessária. Devemos jogar 

um foco de luz no nosso coração e perceber que dentro de nós existe muita coisa boa, 

mas que há, também, muita coisa ruim e que precisa ser transformada. 

Quando você, sob a ação do Espírito Santo, olha com sinceridade pra dentro de 

si, está sendo um ser humano verdadeiro, maduro, que não tem medo de si mesmo e de 

encontrar em seu interior aranhas, escorpiões, lobos e serpentes traiçoeiras, como diz 

Santa Teresa. Temos medo de admitir que somos ciumentos, orgulhosos, invejosos, 

fofoqueiros etc. Preferimos viver no escuro e nos enganarmos, pensando que somos 

perfeitos, do que deixar que a luz de Deus toque o nosso coração e a nossa vida. 

O grande problema de viver no escuro é que não temos segurança em nenhum 

passo que tomamos, pois tememos o que encontraremos pelo caminho. Com isso, 

tornamo-nos pessoas inseguras e, por isso, gritamos com os outros, somos mal-

educados, ficamos submissos, concordamos com qualquer coisa e, assim por diante. 

Ficamos totalmente perdidos, à espera de alguém que nos diga para onde devemos ir. 

Se você está nas trevas, a sua vida não vai pra frente, perceba que, nesta 

passagem, Deus mostra que o dia só foi contado a partir da luz. Por isso, a primeira 

coisa que Deus pede que você faça hoje, é ser verdadeiro, é olhar pra dentro de si, pra 

sua história e ver que tem coisas que precisam ser trabalhadas; tem pecados que 

precisam ser eliminados; feridas que precisam ser curadas e fatos que precisam ser 

perdoados. 

Não basta existir. Não basta ser, como o mundo vazio e escuro que fica 

vegetando no Universo. Não basta ser uma pessoa que aparenta ser santa ou forte, uma 

hora isso cai, pois não é verdadeiro. 

O primeiro dia da sua vida e do céu, que já começa aqui, virá só quando houver 

luz dentro de você, quando for autêntico e capaz de se aceitar. Só assim. Só com a luz é 

que Deus poderá separar a noite e o dia dentro de você. Assim você terá clareza daquilo 

que precisa ser mudado e, mais, de quem você é. 

 



 

52 

 

Postado no dia: 23/03/2012. 
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JESUS VEIO AO MUNDO PRA ME CURAR 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

“O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés: “Por que, diziam 

eles, nos tirastes do Egito, para morrermos no deserto onde não há pão nem água? 

Estamos enfastiados deste miserável alimento.” Então o Senhor enviou contra o povo 

serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: 

“Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós 

essas serpentes.” Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: “Faze para 

ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para 

ela, será salvo.” Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fixou-a sobre um poste. Se 

alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava 

a vida.” Nm 21, 4-9 

 

Passamos boa parte do nosso tempo durante o ano correndo pra cá e pra lá, 

desgastando-nos em nossas relações, nos matando de trabalhar e estudar, sofrendo com 

nossos conflitos internos e pecados. Enfim, chega um momento em que não agüentamos 

mais e necessitamos de um médico que nos cure. 

Enquanto o povo hebreu estava no deserto, à procura a “terra prometida”, 

houve um momento em que foram mordidos por cobras. O povo estava morrendo com o 

veneno em suas veias. Moisés, ao colocar-se em oração, pede a cura para Deus. O 

Senhor, então, pede que seja feita a imagem de uma serpente e que esta seja levantada 

numa haste. Ao fazer isso, o povo foi curado daquele veneno mortal. 

Os primeiros cristãos viram neste episódio uma espécie de antecipação da cruz 

de Cristo. Quando Jesus foi pregado na cruz, o veneno do pecado original perdeu sua 

força de morte. Apesar de ter deixado conseqüências ruins, não poderia fazer com que 

morrêssemos eternamente. 

Jesus veio pra salvar a mim e a você. A palavra “salvar” vem do grego soter, 

que significa cura. Portanto, Cristo é o nosso médico. Se existe algo de eficaz que 

podemos fazer na Campanha da Fraternidade deste ano – que fala sobre a saúde – é 

deixar-se curar por Jesus, assim poderemos ajudar os outros. 

Se Jesus veio pra curar, isto é um sinal de que estamos doentes. O pecado 

original nos deixou deficientes. Não somos como Deus nos sonhou. “– Ah, mas meu pai 

foi um homem determinado e caridoso. Foi um verdadeiro herói”. Meu querido, um dia 

ouvi um ditado: “Em terra de cego, quem tem um olho é rei”. Não é porque seu pai tem 

virtudes que ele não tenha pecado. Não é porque todo mundo é cego que ser caolho é 

normal. Se quisermos uma referência de ser humano perfeito, devemos olhar pra Jesus, 

não há outra forma. Não é porque todos os seus amigos fazem sexo antes do casamento, 

que isso é normal. 

A gula, a sexualidade desordenada, a ira são sintomas que nos apontam que 

estamos doentes pelo pecado original. Deus nos deu o mundo inteiro como presente e, 

com o pecado, colocamos o presente no lugar de quem nos deu. Ficamos com o presente 

e demos um “pé na bunda” de Deus. Mas, o problema é que o mundo somente, não nos 

satisfaz, fomos feitos pra Deus e não para o mundo. 

Experimente dar comida pro seu cachorro quando ele estiver com fome. Ele vai 

satisfazer-se e voltar quando sentir fome novamente. Agora, dê comida, bebida, jogos, 

sexo para uma pessoa, ela não vai contentar-se. Quando um prazer acabar, logo vai atrás 

de outro, isto porque, temos sede de alegria eterna; temos sede de saciedade. Sempre 
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ficará um vazio dentro de nós. E, enquanto você não parar de buscar o mundo ao invés 

de Deus, esse vazio não vai sumir. 

Tanto na vida sacerdotal e religiosa – que eu vivo – quanto na vida 

matrimonial, deve haver um trampolim que nos desprende do chão e nos leva pra Deus. 

Se isso não acontecer. Se seu casamento, sua vida religiosa ou sacerdotal não estiverem 

levando você pra Deus, então será infeliz. Somente quando amar é que você se sentirá 

mais vivo e feliz. Doe-se ao mundo e às pessoas como Jesus fez, mas com a liberdade 

de quem ama o seu Senhor em primeiro lugar: “Deus amou tanto o mundo que entregou 

o seu filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 

3, 16). 

 

Postado no dia: 19/03/2012. 

 


