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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 2012 e 2013. 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 
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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 
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DEFESA DA VIDA 

 

EX-MINISTRO DO STF É CONTRÁRIO AO ABORTO 

 

Eros Roberto Grau, ministro aposentado do STF 

 

Inventei uma história para celebrar a Vida. Ana, filha de família muito rica, 

apaixona-se por um homem sem bens materiais, Antonio. Casa-se com separação de 

bens. Ana engravida de um anencéfalo e o casal decide tê-lo. Ana morre de parto, o 

filho sobrevive alguns minutos, herda a fortuna de Ana. Antonio herda todos os bens do 

filho que sobreviveu alguns minutos além do tempo de vida de Ana. Nenhuma palavra 

será suficiente para negar a existência jurídica do filho que só foi por alguns instantes 

além de Ana. 

A história que inventei é válida no contexto do meu discurso jurídico. Não sou 

pároco, não tenho afirmação de espiritualidade a nestas linhas postular. Aqui anoto 

apenas o que me cabe como artesão da compreensão das leis. Palavras bem arranjadas 

não bastam para ocultar, em quantos fazem praça do aborto de anencéfalos, inexorável 

desprezo pela vida de quem poderia escapar com resquícios de existência e produzindo 

consequências jurídicas marcantes do ventre que o abrigou. 

Matar ou deixar morrer o pequeno ser que foi parido não é diferente da 

interrupção da sua gestação.Mata-se durante a gestação, atualmente, com recursos 

tecnológicos aprimorados, bisturis eletrônicos dos quais os fetos procuram 

desesperadamente escapar no interior de úteros que os recusam.Mais “digna” seria a 

crueldade da sua execução imediatamente após o parto,mesmo porque deixaria de 

existir risco para as mães. Um breve homicídio e tudo acabado. 

Vou contudo diretamente ao direito, nosso direito positivo. No Brasil o 

nascituro não apenas é protegido pela ordem jurídica, sua dignidade humana 

preexistindo ao fato do nascimento, mas é também titular de direitos adquiridos. 

Transcrevo a lei, artigo 2o do Código Civil: 

A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 

a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

No intervalo entre a concepção e o nascimento dizia Pontes de Miranda “os 

direitos, que se constituíram, têm sujeito, apenas não se sabe qual seja”. Não há, pois, 

espaço para distinções, como assinalou o ministro aposentado do STF, José Néri da 

Silveira, em parecer sobre o tema: 

Em nosso ordenamento jurídico, não se concebe distinção também entre seres 

humanos em desenvolvimento na fase intrauterina, ainda que se comprovem anomalias 

ou malformações do feto; todos enquanto se desenvolvem no útero materno são 

protegidos, em sua vida e dignidade humana, pela Constituição e leis. 

Trata-se de seres humanos que podem receber doações [art. 542 do Código 

Civil], figurar em disposições testamentárias [art.1.799 do Código Civil] e mesmo ser 

adotados [art. 1.621 do Código Civil]. É inconcebível, como afirmou Teixeira de Freitas 

ainda no século XIX, um de nossos mais renomados civilistas, que haja ente com 

suscetibilidade de adquirir direitos sem que haja pessoa. E, digo eu mesmo agora, nele 

inspirado, que se a doação feita ao nascituro valerá desde que aceita pelo seu 

representante legal tal como afirma o artigo 542 do Código Civil – é forçoso concluir 

que os nascituros já existem e são pessoas, pois “o nada não se representa”. 

Queiram ou não os que fazem praça do aborto de anencéfalos, o fato é que a 

frustração da sua existência fora do útero materno, por ato do homem, é inadmissível 

[mais do que inadmissível, criminosa] no quadro do direito positivo brasileiro. É certo 
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que, salvo os casos em que há, comprovadamente, morte intrauterina, o feto é um ser 

vivo. 

Tanto é assim que nenhum, entre a hierarquia dos juízes de nossa terra, 

nenhum deles em tese negaria aplicação do disposto no artigo 123 do Código Penal¹, 

que tipifica o crime de infanticídio, à mulher que matasse, sob a influência do estado 

puerperal, o próprio filho anencéfalo, durante o parto ou logo após, sujeitando a a pena 

de detenção, de dois a seis anos. Note-se bem que ao texto do tipo penal acrescentei 

unicamente o vocábulo anencéfalo! 

Ora, se o filho anencéfalo morto pela mãe sob a influência do estado puerperal 

é ser vivo, por que não o seria o feto anencéfalo que repito pode receber doações, 

figurar em disposições testamentárias e mesmo ser adotado? 

Que lógica é esta que toma como ser, que considera ser alguém – e não res – o 

anencéfalo vítima de infanticídio, mas atribui ao feto que lhe corresponde o caráter de 

coisa ou algo assim? 

De mais a mais, a certeza do diagnóstico médico da anencefalia não é absoluta, 

de modo que a prevenção do erro, mesmo culposo, não será sempre possível. O que 

dizer, então, do erro doloso? 

A quantas não chegaria, então, em seu dinamismo – se admitido o aborto – o 

“moinho satânico” de que falava Karl Polanyi?² A mim causa espanto a ideia de que se 

esteja a postular abortos, e com tanto de ênfase, sem interesse econômico determinado. 

O que me permite cogitar da eventualidade de, embora se aludindo à defesa de 

apregoados direitos da mulher, estar-se a pretender a migração, da prática do aborto, do 

universo da ilicitude penal, para o campo da exploração da atividade econômica. Em 

termos diretos e incisivos, para o mercado. Escrevi esta pequena nota para gritar, tão 

alto quanto possa, o direito de viver. 

 

 

¹“Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto 

ou logo após: Pena – detenção de dois a seis anos.” 

²A grande transformação: as origens da nossa época. Tradução portuguesa de 

Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

Fonte: http://www.deuslovult.org/2012/04/12/pequena-nota-sobre-o-direito-a-viver-

eros-grau/ 

 

Postado no dia: 12/11/2012 
 

http://www.deuslovult.org/2012/04/12/pequena-nota-sobre-o-direito-a-viver-eros-grau/
http://www.deuslovult.org/2012/04/12/pequena-nota-sobre-o-direito-a-viver-eros-grau/
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DOUTRINA E IGREJA 

 

A HERANÇA ADÂMICA 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Na minha vida pastoral, procuro dar uma atenção maior para os doentes, 

aqueles que, devido à sua limitação física, não podem participar da vida paroquial. São 

pessoas de todos os tipos e com as mais variadas doenças possíveis. Visito pessoas com 

câncer e pessoas com depressão; pessoas com doenças incuráveis gravíssimas e gente 

com problema de vista. Enfim, independente do grau da doença, existe algo em comum 

entre todas essas pessoas: todas estão doentes. 

A mesma coisa acontece em relação à nossa saúde espiritual. Fomos todos 

criados com uma essência boa. Você foi criado santo, feliz, espontâneo, com senso de 

humor, livre, ou seja, você é uma bela obra prima que brotou do coração do Pai. Mas, 

existe uma certa incoerência na sua vida. Se você é assim, então porque seus atos, 

pensamentos, sentimentos dizem o contrário? 

Fui criado livre, mas se meu marido não me dá bom dia, já fico de pá virada o 

resto do dia. Fui criado pra ser uma pessoa feliz, mas vivo triste e com tendências 

depressivas constantemente. Fui criado para amar, mas se meu amigo não me dá aquele 

abraço de que tanto necessito, se não tenho aquele afeto e reconhecimento, torno-me a 

pessoa mais “mal-amada” do mundo. Meu corpo é belo mas, não consigo olhar no 

espelho e me admirar. O que deu de errado no projeto que Deus fez para nós? 

O problema da minha e da sua história se chama: pecado original. Quando 

Adão e Eva pecaram, todos nós adquirimos uma doença. É como se fosse aquela mãe 

que dissesse: “– Filho, não ande descalço, porque, senão, você vai ficar resfriado”. E, 

desobedecendo a mãe, o filho ficou muito gripado. Nossos primeiros pais fizeram isso. 

Mas, por que continuamos doentes, se o pecado não pode ser transmitido? Por que 

dizemos que temos o pecado original se não fomos nós quem pecamos? 

Existia um tal de André, que era filho de um grande empresário. Certo dia o pai 

de André veio a falecer e deixou uma grande herança para o filho. O tempo passou e 

André acabou se casando. Teve dois filhos. Mas, o filho caçula do André nasceu um 

pouco mais gordinho que o mais velho e, André tinha muita dificuldade em aceitar que 

tinha um filho mais “gordinho”. Com isso, começou a beber…beber…e, acabou se 

tornando alcoólatra. Resultado: André acabou, devido ao seu vício, perdendo sua 

empresa, sua casa, a relação familiar começou a desandar, enfim, tudo foi pro buraco. 

Os filhos de André, então, ficaram pobres e, muitas gerações se passaram até que 

alguém da família de André conseguisse vencer na vida. 

O pecado original é isso, é uma pobreza hereditária que adquirimos. E, por 

isso, muitas gerações se passaram até que, por meio de Jesus, começássemos a ter a 

possibilidade de enriquecermos novamente. Continuamos a nascer pobres, mas 

podemos enriquecer. Por causa de Jesus, Deus Pai nos adota, nos tira da lama e da 

pobreza do pecado original e nos eleva à condição de filhos de DEUS. 

 

Postado no dia: 11/09/2012. 
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A VOCAÇÃO DO SER HUMANO: NASCI PARA O AMOR 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Gostaria de falar sobre VOCAÇÃO. Parece ser um tema um pouco chato, já 

que, quando você ouve falar sobre isso, geralmente parte daquela senhora da paróquia 

que mal te vê e já diz: “você tem cara de padre!”. Ou então vem aquele parente que 

“vira e mexe” fala que você tem vocação pro Seminário. Algumas vezes me falaram que 

eu iria pro Seminário, mas este tipo de comentário sempre me causou uma certa 

resistência, não queria pensar na minha vocação, muito menos ser ordenado sacerdote. 

Mas, como algo que vem de Deus – como a vocação – pode ser sinônimo de “coisa 

chata”, resistência e fechamento? 

Antes de tudo, precisamos ter consciência de qual é a nossa primeira e mais 

profunda vocação: fui criado para Deus e só serei feliz se buscar este Deus que tanto me 

ama. Veja o que o Concílio Vaticano II diz sobre isso: Deus criou o homem por amor e 

ele só se realiza plenamente se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu 

Criador, aí está a verdadeira dignidade do homem (cf. GS 19,1). Portanto, o sentido 

mais profundo da minha vida está descrito aí, se eu reconhecer que sou amado por Deus 

e deixar este maravilhoso Deus me amar serei um ser humano plenamente realizado. 

Devemos aprender, de uma vez por todas, que não somos apenas um corpo e 

uma cabeça. Não! Somos seres dotados de um espírito; somos seres que possuem uma 

vida espiritual que precisa ser alimentada para continuar existindo. Certa vez, um 

professor de sociologia que tive disse, em sala de aula, que a precariedade da África é 

tamanha, que boa parte das mães não podiam dar de mamar a seus filhos, isto porque o 

seu leite secava. A criança tinha tanta fome que só da mãe botar o dedo na boca do 

pequeno bebê ele “mamava”, pensando que dali poderia sair um alimento que saciasse 

sua fome. 

Não precisamos ir até a África pra vermos seres humanos procurando se 

alimentar de algo que não pode saciá-los, basta olhar à nossa volta. O ser humano, como 

a criança africana, nunca cessa de buscar a saciedade, a Verdade, de buscar Deus (seu 

Pão da Vida), mas, muitas vezes, erra o alvo, busca o dedo e não o seio de uma “Ama 

de Leite”.  Quantas pessoas que conhecemos (quem sabe, até você mesmo!) estão 

“famintas de Deus”, estão com seu espírito raquítico e continuam buscando no sexo, nas 

drogas, na bebida, nos relacionamentos afetivos mal vividos a sua saciedade, enquanto a 

única coisa que pode saciá-las é o amor de Deus. 

Precisamos entender a qual vocação Deus nos chama. Temos necessidade de 

compreender, o mais cedo possível, aquilo que Santo Agostinho entendeu tarde: “o 

nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não descansar em Deus” (Confissões I 

1,1). Quem aguenta viver angustiado, perdido, ansioso, sem saber como lidar com seus 

problemas, sem sentido na vida? Viver uma vida inteira assim é viver no Inferno! A 

bem-aventurada Elisabete da Trindade nos diz que é possível viver o Céu aqui na terra, 

é possível ser feliz e ser realizado hoje, porque o Céu é Deus, e, se estou em Deus, estou 

no Céu. 

Reconhecer, portanto, que Deus te ama profundamente e que você é chamado a 

se unir a Ele em amor é compreender a sua primeira e mais profunda vocação; é 

reconhecer a sua verdadeira dignidade de ser humano. Ah, mas por que Deus permite 

que o tempo, o mundo, as coisas, as dificuldades escondam (velem) o amor de Deus? 

Nosso Pai permite todas essa “limitações” para que nós, seres humanos jamais 

desanimemos de buscar o nosso Criador, mesmo se às apalpadelas (cf. At 17,27). E, 

com isso, preserva também a nossa outra grande vocação: “a vocação à liberdade”. 
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Sobre esta, falaremos no próximo artigo. “Perca” um pouco de tempo olhando para si, 

pois olhando pro seu interior, não poderá deixar de encontrar a Deus; e, buscando a 

Deus, encontrará com você mesmo e com sua vocação ao amor e à felicidade plena. 

 

Postado no dia: 17/03/2013. 
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A VOCAÇÃO DO SER HUMANO: CHAMADO À LIBERDADE 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Continuando a nossa série sobre a vocação do ser humano, falaremos, no artigo 

de hoje, sobre a vocação à liberdade. 

Uma vez achei um livro no qual o Papa João Paulo II era entrevistado por um 

jornalista famoso. Num determinado trecho desta obra encontrei a seguinte frase do 

nosso bem-aventurado: A liberdade não se possui, ela se conquista. Desde então, 

adentrei na profundidade do mistério desta frase e adotei-a como projeto de vida, como 

algo a ser construído. Desejo, de todo o coração, que o meu ministério como religioso e 

sacerdote seja uma expressão viva da liberdade, isto é, desejo ser livre para amar e 

deixar que as pessoas façam o mesmo, sem jamais tolher a liberdade de qualquer ser 

humano. 

O fato que devemos perceber é que não existe amor sem liberdade. 

Percebemos, no post passado, que fomos criados pelo Amor, para o Amor e para amar, 

somente assim somos capazes de ser felizes e santos. Mas, como poderíamos dizer que 

amamos a Deus se Ele não nos desse a liberdade, isto é, se nos obrigasse a adorá-lo? 

Como ESCOLHERIA a Deus se Ele mesmo não me deixasse uma outra escolha? Nosso 

Pai, além de nos chamar ao Amor, nos chama também à Liberdade. Por graça de Deus 

posso escolher entre ouvi-lo ou não, entre fazer o que Ele me pede ou não. O próprio 

Satanás foi criado para o Amor, para amar a Deus acima de todas as coisas, mas 

escolheu livremente afastar-se Dele para ter o seu próprio “reino”. Lúcifer pensou que 

fazendo o que quisesse alcançaria a liberdade. Mesmo o Pai falando pra ele que não era 

assim, que ele seria escravo de si mesmo, do seu orgulho, do seu ódio, da sua inveja e 

jamais seria feliz, ele não quis saber, foi “cabeça-dura”. 

Nós também somos, em alguns aspectos, assim. O Evangelho nos pede pra 

andarmos dois quilômetros com quem nos pede pra andarmos um. Pede que rezemos. 

Fala para darmos o outro lado da face pra quem nos bate. Pede que ajudemos os presos, 

os pobres, os idosos, os enfermos, enfim, quem precisa de algo que possamos dar. Mas, 

quem disse que fazemos?! Optamos sempre por nós mesmos e pelo nosso próprio 

egoísmo. Isso é liberdade? Fazer o que se quer, em vista de si, é liberdade? A Igreja 

responde: “o exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo…fugindo 

da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe 

a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina” (CEC 1740). 

Só sou livre quando decido, por mim mesmo, fazer aquilo para o qual eu fui criado. Só 

sou livre quando, por amor, obedeço a Deus. 

Deus é o meu Criador, meu Pai, por isso, Ele conhece meu coração e sabe 

daquilo que preciso; das minhas necessidades mais profundas. Quando meus pais 

falavam pra eu – um menino de 7 anos – não mexer no fogão existia uma razão: para 

não me queimar. Quando Jesus fala pra eu fazer certas coisas que estão escritas no seu 

Evangelho – mesmo que contrariem minha vontade – é para que eu possa ser mais feliz 

e mais livre. Quando não me “aprisiono” a Deus, me aprisiono ao que os outros pensam 

de mim, às minhas carências que angustiam, aos meus sentimentos reprimidos e não 

ordenados para o amor, enfim, torno-me escravo de mim mesmo. É uma atitude mais 

prudente “escravizar-me” à fonte de toda a liberdade, do que mentir pra mim mesmo 

dizendo que sou livre só porque escolhi não obedecer a Deus, mas viver um verdadeiro 

inferno (que eu mesmo crio). Lembremos que “é para a liberdade que Cristo nos 

libertou” (Gl 5,1) e, se quisermos abraçar a nossa vocação à liberdade dos filhos de 
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Deus (cf. Rm 8,21), devemos perceber que no Evangelho está a “verdade que nos torna 

livres” (Jo 8,32); a verdade da nossa vocação. 

 

Postado no dia: 24/03/2013. 
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“EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA” 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Há algumas semanas atrás, no meu apostolado em uma capela de Barretos, tive 

a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava em crise de fé porque, num curso de 

teologia que estava fazendo, o professor disse a ela que Jesus não ressuscitou. No 

mesmo instante ela se assustou e questionou a afirmação do professor, já que sempre 

julgou que a fé católica estava baseada num FATO: Jesus Cristo de Nazaré Ressuscitou 

verdadeiramente, em corpo e alma. 

Depois de uma maré de justificativas não muito convincentes, a aluna pôde, a 

grosso modo, entender que, segundo o professor, Jesus não ressuscitou nem em alma 

nem em corpo, isto foi apenas uma interpretação da comunidade. Na realidade, após a 

morte do Mestre eles perceberam que o sonho de mudar o mundo estava morrendo e 

eles tinham que ressuscitar a “causa”, o projeto de Jesus. 

Bom, acho propício falar sobre Ressurreição no dia da Páscoa, isto porque, é 

no dia de hoje que celebramos a passagem da morte para a vida. Hoje Jesus passou da 

morte nua e crua para a vida concreta (cf. At 10,41) e visível (Lc 24,39). Comemoramos 

uma vez por ano essa Páscoa para lembrarmos que a morte pode se tornar vida plena, e 

pra percebermos que podemos fazer da nossa vida uma verdadeira “passagem” 

cotidiana, a partir do momento em que escolho passar do nervosismo para a paciência, 

da inveja para a promoção do outro, do ciúme para a confiança, da preguiça para a ajuda 

nos serviços de casa, enfim, todas as vezes que tomo este tipo de atitude estou 

renovando o Mistério da Ressurreição de Jesus. Mas, não acaba por aí, de fato, ter 

gestos conversão são uma forma de passar da morte para a vida, entretanto, quando 

Nosso Senhor disse: “Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11,25) afirmou que é, em carne 

e osso, era a ressurreição e a vida plena, a Vida (com “V” maiúsculo), no seu grau 

máximo. Concordo quando o professor disse que a “causa”, a mensagem do Evangelho 

de Jesus ressuscitou, mas isso só pôde acontecer a partir de um fato que tocou o 

mistério, um acontecimento que superou as expectativas humanas e naturais. 

“Jesus voltou dos mortos, ressuscitou!”, imaginem a alegria e o espanto de 

Maria Madalena ao dizer essa frase. Neste momento ela percebeu que o seu amigo e 

Deus “não era um Deus dos mortos, mas dos vivos” (Mc 12,27) e tomou consciência de 

que não era ela que ressuscitaria Jesus (no coração), mas que era Jesus que a 

ressuscitaria em alma (após a sua morte) e em corpo (no último dia). A partir daí, a 

Igreja, há três dias de vida, retomou o seu vigor e viveu a sua Páscoa. Com a 

ressurreição de Cristo, a nossa morte corporal se tornou apenas uma passagem 

necessária para a eternidade. As coisas não acabam na MORTE, mas na VIDA; não 

acabam sete palmos debaixo da terra, mas no Céu. 

A Igreja afirma: “Cremos firmemente – e assim esperamos – que, da mesma 

forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos, e vive para sempre, assim 

também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que 

Ele os ressuscitará no último dia (cf. Jo 6, 39-40.” (CEC 989). Portanto, a fé cristã está 

fundamentada na Páscoa de Jesus, em sua passagem da morte para a vida. Não sou 

cristão porque Jesus falou palavras sábias e bonitas, se fosse assim poderia ser de tantas 

outras religiões, como o budismo. Mas, sou CRISTÃO porque Jesus ressuscitou e 

também eu ressuscitarei com Ele. Na realidade, sou cristão porque jamais quero morrer, 

mas quero viver uma eternidade feliz ao lado do meu Criador. 

 

Postado no dia: 31/03/2013. 
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A VOCAÇÃO DO SER HUMANO: VIDA CONSAGRADA 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Continuando a nossa série de artigos sobre a vocação do ser humano, 

falaremos, no dia de hoje, sobre a vida consagrada. 

Uma das razões que nos ajuda a crer que nossa Igreja é viva e assistida 

constantemente por Deus é o fato de termos cada vez mais institutos de vida 

consagrada, com o mais diversos carismas – de acordo com a necessidade da época e do 

lugar. Há alguns anos atrás, em Roma, houve o grande Pentecostes onde se reuniram os 

fundadores de mais de cem comunidades de vida do mundo inteiro. Estavam presentes, 

dentre outras, as comunidades brasileiras Shalom e Canção Nova. Estas comunidades de 

vida brasileiras têm um carisma de raiz pentecostal, o que me fazia pensar que as novas 

moções do Paráclito para a sua Igreja tinham que estar explicitamente ligadas às 

manifestações carismáticas do Espírito. Mas, a surpresa – pelo menos pra mim – foi ver 

que, dentre todas as comunidades reunidas em Roma, o que menos tinham eram 

comunidades “carismáticas”. Pensava que se não houvesse oração em línguas e 

profecias, tal fundação não era movida pelo Espírito Santo. Como eu pensava pequeno! 

Algum tempo depois percebi a verdade das palavras de Jesus a Nicodemos no 

Evangelho: “o Espírito sopra onde quer”. Neste grande Pentecostes, estava presente o 

fundador de uma comunidade de vida do Congo (África), cujo carisma era cuidar de 

crianças abandonadas (devido às inúmeras guerras civis que dizimam pessoas naquela 

região). Agora, como posso dizer que este estilo de vida consagrada não inspirado por 

Deus, se seus membros têm a vocação de fazer exatamente aquilo que Jesus pediu: 

“amar a Deus sobre todas a coisas e o próximo como a si mesmo”? 

Já podemos perceber que a vocação à vida consagrada é um chamado 

específico. Esta vocação funciona assim como todas as outras, isto é, a partir de uma 

escolha de Deus. Enquanto TODOS somos chamados à liberdade e à santidade no amor, 

nesta outra vocação as coisas já se afunilam, ou seja, apenas ALGUNS nascem com o 

chamado à vida consagrada que só será percebido se a pessoa procurar conhecer-se sob 

o olhar de Deus, através da oração. Mas, o que é, de fato, esta vocação? A Igreja nos diz 

que “a perfeição da caridade à qual todos os fiéis são chamados comporta para os que 

assumem livremente o chamado à vida consagrada a obrigação de praticar a castidade 

no celibato pelo Reino, a pobreza e a obediência. É a profissão desses conselhos em um 

estado de vida estável reconhecido pela Igreja que caracteriza a “vida consagrada” a 

Deus” CEC 915. 

Podemos, diante desta definição da Igreja, nos perguntar: a vida consagrada é 

coisa só de pra padre e de freira? Não! Dentro desta vocação existe um outro chamado 

específico, posso ser vocacionado ou vocacionada: à vida eremítica, à virgindade 

consagrada, à vida religiosa, a pertencer a um instituto secular e a viver em uma 

sociedade de vida apostólica. Darei uma breve definição sobre cada uma destas formas 

de viver a vocação à vida consagrada. 

A primeira delas é a vida eremítica. Temos a triste tendência de achar que os 

eremitas são pessoas tristes e que fogem do mundo, como covardes que não têm força 

para encarar a crueza da existência humana. Não se trata de um fuga mundi, mas de um 

colocar-se no mundo de uma maneira diferente. Não consigo enxergar o sangue que 

corre em minhas veias, entretanto, nem por isso ele deixa de pertencer a mim e de ter 

uma fundamental importância para o sustento da minha vida. Da mesma forma é a 

vocação eremítica na Igreja, ela desempenha a função de, na solidão e no silêncio do 

deserto, sustentar a Igreja através de suas orações e vida penitencial. 
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A segunda forma de vida consagrada é aquela própria das viúvas ou das 

virgens (falamos “virgens”, porque só a mulher, propriamente, pode ser chamada 

virgem. Dizemos que o homem é virgem por analogia, pois se olharmos para o corpo do 

ser humano, somente a mulher pode, visivelmente, perder sua virgindade, através do 

rompimento do hímen). Este estilo de vida já existe desde a primeira geração dos 

apóstolos (cf. 1Cor 7,34-36), são mulheres que buscam doar sua vida inteira, isto é, não 

apenas a alma, mas também o corpo para o Senhor, como uma esposa ao seu marido, 

guardando sua virgindade “por causa do Reino dos Céus” (Mt 19,12). “A virgem é 

constituída pessoa consagrada, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem 

escatológica desta Esposa do Céu e da vida futura” CEC 923. A virgem consagrada 

pertence ao estilo de vida monástico, portanto, leva um itinerário cotidiano composto 

por oração, trabalho às irmãs de comunidade e penitência. 

A vida religiosa é a nossa terceira e mais comum forma de vida consagrada. É 

aquele estilo de vida à qual pertencem as freiras, os freis, os irmãos e irmãs, os fraters 

etc.. Os religiosos são aquelas pessoas que vivem em comunidade e professam 

publicamente os votos de pobreza, castidade e obediência, sendo um testemunho para o 

mundo da união entre Cristo e sua Igreja. Os religiosos são chamados a viver 

intensamente o seu batismo e a ser tochas vivas da caridade cristã, mostrando ao mundo 

que é possível arder de amor por Jesus e, por isso, amar “aquele que está ao meu lado” 

(cf. 1Jo 3). 

Há também aqueles que são chamados a ser uma luz radiante no mundo, 

mesmo inserido diretamente nele. “Procuram cooperar para a santificação do mundo, 

principalmente a partir de dentro” CIC 710. Este é o caso dos nossos consagrados de 

alguns institutos seculares, como a irmãs da Mãe Rainha que vivem os conselhos 

evangélicos de uma maneira temporária, sendo, além disso, um testemunho da caridade 

cristã no meio dos pobres, dos doentes, famintos, dependentes de drogas, nos diversos 

meios de evangelização, enfim, revelando a luz do amor de Deus nos lugares onde o 

mundo só enxerga trevas. 

A nossa última forma de viver a vocação à vida consagrada é através das 

sociedades de vida apostólica ou, como conhecemos melhor, as comunidades de vida. 

Vemos crescer muito no nosso país essa forma de viver o Evangelho mediante a 

consagração da própria vida. Neste modo de viver não é obrigatória a profissão dos 

votos religiosos, a não ser que algum membro a peça – como é o caso de alguns 

membros das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Os seus membros “buscam a 

finalidade apostólica própria de sua sociedade e, levando vida fraterna em comum, 

segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade pela observância das 

constituições” CEC 930. Seu serviço de amor prestado à Igreja consiste em evangelizar, 

através do seu testemunho, no trabalho, na faculdade, na escola, no shopping, nas 

diversas pastorais, no meio dos pobres, enfim, são chamados a ser, verdadeiramente,“sal 

da terra e luz no mundo”. 

De fato, a Vida Consagrada é uma vocação belíssima e que tem despontado, 

por ação de Deus, nos nossos tempos. É uma forma de ser lápis na mão de Deus, como 

dizia Madre Teresa de Calcutá. É uma maneira de deixar-se amar tão intensamente por 

Deus que já não basta dar as horas do dia pra ele senão a própria vida, numa 

consagração total. 

Espero que você não desista de pedir ao bom Deus que lhe mostre a sua 

vocação, o seu verdadeiro chamado, que o fará feliz e o transformará em Sal da Terra e 

Luz no Mundo. 

 

Postado no dia: 07/04/2013. 
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A VOCAÇÃO DO SER HUMANO: “TU ÉS SACERDOTE ETERNAMENTE” 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Por estes dias recebi uma mensagem de um amigo muito querido que mora em 

Minas Gerais, nesta ele pedia que o Rafael e eu rezássemos por um “grande sonho”, 

passar na prova da Polícia Militar. Achei muito interessante ele ter usado a palavra 

sonho acompanhada da palavra grande justamente na semana em que eu escreveria 

sobre a vocação sacerdotal. Para o ser humano um sonho só se torna grande quando é 

capaz de realizá-lo como pessoa. 

Este meu amigo foi seminarista e, durante quatro anos de convivência com ele, 

jamais tive a oportunidade de vê-lo feliz como percebo que está hoje em dia. Tendo 

visto o testemunho dele, me perguntei: “o que faz uma pessoa permanecer no seminário 

mesmo estando infeliz? Será que sua realização como ser humano é algo que não tem a 

menor importância? Será que essa pessoa não se ama, a ponto de sofrer esterilmente?” 

De fato, o que importa não é ser padre ou não, o que importa é fazer a vontade de Deus 

VIVENDO a vocação que Ele, por amor, lhe deu. A época de obrigar um filho da 

família a ir pro Seminário já passou. Ser sacerdote é uma vocação lindíssima, mas a 

partir do momento em que Deus faz um chamado e, a partir daí, você dá uma resposta 

livre. O autor da carta aos Hebreus tinha razão quando disse: “ninguém arrogue a si 

mesmo este cargo” (Hb 5,4). 

Para falar sobre a vocação à vida sacerdotal julgo importante apresentar a você 

um trecho de uma entrevista feita pelo jornalista André Frossard a João Paulo II: 

“Houve um dia em que soube com toda a minha certeza que a minha vida não se 

realizaria no amor humano, de que sempre senti profundamente a beleza. Pastor, tive 

muitos jovens a preparar para o casamento. Minha qualidade de padre jamais me 

separou deles. Ao contrário, me apaixonou e me ajudou a compreendê-los melhor”. De 

fato, o testemunho do nosso querido Papa polonês não nos deixam dúvidas sobre o que 

significa ser chamado, de fato, ao sacerdócio; do que é receber o convite de Cristo: 

“Vem e segue-me”. 

 

João Paulo II disse a Frossard que num certo dia teve a certeza de que não 

encontraria a sua realização no amor humano. O padre Karol sabia reconhecer que, de 

fato, muitas pessoas se realizam na vida matrimonial, porque são chamadas a esta 

vocação. Mas, tem igual certeza de que o Senhor não o chamava a esta, mas a outra 

vocação, igualmente direcionada ao amor, mas por outra via, de maneira em que, 

quando olhava para um casal feliz, não sentia inveja ou titubeava na sua opção, mas, 

pelo contrário, se apaixonava ainda mais pelo seu chamado. 

Como vimos nos posts anteriores, todos somos chamados ao amor e à 

liberdade, mas para respondermos sim a esta vocação primordial é preciso acolher com 

uma resposta afirmativa ao estado de vida sacramental que Deus nos chama. Ele me 

quer sacerdote ou pai de família? A resposta só pode ser dada por você! 

Entretanto, vale a pena lembrar que num mundo hedonista, guiado pelo prazer, 

somos tentados a pensar que sacerdote e frustrado são sinônimos quase que 

inseparáveis. Eu mesmo, quando, no segundo ano do Ensino Médio, disse que iria para 

o Seminário, tive que ouvir de um colega: “ser padre é coisa de frustrado no amor”. Na 

realidade, nunca julguei que essa frase tivesse muita lógica, porque aquilo que ele 

chamava de amor eu chamava de prazer e aquilo que ele considerava como perda eu 

denominava como ganho. Mas, apesar disto, a frase dele tem uma verdade 

profundíssima nas entrelinhas: “somente o amor é capaz de realizar o ser humano”. E, 
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era em vista desse amor real que eu estava disposto a deixar tudo, enquanto meu colega, 

abraçando a vida que tinha, continuava buscando uma caricatura do amor no sexo, nas 

relações afetivas superficiais e imprudentes, enfim, no prazer. 

Essa noção que o mundo prega: “o sexo realiza” me preocupa, porque se fosse 

simples assim, os prostíbulos estariam repletos de pessoas realizadas, e não o que 

encontramos. O psicólogo Viktor E. Frankl, fundador da logoterapia, diz sobre isso: “O 

amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, sexo é uma modalidade 

de expressão do amor. O sexo se justifica, e é até santificado, no momento em que for 

veículo do amor, porém apenas enquanto for. Desta forma, o amor não é entendido 

como mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência 

daquela união última chamada de amor”. Ora, o que realiza, traz felicidade e sentido à 

vida não é o sexo, mas o amor. Se um sacerdote também é chamado ao amor, podemos 

dizer que ele também se realizará e terá uma vida repleta de sentido;  sua única 

diferença será que  o sexo não faz parte de seus meios de expressão do amor, porque foi 

chamado para outra via vocacional. 

O sacerdócio é uma vocação recebida de Deus, não uma escolha pessoal. 

“Aquele que crê verificar em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado 

deve submeter humildemente seu desejo à autoridade da Igreja…como toda graça, esse 

sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido” (CEC 1578), diz 

a Santa Igreja. Se Deus, como vimos, dá a vocação também capacita o ser humano para 

responder ao seu chamado. Logo, o celibato não é um peso, mas uma graça dada a 

alguém que é “chamado a consagrar-se com indiviso coração ao Senhor e a “cuidar das 

coisas do Senhor”, entregando-se inteiramente a Deus e aos homens” (CEC 1579). 

Vimos, pois, que aquele que é chamado ao sacerdócio, deve ter plena 

consciência da sua identidade como pessoa. Além disso, deve ouvir a palavra de Deus 

que o chama através do seu coração, das suas capacidades naturais e do discernimento 

da Santa Igreja. Alguém que, de fato, é chamado por Deus a esta vida pode, como os 

jovens na fornalha, cantar: “sacerdotes do Senhor bendizei o Senhor…louvai-o e 

exaltai-o pelos séculos sem fim” (Dn 3, 84.88). Que Cristo te ajude no discernimento da 

sua vocação! 

 

Postado no dia: 14/04/2013 
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ALGUÉM PODE ME DIZER QUEM É ESTE DEUS?  

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Creio que não existe outra religião no mundo que intriga e desafia tanto a 

humanidade quanto o cristianismo católico. Sua concepção de ser humano, sua 

concepção de Deus, sua concepção de relação, de moral, e assim por diante sempre são 

motivos de aplausos, bem como de críticas. A própria noção de um Deus Trindade é um 

“problema”. Dizem: “Como se não bastasse dizer que Deus existe ainda dizem que ele é 

apenas um Deus (uma natureza), mas em três pessoas”. De fato, o cristianismo é a única 

religião do mundo que professa a sua fé num Deus que é Trindade. Ora, se a própria 

essência de Deus é uma relação de amor entre três pessoas divinas, logo, a nossa 

essência (como imagem e semelhança de Deus) também é relacional. E, mais, uma 

relação de amor. 

Quando as Sagradas Escrituras falam de conhecimento de Deus, devemos 

lembrar do seu sentido bíblico, isto é, pressupõe uma intimidade que só é alcançada pela 

relação prolongada entre duas pessoas. Mas, este relacionamento que somos chamados a 

ter com Deus é iniciativa Dele. É Deus quem se revela (se faz ver; tira o véu), 

primeiramente ao mundo, através da História da Salvação (com origem em Abraão); 

depois a mim, pela intimidade que crio com Ele pela oração (diálogo). 

Deus entra na História e no meu coração para me levar ao Céu (lugar de 

felicidade e realização plena), que alcançarei de maneira mais sublime após a morte, 

mas que já posso começar a viver aqui e agora, conforme nos diz São João: “A vida 

eterna consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que 

enviaste” (Jo 17,3). 

A primeira seção do Catecismo nos diz que o ser humano foi criado para Deus, 

portanto, só será feliz Nele. Além disso, o Concílio Vaticano II diz: Deus criou o 

homem por amor e ele só se realiza plenamente se reconhecer livremente este amor e se 

entregar ao seu Criador, aí está a verdadeira dignidade do ser humano (GS 19,1). Acho 

interessante quando o Concílio diz “se reconhecer livremente”, isto porque, de fato, 

fomos colocados no mundo para que, por nós mesmos, escolhêssemos buscar ou não a 

Deus. Ele nos deu a liberdade de escolha. 

Somos livres para escolher ou não a Deus, mas devemos nos lembrar que 

temos uma essência: fomos feitos por amor e para o Amor (Deus). Logo, toda vez que 

fujo de Deus e daquilo que Ele me pede, fujo daquilo que sou no mais íntimo de mim 

(cf. Santo Agostinho em Confissões). Deus me colocou no tempo para que, nele, eu 

escrevesse a minha eternidade. 

Sempre iremos tender para Deus, já que essa é a nossa identidade mais 

profunda. Não posso escrever meu nome com uma borracha se a sua finalidade é 

justamente o contrário, apagar. Logo, erramos alvo quando procuramos na bebida, no 

sexo, nas drogas, no relacionamento afetivo uma realização plena. A palavra “plena”, só 

se encontra no Céu. E, o Céu é lugar de Deus. Portanto, só me realizo plenamente em 

Deus. Mas, como encontrar esse Deus? 

 

ENCONTRAMOS ESTE DEUS NA CRIAÇÃO… 

 

A primeira Encíclica que o Papa Bento XVI escreveu no período de seu 

pontificado se chama Deus Caritas Est (Deus é Amor). Esta é a essência de Deus: amor. 

E, este amor é tão grande que se reflete em todo o ser existente. Tomemos cuidado com 

o complexo Avatar! Não somos panteístas que acreditam que cada coisa criada é parte 
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de Deus. Cremos que a criação é um sinal, uma figura que nos revela Deus, não é Ele 

em-si ou em partes. “Deus disse: Faça-se a luz. E a luz passou a existir.” (Gn 1,3). É 

Deus quem cria todas as coisas e dota de vida todas elas e, imprimindo o seu amor 

nelas, sela toda a Criação com um sinal sagrado. 

 

ENCONTRAMOS DEUS NO SER HUMANO… 

 

A própria Trindade em união de amor criou o ser humano. “Façamos o homem 

à nossa imagem e semelhança” (Gn 1,26). O ser humano é a obra prima da criação. 

Tudo o que Deus criou foi para nós, desde as maiores galáxias até o elemento mais 

nanoscópico que talvez nunca cheguemos a conhecer. E, isto nos é mostrado nos 

capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis. Deus criou tudo para mim, por amor. São João da 

Cruz diz: “O céu é meu, a terra é minha, as aves são minhas e toda a criação para mim 

foi dada”. Somente um pai amoroso faz isso. 

Um animal só é capaz de sentir fome de algo que existe. Se o macaco quer 

banana, então é sinal de que essa fruta existe. Agora, o ser humano tem fome de algo 

que não está ao seu alcance. Nada neste mundo é capaz de preencher com felicidade 

plena o coração do homem. Mas, se só posso ter fome de algo que existe, então o 

sentido da minha vida tem que estar em algum lugar fora da vida. Está em Deus e minha 

alma sente isso. 

Deus percebe a nossa necessidade e não espera, de braços cruzados, que eu 

chegue a Ele. O Senhor me dá a fé e me busca primeiro. A única coisa que cabe a mim é 

responder sim a Ele. 

Só posso responder a Deus porque tenho inteligência (o que me difere de todo 

o resto da Criação), o que me possibilita decidir sobre que atitude irei tomar (liberdade). 

Assim, o ser humano, consciente, torna-se livre para amar (na realidade o exercício mais 

real da liberdade é este: amar). 

Para resumir: o ser humano e todo o Universo encontram seu início e fim em 

Deus, que é Amor. 

 

Postado no dia: 16/06/2013. 
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PAI, COMO FAÇO PRA TE ENCONTRAR? “OLHE PARA O LADO!” 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Por ser imagem e semelhança de Deus, o ser humano tem a capacidade de 

conhecer e amar a Deus, mas também possui a capacidade essencial de conhecer e amar 

a si mesmo, o outro e as coisas. 

Pelo fato de Deus ter criado o “homem e a mulher” (Gn 1,27), temos a 

constatação de que o ser humano é essencialmente aberto ao outro; vocacionado à 

relação com sua própria espécie e natureza. Só pode amar se tiver alguém da sua mesma 

natureza para tal, alguém para doar-se. O ser humano é sexuado (do latim sexus, que 

significa: parte), logo necessita de outro para conhecer-se a si próprio e a Deus – é bom 

ler: Eclesiástico 17,1-12. 

Além da relação com o outro, o ser humano é chamado a relacionar-se com o 

mundo criado. Já que, como vimos, Deus criou tudo para o ser humano, então nada mais 

justo do que este reger e administrar todas as coisas. Mas, de que maneira? Como Deus, 

o seu Pai administraria, utilizando sua inteligência para criar novas coisas que visam o 

bem do homem e do mundo. 

O ser humano só recebe essa administração da parte de Deus, porque, além de 

ser amado, ele é inteligente, livre, possui uma alma imortal e é capaz de amar. Somente 

por essa razão Deus permite que o homem seja co-criador, utilizando no livro do 

Gênesis expressões como: “que ele reine”, “dominai”, “enchei a terra e submetei-a” etc.. 

É abismal a diferença entre o projeto original de Deus, quando nos deu a 

criação como presente e a situação do mundo após o pecado original. Por isso, como 

seres humanos resgatados por Cristo e santificados por Ele, somos chamados a trazer o 

mundo, novamente, para o seu projeto original, respeitando a vida humana, zelando pelo 

ambiente, utilizando de maneira correta os nossos bens materiais etc.. 

Ao longo da História Deus vai se revelando e mostrando ao ser humano o 

desejo do seu Coração, que corresponde sempre com o desejo mais profundo do coração 

humano. Para isso, utiliza-se de métodos diferentes, sempre de acordo com a época, o 

local, a cultura, a pessoa ou a sociedade que recebe tal revelação divina. É preciso 

apenas que estejamos atentos e vigilantes aos sinais que Deus nos mostra (cf. Ex 3). 

  

REVELAÇÃO DE DEUS NA NATUREZA… 

 

São Boaventura de Bagnoregio, um grande doutor da Igreja, costumava dizer 

que, além das categorias de imagem e semelhança, havia a categoria vestígio. Enquanto 

encontrávamos no ser humano a imagem e semelhança de Deus, na Natureza 

encontrávamos o vestígio deste mesmo Deus, isto é, suas pegadas no meio da Criação. 

O salmo 8 nos mostra como os judeus, desde muito tempo, enxergavam a Revelação de 

Deus também na Natureza. As Criação toda segue uma ordem natural que só pode ser 

obra Divina. 

 

REVELAÇÃO DE DEUS NA HISTÓRIA DE SEU POVO… 

 

Deus escolheu um homem com quem quis se comunicar e ser protagonista de 

uma promessa. Esse homem era Abraão. A partir do “sim” dele, Deus elege um povo e 

escolhe seu servo como pai desta nação. Assim, todas as vezes que Deus agir na 

História já não é mais em vista de Abraão (cf. Gn 12 ss.), apenas, mas de todo o povo 
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escolhido. E, além disso, todos os patriarcas, líderes, profetas, reis, sacerdotes, justos, 

santos, que surgirem depois serão apenas mediadores entre Deus e o seu povo. 

 

REVELAÇÃO DE DEUS NA MINHA VIDA PESSOAL… 

 

Deus Pai enviou seu Filho único e, desde então, passamos a ter um Emanuel 

(“Deus Conosco”). Quando Cristo ascendeu ao Céu disse que enviaria o Paráclito, para 

que não ficássemos sós. E, desde então cada um de nós é capaz de perceber a presença 

de Deus em nossa vida, através de graças e acontecimentos que ultrapassam a esfera 

humana. 

 

REVELAÇÃO DE DEUS NO MEU IRMÃO… 

 

Já vimos que, na criação de Adão e Eva, Deus afirmou que não era bom que o 

homem estivesse só. Isto porque, somos imagem e semelhança do Amor. E, só existe 

amor quando tenho alguém para amar concretamente. Só percebo o amor que dispenso 

quando o faço a alguém da minha própria natureza. Todo aquele que julga poder amar a 

Deus sem amar o seu irmão é mentiroso, já dizia São João. 

Somos, de fato, filhos de Deus, com a mesma imagem e semelhança, portanto, 

nossa relação deve ser como a da Trindade: o meu irmão é outra pessoa, mas é capaz de 

me mostrar o amor, de me mostrar a mim mesmo e de mostrar o meu Criador, que se 

faz presente em cada ato de bondade deste outro, que é meu próximo. 

 

Postado no dia: 23/06/2013 
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ESPIRITUALIDADE 

 

OBRAS DA CARNE: INVEJA 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Segundo o Catecismo da Igreja Católica no nº 2539 a inveja “é a tristeza 

sentida diante do bem do outro”. O processo de vida do ser humano sempre esteve 

relacionado ao desejo. Desde criança nos formamos olhando as outras pessoas, 

aprendendo com eles, repetindo comportamentos, e temos a vontade de ser como o 

outro. A criança que olha os pais, os irmãos, os amigos, os famosos, e dentro de si nasce 

desejo de ser como o outro. Essa dimensão do desejo que está dentro das pessoas pode 

criar frustrações, isto é, a incapacidade de conquistar aquilo que o outro conquistou. A 

essa frustrações não superadas dão origem a inveja. A inveja se constitui um mecanismo 

de defesa quando nos deparamos com o outro que conseguiu chegar até o lugar que 

queríamos chegar e por algum motivo fracassamos. Esse mecanismo de defesa se dá em 

um processo. 

Para descrever os estágios da inveja podemos descrever o seguinte exemplo. 

Havia dois amigos que se amavam muito, os dois entraram juntos na universidade. 

Contudo, um se destacava mais que o outro e André sempre ouvia falar bem do amigo, 

ficava incomodado com o tanto de elogios que eram tecidos a respeito do Pedro. Esse é 

considerado o primeiro estágio da inveja, quando um se sente desvalorizado perante o 

dom do outro. Ou seja, existe a dor de se sentir menos que o outro, e a própria pessoa se 

desvaloriza. Contudo, nesse estágio ainda não se manifesta agressividade para com o 

outro. Somente o cultivo da dor pessoal. 

Um dia alguém diz ao André que seu amigo Pedro é um rapaz muito bom tem 

grandes virtudes é alegre, simpático, inteligente, habilidoso, talentoso e que ele devia 

ser como o Pedro. Então, aquilo que é um bem no outro passa a ser um mal para mim, 

pois eu posso não conseguir ser como o outro é. Esse é o segundo estágio, a aversão ao 

outro, pois o bem que ele realiza me torna impotente. De modo que acabo por rejeitá-lo 

como amigo, já não o incluo em meu hall de amigos. 

Num final de semana acontece uma festa na universidade e Pedro tenta falar 

com André, pois está sem entender o motivo pelo qual não se conversavam mais. André 

não quer falar com ele, o ignora, esnoba, e Pedro, mesmo assim, consegue dançar e se 

divertir na festa. André incomodado com aquilo por ver a alegria do outro, começa a 

falar mal dele para todos os que estão na festa. E, não conseguindo se aquietar parte 

para cima de Pedro com agressividade. Essa é o terceiro estágio da inveja, uma reação 

instintiva sem passar pelo crivo da razão, a agressão. Assim, reagem as crianças e os 

adolescentes, como também certos adultos que conservam características infantis. 

Com um exemplo simples descrevemos o processo da instalação da inveja no 

ser humano. De modo que você pode se perguntar: “Será que tenho inveja?”. A resposta 

é sim todos nós estamos sujeitos a ela. Cabe a cada um conhecer-se para saber promover 

os outros e se alegrar com o bem que ele realiza, a aproveitar o bem do outro para 

crescer junto. Promover o outro significa estar acima, saber o valor de si. Suba nas 

costas de gigantes para poder ter uma visão além do alcance. 

 

Postado no dia: 15/10/2012. 
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OBRAS DA CARNE: FORNICAÇÃO 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

“Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o 

corpo”. (I Cor 6,13) O pecado da fornicação está diretamente associado ao corpo, pois 

significa uma forma de satisfazer as vontades do corpo somente em vista do prazer. 

Fornicação se deriva da palavra fornicis que do latim tem o significado de abóboda ou 

arco, o lugar onde ficavam as prostitutas romanas para sua exibição. Criou-se, então, o 

verbo fornicare que significa frenquentar aquele lugar. De modo que fornicação é o ato 

sexual ilícito, isto é, quando se tem relações sexuais fora do casamento ou antes do 

casamento. 

Podemos falar de dois tipos de fornicação a carnal e a espiritual. Aquela 

acontece quando um algum dos cônjuges resolve ter relações sexuais ou mesmo 

atividades promíscuas com uma pessoa fora de seu casamento. Também, quando os 

noivos ou namorados têm relações sexuais antes de casarem na Igreja. Nestes casos o 

corpo é usado como um objeto e simples instrumento de prazer, pois não tem outra 

finalidade. O sexo só é lícito dentro do matrimônio, pois a finalidade é outra, segundo o 

Catecismo da Igreja Católica (CEC) esse fim é duplo: “[...] o bem dos cônjuges e a 

transmissão da vida”. (CEC § 2363). 

Ainda podemos falar de outra forma de fornicação a espiritual que é a 

utilização de outros deuses para seu próprio prazer. Sabemos que existem outros deuses, 

ou seja, entidades espirituais que recebem culto por várias religiões, e também, que 

existem pessoas que têm comportamento de “macaco”, isto é, “pula de galho em galho”, 

saem à procura no “mercado” das religiões aquela que diz o que a pessoa quer escutar, 

isto significa procurar satisfação nas religiões e divindades e não adoram o Deus 

verdadeiro. Contudo, o termo fornicação se refere especificamente ao sexo ilícito. 

Não é fácil ser casto na contemporaneidade devido ao fato de que o mundo se 

orienta na dimensão do prazer sexual. Há vários estímulos a isso que estão nos meios de 

comunicação em geral, e principalmente nas redes sociais. Para vencer a fornicação 

temos que ser radicais como São Paulo nos orienta “resistir até o sangue na luta contra o 

pecado”. (Hb 12,4) Jesus nos ensina que para vencer o pecado é preciso jejum, esmola e 

oração. Também a Igreja tem dois grandes remédios para isso a Confissão que nos 

purifica e a Eucaristia que nos dá força para lutar. 

Jesus diz que o que entra em nosso coração vem pelos sentidos, por isso, é 

preciso evitar tudo o que pode levar ao pecado da fornicação como conversas eróticas, 

olhares conquistadores, ver filmes depravados, etc. E sempre quando acontecer alguma 

ocasião de pecado dizer para si e para os outros a palavra mágica “NÃO”. Porque “o 

salário do pecado é a morte”. (Rm 6,23). 

 

Postado no dia: 28/10/2012. 
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OBRAS DA CARNE: IMPUREZA 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Segundo o catecismo da Igreja Católica existem alguns pecados que são 

capitais. “São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São o 

orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou acídia”. (CEC § 

1866) O pecado que o catecismo elenca como impureza, e que também São Paulo os 

chama assim em Gálatas no capítulo 5, é também conhecido como luxúria. 

De acordo com o CEC luxúria “[...] é um desejo desordenado ou um gozo 

desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é 

buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união.” (CEC § 2351) 

A impureza acontece quando se utiliza o corpo para o próprio prazer, fazendo dos 

outros e de si mesmo um objeto, tendo como finalidade o prazer pessoal, uma atitude 

profundamente egoísta. Isso faz com que Deus não seja o centro, a função sexual passa 

a ser a exclusividade “o amor é substituído pelo desejo bruto e instintivo”. (Jean Claude 

Larchet) 

Quando se busca o prazer pelo prazer acaba-se negando a interioridade e a 

liberdade do outro, é como se pegasse uma folha de papel rabiscasse ela inteira e depois 

a amassasse e a jogasse no lixo. Essa atitude acaba com a dignidade do outro. Os 

pecados de luxuria são: pornografia, sensualidade, prostituição, masturbação, práticas 

homo-afetivas, zoofilia, pedofilia, adultério etc. É um tipo de paixão que torna o ser 

humano cego, ele não consegue enxergar as consequências somente o seu próprio 

prazer. Geralmente, é um desejo nascido no coração que causa uma inquietação que 

desenvolvida pode levar ao ato físico. Alguns comportamentos podem ocasionar a 

impureza: orgulho, fofoca, abandono da nutrição e do sono. 

O modo de combater a luxuria é ter a vida espiritual como o centro, regrar o 

sono e a alimentação, ter atitudes de humildade. Uma reflexão séria sobre o modo de se 

viver, e se colocar no lugar do outro, pode provocar um verdadeiro conflito interior que 

leve ao arrependimento e a humildade. 

  

Postado no dia: 30/10/2012. 

 



27 

 

LIBERDADE INTERIOR 

 

Emmir Nogueira, co-fundadora da Comunidade Shalom 

 

“Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”; 

“Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente”. Declarações desconcertantes como estas 

nos deixam boquiabertos, a refletir sobre uma característica da personalidade de Jesus 

que convencionou-se chamar de “liberdade interior”. 

Na verdade, somente quem é livre em seu interior tem condições de sair 

incólume da armadilha que montavam os fariseus e herodianos no episódio da moeda. 

Nenhuma pessoa, a não ser que seja inteiramente livre nas profundezas de seu ser, pode 

declarar, diante de seu juiz, que ninguém lhe tira a vida, mas que a dá livremente, ou 

que o homem em cujas mãos está sua vida não teria sobre ele nenhuma autoridade se 

não lhe fosse dada do alto. 

Qual o segredo dessa liberdade interior? Qual sua fonte? Seria ela uma 

característica própria de Jesus, inteiramente homem e inteiramente Deus, ou estaria 

também ao alcance de todo homem? 

Jacqes Fesch, um jovem francês, proveniente de uma família abastada, tornou-

se adito de drogas pesadas e acabou por assassinar e ser preso. Condenado à morte, após 

sua conversão na prisão, declara, como Jesus, que ninguém lhe tira a vida, mas a dá 

livremente e escreve, a poucas horas de sua execução, aos 27 anos: 

“Uma paz dulcíssima inunda a minha alma desde hoje de manha. Jesus me leva 

para além do tempo, da angústia e de minhas quatro paredes. Fontes de água viva 

correm em minha alma à qual nada perturba. Como sou feliz! Daqui a pouco, vou ver 

minha família pela última vez, provavelmente papai e Pierrete. (…) Eu não morro, 

apenas mudo de vida (…) a vida é felicidade já que nenhum acontecimento, por mais 

terrível que seja, poderá nos tirar a esperança e a confiança que temos em Jesus 

ressuscitado. Além disso, apesar da obscuridade do exílio e das dores que a vida nos 

traz, é preciso guardar no fundo do coração um pequeno raio da luz do paraíso e nunca 

nos esquecermos a herança a que somos chamados. (…) Acabo de estar com minha 

família. Uma última visita transcorrida na paz e muito próximo de Deus.” (“Dans 5 

heures je verrai Jésus, Journal de Prison, Jacques Fesch”, ed. Sarment, France) 

É fácil identificar nas palavras de Fesch alguns segredos da liberdade interior: a 

oração; a vida interior no sentido de “estar atento ao interior”, como ensina João da 

Cruz; a gratidão pelo dom da vida; a esperança e confiança em Jesus ressuscitado; a 

confiança absoluta na misericórdia de Deus, que nos garante a herança do céu. Para 

além do texto, sabemos o quanto Fesch desejava confessar-se e comungar o mais 

freqüentemente possível e o quanto alegrou-se por sua filha Pierrete voltar à Eucaristia. 

Olho Fesch em sua célula de n. 18 e penso como, afinal, ele foi afortunado para 

ter tempo e tranqüilidade para corresponder à graça santificante que o Batismo deu a 

todos nós. Na correria de hoje, raramente estamos suficientemente atentos ao nosso 

interior, onde a Trindade habita desde o nosso Batismo. Os acontecimentos nos 

arrastam como senhores impiedosos, mantendo-nos na superfície da vida, ao ponto de 

pensarmos que as pessoas ou circunstâncias são capazes de nos causar mal ou de nos 

trazer a infelicidade. Na verdade, somente nós somos capazes de fazer mal a nós 

próprios pela maneira como reagimos ao que nos acontece ou à maneira com que nos 

tratam. Se reagimos com fé, esperança, caridade, confiança em Deus, perdão, 

misericórdia, o que nos poderá perturbar? O que nos poderá tirar a liberdade interior? 

Se, entretanto, reagimos com desesperança, ódio, rancor, vingança, medo, qualquer 
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pequeno contratempo nos tira a paz, nos faz transigir em nossa fé e nos aprisiona 

interiormente. 

Roubados de nossa vida interior, de nossa oração quotidiana, de nossa 

renovação diária de adesão a Jesus e Sua Palavra, ficamos à mercê dos acontecimentos e 

da opinião dos outros. Passamos a caminhar na contramão do Evangelho, cedendo a 

modismos e propostas passageiras, contrariando, mesmo sem perceber, aquilo em que 

deveríamos crer. Com isso, dividimos nosso coração, vendemos nossa consciência, 

quebramos a coerência interior, leiloamos nossas convicções. Perdemos, assim, aquela 

capacidade de ver além das aparências tão típica dos que vivem a liberdade interior que 

vem de estar unido a Jesus e abraçar o Evangelho até o martírio, sem nos vendermos ao 

que as pessoas pensam ou nos movermos interiormente pelo que nos fazem ou ameaçam 

fazer. 

A fé e confiança que dão a Jacques Fesch, considerado culpado de morte por 

todos os homens, a liberdade interior jorram como um rio de graça na vida de Santa 

Gianna Beretta Molla, decidida a morrer para salvar a filha em seu ventre, apesar da 

opinião de todos os colegas médicos que a cercam. Como um bendito rio de liberdade 

interior, fé e confiança tomam voz em Madre Teresa de Calcutá em sua coragem de 

falar abertamente, a quem quer que seja, a verdade do Evangelho, transformando em 

atos concretos suas convicções. Desemboca este belo rio em João Paulo II, livre de tudo 

e de todos, livre pela fé, esperança, caridade, oração, perdão. 

Quatro mártires do nosso tempo: um adito de drogas assassino condenado à 

morte, que insistiu em confiar na misericórdia de Deus, apesar da sentença dos homens, 

morto em 1957; uma médica mãe de família elevada aos altares, que insistiu em 

defender a vida de sua filha, apesar de toda a pressão em contrário, morta em 1961; uma 

religiosa que insistiu em servir a Jesus e à vida no pobre apesar de todas as acusações de 

assistencialismo, morta em 1997; um papa que insiste em proclamar a verdade apesar de 

ser acusado de estar na contramão da história e malgrado a velhice,a imagem pública de 

fraqueza física e enfermidade, graças a Deus ainda vivo. 

Quatro católicos que proclamam com a vida que a liberdade interior é possível 

para quem se decide a amar e a haurir da fonte da oração e da vida interior aquele “raio 

de luz do paraíso” que nos faz devolver a César o que é de César e a Deus o que é de 

Deus e, interiormente livres, vivermos em coerência com a fé, esperança e amor que nos 

foram conquistados por Aquele que deu sua vida livremente. 

 

Fonte:http://www.comshalom.org/formacao/especial/artigosespeciais/artigos/liberdade_

interor.html 

 

Postado no dia: 14/11/2012. 

http://www.comshalom.org/formacao/especial/artigosespeciais/artigos/liberdade_interor.html
http://www.comshalom.org/formacao/especial/artigosespeciais/artigos/liberdade_interor.html
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OBRAS DA CARNE: LIBERTINAGEM 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

No quarto artigo da série Obras da Carne falaremos sobre uma tendência que 

está espalhada pela sociedade moderna, e muitas vezes, essa tendência está fantasiada 

de liberdade. Desse modo, já adiantamos que libertinagem não é liberdade. 

Nos dicionários comuns os sinônimos mais próximos que podemos ter de 

libertinagem é inconsequência, safadeza, cafajestagem, licenciosidade e sacanagem. 

Também, libertino era o termo usado para se referir aos bárbaros e as prostitutas. Os 

bárbaros assim eram chamados pelo modo de vida que levavam. Eles não se utilizavam 

do recurso da razão, agiam por instinto, não eram capazes de fazer nenhum tipo de 

reflexão, e o expressar sentimentos era para homens fracos. De maneira que eles 

valorizavam o prazer dos sentidos, o delírio das riquezas e o poder a qualquer custo. 

Eles eram frios e calculistas, matavam as pessoas de uma maneira aterrorizante e nem se 

condoíam por tal ato, a mulher era tida como objeto sendo que uma relação sexual era 

quase um estupro, somente com a finalidade do prazer do homem. Portanto, podemos 

afirmar que eles não tinham moralidade nenhuma. Isto significa que ser libertino é fazer 

tudo sem reflexão não levando em conta a moral ou a verdade, somente em vista do 

prazer próprio, é a aniquilação do outro. 

Faz-se necessário, então, estabelecer a diferença entre liberdade e libertinagem. 

“A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto 

ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados”. (CEC §1731) Quando praticamos atos 

conscientes, ou seja, deliberados, que quer dizer que nós refletimos, pesamos, 

escolhemos, então acontece a liberdade, pois existe um compromisso com a verdade. 

Ser livre não significa fazer o que se quer absolutamente o contrário, significa ser 

consciente, ter responsabilidade, pois se assim não for nós somos escravos. A 

escravidão consiste em não ter escolhas. Quando opto por fazer o que quero sem medir 

consequências acabo tornando-me dependente daquele prazer que não trás felicidade, 

somente satisfação passageira. Portanto, a liberdade é o poder de escolher fazer o bem 

para não se escravizar e nem escravizar o outro. No fundo é reconhecer que somos 

criaturas de Deus, e acima de tudo está Ele e não o meu eu. Ser livre é reconhecer que 

não sou Deus. Sendo assim, livre é aquele que escolhe a verdade do Criador. 

A libertinagem é fazer aquilo que se quer, sendo assim, não existe escolha, 

porque o ser humano se deixa dominar pela própria vontade. Por isso, esse modo de 

vida é a aniquilação do outro, pois não há responsabilidade e nem compromisso. Todas 

as ações dos libertinos passam a estar centradas nele próprio, as maiores consequências 

disso é infelicidade, depressão, tristeza, carência, doenças sexualmente transmissíveis 

(no caso de práticas sexuais libertinas), raiva, ódio, ira, ciúmes, invejas, ansiedade, etc. 

No período moderno a libertinagem tem outros nomes como, hedonismo que é 

a procura do prazer acima de tudo; relativismo que é colocar a liberdade acima da 

verdade, ou seja, não existe uma verdade, cada um constrói a sua verdade. A maneira 

mais eficiente de acabar com isso é por um fim na cultura do politicamente correto, 

examinar nossas ações em nossa consciência, ter atitudes claras e coerentes, não se 

deixar levar pelas paixões, mas, ao contrário, dominá-las, refletir a vida, e ter fidelidade 

em nossos compromissos e, principalmente, com Deus reconhecendo que somos 

criaturas e não deuses. O primeiro passo é reconhecer e o segundo é dizer “Não” ao 

pecado, pois, “o salário do pecado é a morte”. (Rm 6,23). 

 

Postado no dia: 19/11/2012. 
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QUANDO NÃO CONSIGO AMAR: DEIXO-ME AMAR! 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

E Jesus dizia também: 

“O Reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, 

levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a 

terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão 

abundante da espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é 

chegada a colheita.”Mc 4, 26-29 

Jesus nos diz que o nosso trabalho e todo o nosso esforço não valem nada se, 

juntamente com tudo isso, não contarmos com a graça de Deus. Quando pretendo fazer 

um canteiro de alface na horta eu procuro, primeiramente, colocar a semente numa 

bandeja com vários furinhos que contém uma terra preparada. Depois disso, duas vezes 

ao dia dou-me o trabalho de aguar aquela sementeira. Espero vários dias até que as 

mudas de alface estejam prontas para o plantio no canteiro, que tenho que preparar com 

esterco, terra fofa e bastante água. Pronto, agora basta continuar aguando, duas vezes ao 

dia até que o alface esteja no ponto de ser colhido. 

Plantar e cultivar uma semente é um trabalho que exige muita paciência, 

fidelidade e cuidado. Tem dia que não tenho a mínima vontade de aguar o canteiro, mas 

sei que se não o fizer a planta irá sofrer, podendo até morrer. Por isso, preciso dizer não 

à minha vontade, em vista da vida da verdura que cultivo. 

O grande defeito que temos é o de achar que todo esse trabalho que fazemos é 

o que faz com que a planta nasça. Com certeza, o trabalho é essencial, mas a ação de 

Deus sobre aquela pequena semente é o que torna todo o meu trabalho eficaz. Não tenho 

o poder de fazer com que a semente morra e vire uma planta bonita e saudável. Posso 

agir por fora, regando, mas todo o processo vital que acontece debaixo do solo não sou 

capaz de fazer, é Deus quem faz. 

Deus nos diz que devemos, sim, cultivar o Reino de Deus pelas obras, mas 

devemos ter fé que somente Deus tem o poder de fazê-las crescer e produzir frutos. Esta 

é a parte de Deus. Cabe a nós cultivar Deus em nosso coração, para que possamos regar 

as sementes dos dons que Deus nos deu com água pura e não com salmoura que deixa o 

solo infértil. 

Quando não tenho vida de oração e uma verdadeira intimidade de amizade com 

Deus, começo a julgar-me ser capaz de tudo sozinho. Encho-me de prepotência e 

acredito que as minhas obras converterão o mundo inteiro, a minha paróquia, os meus 

companheiros de trabalho, o  meu bairro, a minha casa. Mas, quando preocupo-me em 

“buscar primeiramente o Reino de Deus e a sua justiça” (), através de uma forte e fiel 

vida de oração, posso ter certeza de que “a semente brotará e crescerá sem que eu 

perceba”. 

Devemos estar com os nossos regadores repletos da água pura, da água viva do 

Espírito Santo. E, é com esta água que devemos regar os nossos dons e as nossas obras 

pastorais e de evangelização. Não com a salmoura do orgulho e da “independência” que 

o mundo nos oferece. 

Só nos tornamos pessoas livres, felizes, capazes de amar a Deus sobre todas as 

coisas e o próximo como a nós mesmos, quando entendemos o significado desta 

parábola. 

Temos a necessidade de perceber que não precisamos correr atrás de fazer 

grandes obras, mas de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Às vezes Deus te pede 
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para lavar uma louça para sua mãe que trabalha o dia inteiro. Noutras vezes Deus te 

pede para cuidar dos seus pais que estão enfermos ou com idade avançada. Deus 

também pode pedir que você limpe bem um banheiro num retiro. Na maior parte das 

vezes Deus não nos pede obras estupendas, mas transforma as pequenas obras em 

verdadeiros palácios reais que agradam o Seu coração. 

 

Devemos nos preocupar em cultivar bem a pequena semente de mostarda que 

nos é dada por Deus e deixar que os grandes ramos fiquem por conta Dele. Devo me 

preocupar em oferecer a Deus a minha enfermidade, a minha falta de humor, de alegria, 

a minha depressão, a dificuldade da minha família, a doença do meu filho. Tudo isso 

deve ser ofertado a Deus. “Ah…mas são coisas ruins, dificuldades…”, não importa! É 

justamente por esse pouco que você tem para dar a Ele que virá a sua santidade e 

salvação. Fiquemos com essa frase de Santa Teresinha: “Deus é capaz de pegar aquilo 

que tenho de bom e de ruim em mim e converter em bem”. 

 

Postado no dia: 10/03/2013. 
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OBRAS DA CARNE: FEITIÇARIA 

 

Rafael Vieira da Costa 

  

Continuando o nosso estudo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 

quinto, onde o autor nos apresenta as obras da carne, queremos abordar o que vem a ser 

feitiçaria ou magia. Por feitiçaria entende-se o uso de poderes ocultos ou sobrenaturais 

que tendem a dominar outra pessoa, os elementos da natureza, o tempo, os 

acontecimentos futuros. Esse tipo de prática é condenada pela Igreja, é o que veremos 

adiante. 

Geralmente a feitiçaria está ligada a práticas de adivinhação, onde se invoca 

espíritos, mortos, demônios ou Satanás para se obter a “revelação” do futuro de outrem. 

Essas práticas são: horóscopo, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios ou 

de sorte, fenômeno de visão, médiuns, ciganos, búzios, tarô, macumba etc. 

Segundo o Catecismo da Igreja Católica essas práticas contradizem a  fé, pois 

elas “escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, 

sobre os homens, ao mesmo tempo que o desejo de ganhar para si os poderes ocultos” 

(§ 2116). Em Apocalipse 5, 13b lemos: “Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro 

pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos”. O 

cordeiro é o próprio Cristo, como foi anunciado desde os profetas da Antiga Aliança, de 

modo que todo o poder é de Cristo e vem de Cristo. O primeiro mandamento de Deus é: 

“(…) amarás o Senhor Teu Deus com todo o teu coração, com toda tua alma e com toda 

a tua força” (Dt 6,4). Sendo assim, buscar a feitiçaria é uma forma velada de ser um tipo 

de “deus”, acaba-se desrespeitando o Deus criador. Mesmo que tais práticas visem 

trazer a saúde para alguém, prepotente é aquele que tem essas atitudes, pior se torna se a 

intenção for de fazer o mal. 

Algumas pessoas e algumas religiões incentivam o uso de amuletos de 

proteção ou de sorte. Essa prática também é contrária a fé cristã, pois seguem o mesmo 

princípio da feitiçaria, magia e adivinhação, atribui-se poder àquilo que não possui 

poder, somente “o cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder” (Ap 4,12). 

Algumas religiões usam de práticas de adivinhação e magia, como é o caso do 

espiritismo, desse modo devemos evitá-lo. Os remédios tradicionais ou caseiros, 

receitas milenares, dos povos antigos que não tinham o recurso da ciência podem ser 

usados de acordo com o § 2117 do Catecismo, contudo não se deve fazer o seu uso 

acompanhado de invocação de poderes maléficos, tais superstições devem ser 

desconstruídas, temos o dever de promover a clarificação das consciências em meio ao 

avanço da ciência. 

A vivência e convivência correta de um cristão deve ser a de total entrega a 

providência divina, a fixação no futuro revela uma mentalidade doentia, e grande falta 

de segurança interior. Contudo, Deus em sua grande benevolência e bondade “pode 

revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos” (§ 2115). Mas, quando não se tem 

prudência em administrar essas revelações pode ser um ato de irresponsabilidade, e as 

consequências para si e para os outros podem ser drásticas. Nosso benefício é receber de 

bom grado àquilo que a providência de Deus por bem nos mandar. Nós cristãos 

sabemos que estamos com a verdade quando nos medimos pela humildade e pelo modo 

de viver do Cristo Jesus. 

 

Postado no dia: 10/03/2013. 
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 OBRAS DA CARNE: ÓDIO 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Dando sequência aos artigos sobre as paixões da alma que nos faz mal – obras 

da carne – citadas por Paulo, falaremos do ódio que aprisiona os corações fazendo com 

que a vida perca o sabor e se torne amarga como o fel. Antes de qualquer coisa ódio 

significa um sentimento ruim que impele a pessoa a causar mal a outra. De acordo com 

o CEC (Catecismo da Igreja Católica): “amar é querer algo de bom para alguém”. 

(§1766) Sendo que o ódio é o contrário do amor, disto decorre que odiar é querer algo 

de mau para alguém. 

O ódio nasce da percepção do mal, quero dizer com isso que quando se sente 

algo de mal que brota de outra pessoa em nossa direção, disto nasce o sentimento de 

repulsa. Por exemplo, um senhor chamado Pedro tem um bom emprego de gerente em 

uma loja, mas acontece que ao entrar um novo empregado na mesma loja, o Paulo, que 

se destaca por ser mais eficiente, mais jovem, e, portanto, consegue fazer mais vendas, 

isso causa ódio em Pedro. O ódio nasceu da possibilidade, ou melhor, da ameaça de 

Pedro acabar perdendo o emprego. Ele é um mecanismo de defesa em que a 

possibilidade de um mal me acontecer, faz com que eu crie uma aversão ao outro ou as 

coisas. De acordo com o CEC: “A percepção do mal provoca ódio, aversão e medo do 

mal que está por chegar”. (§1765) 

Na vida existem e existirão diversas situações em que perceberemos que algo 

de mau poderá nos acontecer. Sendo assim, temos que elaborar o jeito de lidar com 

essas situações. Interessante é que o ódio sendo alimentado provoca com que o mal que 

nos ameaça aconteça de forma pior do que a que tínhamos percebido antes. Ou seja, na 

história do Pedro se ele começasse a evitar o Paulo, a desfazer, criticá-lo, isolá-lo, isso 

só faria que um dos dois fosse mandado embora do serviço ou causado um briga de ego, 

ou mesmo briga física, em alguns casos pode se chegar a um homicídio. Quanto mais 

alimentado, mais o ódio causa tristeza, brigas, tragédias. Contudo, se a atitude de Pedro 

fosse outra, ao invés de alimentar o ódio ele amasse o Paulo, provavelmente eles se 

tornariam amigos, e um lutaria pelo bem estar do outro. Não haveria competição entre 

eles, mas sim fraternidade, solidariedade, amor. 

Infelizmente o mundo está cheio de ódio pessoas competindo umas com as 

outras, subindo na vida fazendo os outros de escada. Por causa do ódio é que tantos 

sofrem no mundo. A lógica do mundo é a de fazer do outro escada para se chegar o 

mais alto que puder em poder, fama, sucesso, prazer, posses. A lógica de Jesus não é a 

do mundo é a de que cada um deve se fazer escada para que todos possam subir. O ódio 

provoca guerras, suicídio, homicídios, brigas, morte, corrupção, violência. Enquanto 

que o amor gera a paz. 

 

Postado no dia: 17/03/2013. 
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OBRAS DA CARNE: RIXAS, CIÚMES E IRA 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Dando continuidade aos artigos sobre as obras da carne citadas por Paulo na 

carta aos Gálatas no capítulo um, falaremos sobre alguns pecados que cometemos 

quando nos deixamos dominar por aquilo que chamamos de “carne”. Por carne 

entendemos a natureza humana no modo natural, isto é, em sua natureza animal 

corrompida, o Adão original, e não o restaurado por Cristo. As atitudes do homem 

carnal se contrapõem ao homem espiritual. O ser humano carnal se deixa guiar pelos 

instintos a fim de saciar suas necessidades carentes de prazer, poder e possuir. Já o ser 

humano restaurado por Cristo é guiado pela sua natureza espiritual ou moral. 

Abaixo explicaremos cada sentimento ou atitude da carne e o modo como 

resolver pelo Espírito. 

Rixas: A rixa se caracteriza por uma disputa entre duas pessoas ou entre dois 

grupos de pessoas. Geralmente essas pessoas ou grupos estão defendendo idéias 

diferentes ou gostos diferentes, isso leva a briga e, muitas vezes, até a grandes tragédias, 

sobretudo familiares. O modo de se combater a rixa é saber escutar a opinião do outro, e 

valorizar o que o outro pensa. 

 

Ciúmes: É a tristeza por verificar ou imaginar que o outro é mais querido, que 

recebe mais carinho, mais atenção, mais dedicação dos outros, é mais bonito, mais forte 

etc. Quando quero ter ou ser como o outro, e por isso, acabo rebaixando ou sufocando 

outrem, é porque estou com ciúmes. A melhor maneira de eliminar os ciúmes é se 

autovalorizando, reconhecendo que entre nós há dons diferentes, e se tenho o outro 

como referencial devo agregá-lo a mim, e não excluí-lo. Reconhecer que cada qual tem 

o seu valor. 

Ira: Esse é um sentimento de desejo de vingança. Quando sinto raiva por aquilo 

que alguém disse ou fez. A ira é a vontade de agredir o outro para mostrar que ele está 

errado. Esse sentimento não controlado pode acabar em agressão verbal ou física. O 

melhor jeito é fazer força interior para se controlar e no dia-a-dia buscar formas de se 

tornar livre diante do que os outros pensam e falam. Um modo é cultivar valores como 

paciência, autoaceitação e autoconhecimento. Quando me conheço e me aceito não me 

preocupo com o que os outros pensam. Aquilo não me causa espanto, nem surpresa. 

Esses sentimentos fazem parte do nosso dia-a-dia e para vencê-los precisamos 

da ajuda do Espírito Santo que pode auxiliar no controle do nosso ser. O Espírito 

concede força para que assim possamos conseguir dominar aqueles instintos que são 

fortes em nós, Ele mostra o que não vemos, como se fosse uma lente de aumento, ou um 

telescópio que torna grande aquilo que não vemos com facilidade. O que está em nós de 

ruim temos dificuldade de querer enxergar e mudar. Vem Espírito Santo controlar e 

dirigir o meu viver, meu pensar, meu falar, meu sentir e o meu agir! 

 

Postado no dia: 24/03/2013. 
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 HUMILDADE 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

No Ensino Médio aprendemos nas aulas de física o princípio de Arquimedes, 

que consiste basicamente em uma força chamada de empuxo que sofre um corpo 

mergulhado em um líquido. Essa experiência é sentida, na pele, pelos mergulhadores 

que descem até as águas profundas a fim de estudar espécie de peixes ou à procura de 

novas descobertas científicas. Sendo assim, quando o nadador pula na água uma força é 

exercida sobre ele para mantê-lo na superfície da água. De modo que, é necessário que 

ele se esforce e, usando suas qualidades de nadador, através de braçadas e dos 

movimentos dos pés, conseguir chegar ao fundo do rio ou mar. O esforço é necessário, 

pois daquele serviço depende o seu sustento. 

Para se alcançar a virtude da humildade requer de esforço como o do nadador. 

É fato, notarmos que em nosso interior é exercida uma força de “empuxo”, a qual nos 

quer manter acima de nós mesmo e, sobretudo, acima dos outros. Essa força muito mais 

terrível que a do empuxo se chama orgulho. A tarefa não é fácil, pois há um difícil 

itinerário de vencer em nós mesmos as nossas tendências, muitas vezes, fazem-nos 

pender não para o que faz bem, mas sim para o que faz mal. E a única maneira de 

vencer o orgulho é o exercício da humildade. Para alcançá-la é preciso vencer o empuxo 

que há em nós, e remar contra a maré das nossas tendências e paixões. 

Somos orgulhosos porque acabamos vivendo de acordo com uma imagem 

ilusória que fazemos de nós mesmos. O ser humano acaba idealizando a o seu modo de 

ser, o que faz com que ele viva de “parecer” e não do verdadeiro “ser”. Na modernidade 

especialmente vivemos um tipo de ditadura da aparência. Não importa o que se é de 

verdade, mas aquilo que se aparenta ser. Se para parecer verdadeiro é necessário mentir, 

então as pessoas mentem, sem nenhum pudor ou peso de consciência. O que acaba 

gerando seres virtuais e não seres carnais. Também, os recentes meios de comunicação 

como, a internet permitem às pessoas criarem o seu perfil, e assim cada um cria o seu 

perfil da maneira que acha melhor. O problema é que na maioria das vezes esse perfil 

não se verifica com a realidade concreta. E essa manipulação do próprio ser alimenta o 

orgulho, isto é, uma imagem elevada de si, que cega, prejudica, dificulta ou impede a 

acessar o seu verdadeiro eu. 

Um cristão, chamado a viver a santidade conforme os preceitos evangélicos 

têm a missão de “acessar” – não de maneira virtual, mas real – o seu verdadeiro eu. O 

exercício para conhecer-se e viver de verdade e na verdade, requer humildade e 

perseverança. Assim viveram as “pessoas grandes” aos olhos de Deus, como a Virgem 

Maria e São José, enfim todos os Santos e Santas de Deus.. Essa, de fato, é a verdadeira 

humildade que se dá pela verdade, a humildade-verdade. Nas palavras de São Francisco 

de Assis “… o homem, quanto vale diante de Deus, tanto vale e nada mais”. (FF. P. 

169). 

 

Postado no dia: 01/04/2013. 
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OBRAS DA CARNE: BEBEDEIRA (PARTE 1) 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Seguindo a sequência apresentada por São Paulo sobre as Obras da Carne, 

temos a inveja como sendo a próxima na lista. Entretanto, já escrevi sobre tal assunto 

num artigo deste blog intitulado “Será que tenho inveja?”, sendo assim, recomendo a 

leitura de tal texto e damos continuidade discorrendo sobre a bebedeira. 

Temos visto espalhados pelos meios de comunicação e nas mais variadas 

formas de propaganda, o seguinte slogan: “Beba com moderação”. O fato é que beber 

de maneira equilibrada como sugere o chavão já é um problema, pior ainda é para quem 

vive da bebedeira. Contudo, a propaganda já é um bom começo para que as pessoas 

internalizem o perigo da ingestão de bebidas alcoólicas. Explicitaremos a seguir o 

porquê de tal perigo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o álcool é considerado uma 

droga imunossupressora. Isso quer dizer que atua diretamente no organismo, 

principalmente no sistema nervoso, tendo um efeito anestésico. O cérebro fica lento 

para raciocinar e o corpo lento para realizar movimentos precisos. O sistema 

imunológico fica supresso facilitando uma grande carga de doenças. A ponto de que a 

OMS identificou o álcool “como um dos 10 principais riscos para a carga global de 

doenças”. A ação fisiológica do álcool em nosso corpo foi sequenciada em etapas 

conhecida como “A lei da paralisia de Jackson”. Como apresentaremos a seguir: 

 

1- Etapa dos acidentes: A ingestão de bebida alcoólica diminui a destreza 

manual e autocrítica e aumenta a possibilidade de errar. A euforia aparece, não por 

estimulação das funções mentais, mas por falta de controle do lobo frontal. A pessoa 

não fica muito “sociável”. 

 

2- Etapa dos crimes: Nessa etapa, verifica-se a perda do controle das emoções, 

descoordenação e liberação de instintos animais. É a etapa dos crimes de toda índole. 

Cerca de metade dos crimes são cometidos por pessoas que nunca atuariam dessa 

maneira se não estivessem sob o efeito do álcool. 

 

3- Etapa do coma: A pessoa alcoolizada tende a dormir. Com bastante sono, ela 

entra em estado de inconsciência e o coma alcoólico pode vir na sequência, dependendo 

da quantidade de álcool ingerida. 

 

4- Etapa da morte: A ingestão de álcool torna a pele úmida e fria. Tem efeito 

fisiológico que leva à defecação e micção involuntária. Em estágio crítico, provoca a 

paralisia respiratória e finalmente a morte. 

 

Continua... 

 

 

* As etapas da lei da paralisia descendente de Jackson foi retirada da revista Vida e 

Saúde, janeiro de 2013, p. 39. 

 

Postado no dia: 19/05/2013. 
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OBRAS DA CARNE: BEBEDEIRA (PARTE 2) 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

No primeiro artigo retratamos os efeitos da ingestão descontrolada de bebidas 

alcoólicas em nosso organismo biológico. Agora, passamos a descrever suas influências 

em nossa alma. O pecado da bebedeira não adoece somente o corpo, mas também a 

alma. 

Em primeiro lugar a ingestão controlada de qualquer bebida é essencial para 

nosso corpo que em sua composição é mais ou menos 75% de água. Contudo, ingerir 

água, sucos, chá etc., não causa nenhum mal a nós quando consumidos de forma 

correta, já bebidas que possuem certo teor alcoólico fazem mal como descrevemos 

anteriormente. O problema para a alma reside em fazer de tal bebida o centro da vida, 

sobretudo, do álcool que faz com que o ser humano perca o seu autocontrole. 

Em segundo lugar sabemos que nosso corpo não tem necessidade de ingerir 

uma caixa de bebida alcoólica, mas sabemos que existem pessoas capazes de ingerir 

uma grande quantidade de tais bebidas, mesmo tendo consciência de que a bebida faz 

mal a saúde. Então, porque as pessoas bebem? Por que ficam bêbadas? 

As pessoas em geral têm problemas a serem resolvidos em suas vidas. Não 

existe um ser humano que não tenha problemas, até mesmo porque somos complexos. 

Nem nós mesmos conseguimos nos entender por inteiro. Aliás, pouquíssimas pessoas 

têm certo grau de autoconhecimento. Sendo assim, a sensação que a bebida causa na 

pessoa num primeiro momento é de leveza, despreocupação, relaxamento etc. De modo 

que por um momento ela  se sente livre de toda e qualquer preocupação. Muitos até 

usam a expressão “vamos beber para esquecer”. Porém o efeito do álcool passa e os 

problemas mal resolvidos continuam como antes. E, além de continuar os problemas 

aparecem outros, pois sem controle de si mesmo, o bêbados comete outros delitos e 

acaba machucando a outros e a si mesmo. 

Nesse processo que acabei de descrever é que reside o problema para a alma. 

Basicamente acontecem dois prejuízos para a alma. Primeiro, com tantos problemas a 

pessoa sempre procura “beber para esquecer”, então o centro da vida da pessoa se torna 

a bebida, em descrédito de Deus, da família, dos amigos entre outros. A pessoa deixa de 

ser guiada pelo Espírito Santo que foi infundido em nós no Batismo, e se deixa ser 

controlado pela bebida. O deus da pessoa passa a ser a bebida, logo acontece uma 

idolatria. Segundo, a pessoa perde a sua autonomia e a capacidade de escolher, 

principalmente quando o alcoolismo já está em grau avançado, de maneira que a pessoa 

não consegue mais ficar sem a bebida, perde o controle de si mesmo. Não é mais o ser 

humano que é senhor da bebida, mas a bebida passa a ser o senhor do ser humano. E 

com a alma doente dessa forma, o ser humano vai se afastando de Deus e se fechando a 

graça e os dons de Deus. 

 

Postado no dia: 29/05/2013 
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EVANGELIZAÇÃO 

 

OS DEZ CONSELHOS DO PAPA AOS JOVENS 

 

Bento XVI 

 

1) Conversar com Deus 

“Algum de vós poderia talvez identificar-se com a descrição que Edith Stein 

fez da sua própria adolescência, ela, que viveu depois no Carmelo de Colônia: “Tinha 

perdido consciente e deliberadamente o costume de rezar”. Durante estes dias (de 

Jornada Mundial da Juventude) podereis recuperar a experiência vibrante da oração 

como diálogo com Deus, porque sabemos que nos ama e, a quem, por sua vez, 

queremos amar”. 

2) Contar-lhe as penas e alegrias 

“Abri o vosso coração a Deus. Deixai-vos surpreender por Cristo. Dai-lhe o 

‘direito de vos falar’ durante estes dias. Abri as portas da vossa liberdade ao seu amor 

misericordioso. Apresentai as vossas alegrias e as vossas penas a Cristo, deixando que 

ele ilumine com a sua luz a vossa mente e toque com a sua graça o vosso coração. 

3) Não desconfiar de Cristo 

“Queridos jovens, a felicidade que buscais, a felicidade que tendes o direito de 

saborear, tem um nome, um rosto: o de Jesus de Nazaré, oculto na Eucaristia. Só ele dá 

plenitude de vida à humanidade. Dizei, com Maria, o vosso ‘sim’ ao Deus que quer 

entregar-se a vós. Repito-vos hoje o que disse no princípio de meu pontificado: Quem 

deixa entrar Cristo na sua vida não perde nada, nada, absolutamente nada do que faz a 

vida livre, bela e grande. Não! Só com esta amizade se abrem de par em par as portas da 

vida. Só com esta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição 

humana. Só com esta amizade experimentamos o que é belo e o que nos liberta. Estai 

plenamente convencidos: Cristo não tira nada do que há de formoso e grande em vós, 

mas leva tudo à perfeição para a glória de Deus, a felicidade dos homens e a salvação do 

mundo”. 

4) Estar alegres: querer ser santos 

“Para além das vocações de consagração especial, está a vocação própria de 

todo o batizado: também é esta uma vocação que aponta para um ‘alto grau’ da vida 

cristã ordinária, expressa na santidade. Quando encontramos Jesus e acolhemos o seu 

Evangelho, a vida muda e somos impelidos a comunicar aos outros a experiência 

própria (…). A Igreja necessita de santos. Todos estamos chamados à santidade, e só os 

santos podem renovar a humanidade. Convido-vos a que vos esforceis nestes dias por 

servir sem reservas a Cristo, custe o que custar. O encontro com Jesus Cristo vos 

permitirá apreciar interiormente a alegria da sua presença viva e vivificante, para 

testemunhá-la depois no vosso ambiente”. 

5) Deus: tema de conversa com os amigos 

“São tantos os nossos companheiros que ainda não conhecem o amor de Deus, 

ou procuram encher o coração com sucedâneos insignificantes. Portanto, é urgente ser 

testemunhos do amor que se contempla em Cristo. Queridos jovens, a Igreja necessita 

autênticos testemunhos para a nova evangelização: homens e mulheres cuja vida tenha 

sido transformada pelo encontro com Jesus; homens e mulheres capazes de comunicar 

esta experiência aos outros”. 

6) No Domingo, ir à Missa 

“Não vos deixeis dissuadir de participar na Eucaristia dominical e ajudai 

também os outros a descobri-la. Certamente, para que dela emane a alegria que 
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necessitamos, devemos aprender a compreendê-la cada vez mais profundamente, 

devemos aprender a amá-la. Comprometamo-nos com isso, vale a pena! Descubramos a 

íntima riqueza da liturgia da Igreja e a sua verdadeira grandeza: não somos os que 

fazemos uma festa para nós, mas, pelo contrário, é o próprio Deus vivo que prepara uma 

festa para nós. Com o amor à Eucaristia redescobrireis também o sacramento da 

Reconciliação, no qual a bondade misericordiosa de Deus permite sempre que a nossa 

vida comece novamente”. 

7) Demonstrar que Deus não é triste 

“Quem descobriu Cristo deve levar os outros para ele. Uma grande alegria não 

se pode guardar para si mesmo. É necessário transmiti-la. Em numerosas partes do 

mundo existe hoje um estranho esquecimento de Deus. Parece que tudo anda 

igualmente sem ele. Mas ao mesmo tempo existe também um sentimento de frustração, 

de insatisfação de tudo e de todos. Dá vontade de exclamar: Não é possível que a vida 

seja assim! Verdadeiramente não”. 

8) Conhecer a fé 

“Ajudai os homens a descobrir a verdadeira estrela que nos indica o caminho: 

Jesus Cristo. Tratemos, nós mesmos, de conhecê-lo cada vez melhor para poder 

conduzir também os outros, de modo convincente, a ele. Por isso é tão importante o 

amor à Sagrada Escritura e, em consequência, conhecer a fé da Igreja que nos mostra o 

sentido da Escritura”. 

9) Ajudar: ser útil 

“Se pensarmos e vivermos inseridos na comunhão com Cristo, os nossos olhos 

se abrem. Não nos conformaremos mais em viver preocupados somente conosco 

mesmo, mas veremos como e onde somos necessários. Vivendo e atuando assim dar-

nos-emos conta rapidamente que é muito mais belo ser úteis e estar à disposição dos 

outros do que preocupar-nos somente com as comodidades que nos são oferecidas. Eu 

sei que vós, como jovens, aspirais a coisas grandes, que quereis comprometer-vos com 

um mundo melhor. Demonstrai-o aos homens, demonstrai-o ao mundo, que espera 

exatamente este testemunho dos discípulos de Jesus Cristo. Um mundo que, sobretudo 

mediante o vosso amor, poderá descobrir a estrela que seguimos como crentes”. 

10) Ler a Bíblia 

“O segredo para ter um ‘coração que entenda’ é edificar um coração capaz de 

escutar. Isto é possível meditando sem cessar a palavra de Deus e permanecendo 

enraizados nela, mediante o esforço de conhecê-la sempre melhor. Queridos jovens, 

exorto-vos a adquirir intimidade com a Bíblia, a tê-la à mão, para que seja para vós 

como uma bússola que indica o caminho a seguir.Lendo-a, aprendereis a conhecer 

Cristo. São Jerônimo observa a este respeito: ‘O desconhecimento das Escrituras é o 

desconhecimento de Cristo’”. 

 

Fonte: opusdei.org.br 

 

Postado no dia: 08/11/2012. 
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FORMAÇÃO HUMANA 

 

LIVRES PARA AMAR: TESTEMUNHO DE UM ANO DO BLOG 

REPARATORIS 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Se existe uma coisa que, racionalmente, eu não consigo compreender é a 

capacidade que Deus tem de se utilizar da história de vida sucateada de uma pessoa para 

realizar uma grande obra de salvação. Muitos dos fatos que vivemos em nosso passado, 

com certeza, nos levariam ao fundo do poço; poderia acontecer que vivêssemos como 

adultos traumatizados, como pessoas com um alto grau de depressão, como alguém 

abarrotado de complexos psicológicos. Mas, com Cristo, a nossa história muda. Quando 

abrimos o coração para o Senhor entrar, a nossa história é curada. 

Um dos grandes dons com o qual o Senhor nos presenteou foi o dom da 

liberdade. Nascemos para ser livres, gozar de um jeito de ser que é somente nosso e que 

nos possibilita sermos senhores de nós mesmos; senhores do nosso corpo, dos nossos 

bens materiais, dos nos nossos afetos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, das 

nossas emoções, e não o contrário. Quanta angústia e preocupação tenho percebido no 

rosto de algumas pessoas com as quais convivo. Falta-lhes perceber que são 

profundamente amadas por Deus e, por isso, independem de qualquer coisa ou pessoa 

para ser feliz. O problema é que quando carece o amor, carece a liberdade, e voltamos à 

escravidão do pecado original. 

Nesta perspectiva, posso dizer que a iniciativa do blog Reparatoris surgiu a 

partir da minha vivência dentro de um processo de amadurecimento humano-espiritual 

que teve o seu ponto de partida na primeira experiência que fiz do amor de Deus. 

Somente quando me senti amado é que o processo de cura começou. Tive coração 

aberto para acolher esse amor e, com isso, Deus pôde trabalhar em mim. 

O mais interessante é que Deus nos capacitou com aquilo que Santo Agostinho 

chama de livre-arbítrio. Mas, o que significa isso? Isto quer dizer que Deus não interfere 

nas decisões que tomamos. Jamais deixa de mostrar aquilo que vai te trazer mais 

felicidade. Mas, no final, a escolha é sua. 

É somente Deus que tem o poder para converter nossa história. O ser humano 

só tem capacidade para agir no presente, por isso, se jogo uma pedra em alguém, não 

tenho o poder para desfazer os seus danos. Se humilho uma pessoa não posso voltar 

atrás e converter a mágoa que deixei no coração daquela pessoa. Somente Deus é capaz 

de tomar a nossa história nas mãos e ir curando parte por parte, porque para Ele não há 

passado, tudo é presente. É um ser atemporal. Então, é somente quando tomamos 

consciência daquilo que vivemos e entregamos nas mãos de Cristo é que seremos livres, 

felizes e curados. 

Agora, o nosso grande problema é que não queremos entrar no processo de 

cura. Isto porque, as feridas que temos nos machucam bastante quando mexidas. Mas, 

devemos tomar consciência de que deixar as coisas como estão não resolve nada. 

Uma vez, quando tinha uns 11 anos de idade, estava brincando num clube e, 

acidentalmente, pisei num caco de vidro que estava parcialmente enterrado na areia, 

com a ponta pra cima. Meu pé direito começou a sangrar e, como não conhecia direito 

aquele clube, saí mancando e deixando rastro de sangue pra tudo quanto é lugar, 

procurando meu pai. Mas, no meio do caminho, um rapaz me colocou no ombro e me 

levou para a enfermaria. Quando meu pai chegou a enfermeira disse a ele que deveria 

levar alguns pontos no pé. Pra quê?! Entrei em desespero, porque não queria sentir dor. 
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Mas, não tive escolha, ou sentia a dor da agulha, ou poderia ganhar uma infecção, 

perder muito sangue ou ficar manco, devido a um corte grande e profundo mal-

cicatrizado. Pensei que meu pai não me amava porque estava concordando com o meu 

sofrimento daquele momento, mas justamente porque me amava é que estava me 

deixando sofrer as pontadas da agulha. Dois anos se passaram e comecei a jogar 

basquete, agora imagina se eu tivesse ficado manco, não poderia ter desenvolvido todas 

as minhas potencialidades como jogador; talvez nem pudesse ser jogador. 

O fato é que, assim como na dimensão física, na vida psíquica e espiritual 

também devemos buscar a cura, que deve passar pelo sofrimento. Nosso medo de sofrer 

jamais deve superar nosso desejo de crescer. Pra curar as feridas que temos é preciso, 

por vezes, de agulhas bem grandes e que nos arrepiam de medo. É preciso encarar de 

frente aquelas marcas tenebrosas da nossa história. Você tem escolha? Não. A sua 

história pertence a você. Eu não posso curá-la em seu lugar. Nem Deus pode lhe deixar 

num cantinho e encarar por você as feras que existem na sua história. Ele até compra 

essa briga, mas somente se você estiver junto. Pra ser curado é preciso ter pulso firme, 

coração aberto e muita fé. No fim das contas é Deus quem faz mais por você do que 

você mesmo. Mas, Ele quer a sua participação e não apenas isso, quer o seu máximo. 

Santo Anselmo dizia: “Trabalho como se tudo dependesse somente de mim e 

rezo como se tudo dependesse somente de Deus”. Nesse processo você deve ser 

humilde, recorrendo e reconhecendo que somente o Senhor é quem tem a graça que lhe 

pode ajudar. E, ao mesmo tempo, trabalhar-se, lutar consigo mesmo para crescer e 

tornar-se um ser humano à estatura de Cristo (Ef 4, 13). Assumir para si a felicidade que 

lhe pertence. E, tomar posse de que você foi feito pra ser grande, pra ficar de pé e não 

para viver prostrado. 

Tenho pregado essa verdade de Cristo em alguns lugares e percebo que existe 

uma grande dificuldade das pessoas olharem para dentro de si e perceberem que existem 

lacunas em sua história, mas que só podem ser preenchidas com o amor de Deus, caso 

contrário, o resultado será o surgimento de mais e mais dificuldades, angústias, 

preocupações, fadigas físicas, psíquicas e espirituais, e assim por diante. Com o intuito 

de ajudá-lo nesse processo de cura e amadurecimento humano-espiritual é que o Rafael 

e eu nos dispomos a publicar artigos através desse meio de comunicação, que em breve 

terá um domínio “.com”. Façamos juntos essa experiência de cura que é um processo de 

amor, para conseguirmos ser livres e preparados para percorrer o caminho da santidade 

como verdadeiros reparatoris (reparadores). 

 

Postado no dia: 08/08/2012. 

 



42 

 

NÃO ESTOU PRONTO. PRECISO CRESCER! 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

A apresentação do menino Jesus no templo é para nós o sinal mais visível do 

processo que devemos viver em nossa vida. Todos nós fomos criados para amar e, 

somente alguém que é maduro consegue fazê-lo. Para isso, jamais devemos parar de 

buscar, primeiramente, a Deus e, depois, não devemos parar de nos buscar, num 

processo de auto-conhecimento. Jesus foi até o templo para encontrar-se com o Senhor. 

E, mesmo sendo Deus, foi humilde para entender que ainda precisava crescer. Jesus deu 

início a um processo que passou pela família, pela missão, pela amizade, pela solidão, 

pela angústia, pela cruz, pela ressurreição e que se completou apenas na eternidade. 

Todos nós devemos dar início a um processo espiritual (vida de oração e 

intimidade com Deus) e a uma jornada de conhecimento de si. Todo este caminho que 

devemos fazer, para nós, seres humanos, nunca terá fim, mesmo na eternidade. Diante 

de Deus, sempre conheceremos coisas novas sobre nós e sobre o Pai. 

Jesus diz para nós: tenham um coração aberto para que possam crescer em 

graça, estatura e idade. Somente uma pessoa que reconhece não estar pronta é que 

encontra um sentido para trabalhar-se. Somente quem sabe ser fraco é que sabe buscar 

força e ajuda em Deus, já que tem consciência que sozinho não dá conta, mas que se 

Deus for nele, poderá vencer, com dignidade, as batalhas que tem de enfrentar. 

Sejamos pessoas que se abrem para crescer; pessoas que se aceitam e se 

trabalham com sinceridade e liberdade. Se o próprio Deus lhe mostrou o caminho, quem 

é você para duvidar disso? Jesus crescia, isto significa que não estava pronto. Não tinha 

o pecado original, mas ainda precisava crescer. Se Jesus não tinha a marca do pecado 

em sua vida e ainda deveria fazer um processo, agora imagine eu e você, pessoas 

profundamente marcadas pelo pecado original e suas conseqüências? Devemos, além de 

crescer, lutar para não diminuir; além de se levantar, lutar para não cair. Sozinhos, 

jamais daríamos conta. Por esse motivo é que Jesus se dispôs a estar conosco todos os 

dias até o fim do mundo. Devemos lutar, subir o Calvário das nossas dificuldades, da 

nossa história de vida dilacerada, dos nossos traumas mas nesse caminho contamos com 

a ajuda de um cirineu que se chama Jesus. 

Seguir Jesus é perseguir a sua felicidade e lutar para ser santo. Por isso, 

façamos esse processo juntos. Coloquemos Deus no centro de nossas para que nosso 

destino tenha um sentido, um foco para ser buscado. E, depois que Jesus está no centro, 

faça de tudo para ordenar a sua história e ter-se nas mãos. Somente quando eu conseguir 

dizer: o Senhor é o meu Deus; o Senhor é aquele que me ajuda, que tem intimidade 

comigo, que me faz crescer e me torna mais maduro. Mas, para isso, devo abandonar-

me em suas mãos de Papai e fazer a Sua vontade, que me fará feliz. 

 

Postado no dia: 09/08/2012. 
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DEUS QUIS QUE FÔSSEMOS HUMANOS 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Se tomarmos a Bíblia em nossas mãos perceberemos que, antes da criação do 

ser humano, existiam: Deus e anjos (seres espirituais) e animais, minerais e vegetais 

(seres materiais). Mas, Deus, sendo audacioso, pensou em uma novidade. Ele pensou 

numa forma do espírito morar junto com a matéria. Foi então que criou o ser humano. 

“Então Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo insuflou em suas 

narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente” Gn 2,7 

Somos todos um edifício com três andares. O primeiro andar se chama espírito, 

este é o lugar onde Deus adentra, mora e sonda (cf. 

1Cro 28, 9). Quando eu era pequeno, minha mãe sempre falava que Deus 

morava no meu coração. Bom, eu cresci e descobri que esse lugar onde Deus habita, 

dentro do meu coração, na realidade, se chama espírito. 

O segundo andar deste edifício se chama alma. Aqui é onde se encontra toda a 

sua dimensão psicológica. Aqui é o andar das preocupações do dia-a-dia, da emoção 

que você sente ao assistir um jogo de futebol, daquele choro quando você perde alguém 

que ama, aqui é onde se instala doenças como a depressão ou a síndrome do pânico, 

onde se encontram os estados afetivos, como a ansiedade e a angústia (cf. Mt 26, 38), 

enfim, tudo que envolve o seu psíquico está neste andar. 

E, por fim, o último piso se chama corpo. Este andar, para nós, é o mais fácil 

de descrever, pois é aquele mais superficial. Este andar é o que se aparece de maneira 

mais clara pra nós. É como se morássemos em um prédio que só tem um piso no térreo, 

mas possui dois pisos subterrâneos. O corpo é a realidade mais material e superficial 

que temos em nós. 

Certa vez, a psicóloga que acompanhava a minha turma pediu que 

descrevêssemos vários aspectos da personalidade do nosso confrade. E, devo confessar 

que foi bem mais complexo do que se tivesse, apenas, descrito as suas qualidades ou 

defeitos físicos. Foi uma experiência que exigia um conhecimento mais profundo 

daqueles irmãos que conviviam comigo. 

E, para que tomemos consciência da obra de Salvação que Jesus veio realizar 

na minha vida e na sua vida, é preciso que, antes, tenhamo-nos nas mãos. É preciso 

saber quem você é e qual é o sonho de Deus para a sua vida. É preciso que você 

conheça a sua identidade física, psíquica e espiritual. 

Para ajudá-lo neste processo, procuraremos publicar artigos que falem sobre 

cada uma destas três dimensões. 

 

Postado no dia: 10/08/2012. 
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TAMBÉM SOMOS UM CORPO 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Todos os seres humanos, desde o princípio, dependem do corpo para exercitar 

o espírito. Isto faz parte da sua natureza. Muitas pessoas, no decorrer da história da 

humanidade, procuraram libertar a alma e o espírito do corpo, mas se frustraram. 

Alguns, dizendo que o corpo é o cárcere da alma, desperdiçaram grande parte de suas 

energias e tempo, lutando consigo mesmos quando, na realidade, deveriam lutar juntos, 

corpo, alma e espírito, em busca da santidade. 

Apesar de a sua oração ser algo espiritual, deve passar pela dimensão corporal. 

E, para exemplificar isso, lhe proponho uma simples experiência: tente rezar um terço 

sentado encima de um formigueiro e, depois, perceba quantos mistérios conseguiu 

contemplar. 

Não somos anjos. Apenas estes não dependem do corpo em suas atividades, já 

que são seres espirituais. Eles não têm uma unidade entre espírito, alma e corpo, são 

apenas espíritos. 

O nosso corpo é essencialmente bom, pois foi sonhado e criado por Deus. Não 

devemos pensar que Deus ama mais os anjos do que a nós, só porque são seres 

espirituais, Ele é pai e ama cada uma de suas criaturas, individualmente. Os anjos foram 

sonhados por Deus de uma maneira, já nós, fomos sonhados de uma maneira diferente. 

Nosso corpo não é criação do diabo. Devemos parar com essa mentalidade Espírita, que 

despreza o corpo e o coloca como algo sem muita importância. 

Eu sou uma unidade entre o material e o espiritual, portanto nasci para ser 

pleno espiritualmente – através da santidade – e, também, materialmente. Ser pleno 

significa ser você, na sua essência; significa ser você como Deus sonhou; significa ser 

você sem o pecado original e suas conseqüências, enfim, significa ser o máximo daquilo 

que podemos ser. 

Quando falamos que seremos plenos materialmente, estamos afirmando que, 

no último dia, quando os corpos ressuscitarem, não pense que terei esses “dentões” pra 

fora ou essa “mão gigante”. Quando Jesus vier serei pleno, também, em meu corpo 

(CEC 1059-1060). Toda a nossa estrutura humana será glorificada com Cristo, no Reino 

dos Céus, quando Deus for “tudo em todos” (1Cor 15, 28). 

Deus fez nossa essência bela, em todos os aspectos, inclusive corporalmente, 

por esse motivo é que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus enquanto 

caminhava com eles. Por isso Maria de Magdala não o reconheceu quando Ele saiu do 

túmulo. Jesus estava pleno, também em seu corpo. 

 

Postado no dia: 14/08/2012. 
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AS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Rafael Vieira da Costa 

  

Uma das maiores verdades que podem ser proclamadas sem hesitação é que, o 

ser humano é um ser de relações. Desde o seu nascimento são necessários os cuidados 

de outrem. Sem a mãe ou um cuidador, por exemplo, a criança morreria. E, mesmo 

depois de ter condições de sobrevivência a vida solitária é impossível. A angústia do 

sentir-se sozinho pode arrastar uma pessoa à loucura ou ao suicídio. 

Há, certamente, muitas pessoas que optam por ser sozinhos. Esses procuram a 

individualidade não querem depender dos outros. A própria rebeldia da fase adolescente 

é efetivamente um anseio para a independência do outro, neste caso dos pais. Contudo, 

em momentos de dificuldades na vida são obrigados a se reconhecerem que necessitam 

dos pais, de maneira que acabam voltando para debaixo das asas seguras. Esses 

impulsos individualistas acontecem porque existe outra grande verdade: as relações 

humanas são difíceis de ser vividas. 

São eminentemente complicadas – as relações – por uma série de fatores, 

porém basicamente existem três fatores preponderantes: temperamento, história pessoal 

e seguimento. Um é nervoso outro é calmo, um sofreu um trauma sexual outro foi 

mimado, um é católico outro é agnóstico. A realidade de um se contrasta com a do 

outro, de modo que dessas características em confronto nascem os conflitos. Logo, um 

ser humano imaturo preferirá não confrontar a situação e partir para o isolamento. 

Entretanto, na tentativa de escapar do problema fugindo de si e dos outros acaba 

aumentando os seus problemas. 

Sendo inevitável a convivência a interrogação se impõe: como enfrentar as 

dificuldades e relacionar-se de maneira sadia com o outro? Três passos fundamentais 

para um bom relacionamento:Um isolado, por exemplo, nunca terá paz interior, pois 

seus esforços estarão concentrados em preencher sua vida com um tanto de atividades 

que possam esconder para debaixo do tapete a sua verdadeira realidade. O resultado 

disso é uma pessoa dispersa, inquieta, confusa e orgulhosa. 

 

 1º Autoconhecimento 

 

Olhar para dentro de si e ter conhecimento do próprio eu ajuda a criar 

segurança diante dos outros e das situações. Quando alguém “se tem na mão” sabe bem 

seus limites e suas potencialidades. De modo que isso evita um tanto de problemas na 

vida. Além de tornar a pessoa mais madura. Alguns passos são imprescindíveis para o 

autoconhecimento: meditação (oração) e direção espiritual. A melhor forma de ser 

autoconsciente é em silêncio meditar, isto é, para sem dispersão e olhar a vida, 

elencando sistematicamente os comportamentos, sentimentos, acontecimentos e as suas 

causas. Por conseguinte, sem o encontro com o outro não é possível criar consciência. 

Saber o que o outro tem a dizer sobre mim é fundamental. 

 

2º Autodomínio 

 

O domínio de si depende efetivamente do autoconhecimento. Depois do 

“conhece-te a ti mesmo” na sequência devem ser traçadas as metas e os objetivos para a 

mudança. Por exemplo, se percebo que tenho presente o sentimento da inveja vou 

promover atitudes de auto-valorização e, ao mesmo tempo, mudar o comportamento, ao 

invés de denegrir a imagem de outrem vou promover as suas ações. Para o próprio 



46 

 

domínio também é essencial equilibrar-se no comer, dormir, trabalhar, rezar, vestir, 

amar, etc., isso faz com que a pessoa passe a cultivar virtudes ao invés de vícios, 

adquirindo os hábitos bons se torna “senhor de si”. 

 

3º Complacência 

 

Colocar-se no lugar do outro, estar no mesmo patamar. Só assim se tornará 

capaz de entendê-lo, amá-lo e ajudá-lo. 

Para melhorar uma relação não é necessário lutar para mudar o outro, ao 

contrário, necessário é mudar a si mesmo. 

 

Postado no dia: 30/06/2013 
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HISTÓRIA DA IGREJA 

 

SERÁ QUE A IGREJA NOS ENGANOU EM RELAÇÃO AO NATAL? 

 

Thiago Pereira Domingos 

  

Há poucos dias chegou na casa dos meus pais a revista “Época” do dia 24 de 

dezembro (exemplar pra assinantes). E, nessa revista contém um artigo escrito por Bart 

Ehrman entitulado “O que sabemos sobre Jesus”. Neste artigo, o autor fala da 

descoberta de um manuscrito do tamanho de um cartão de crédito que afirma: “Jesus 

teve uma mulher!”. Mas, fora desta questão, o professor Ehrman tenta demonstrar que a 

Igreja Católica nos enganou, dizendo que afirmou coisas que não estavam na bíblia. 

Nesta época natalina, gostaria de esclarecer, neste post, apenas os dois questionamentos 

que o professor de estudos religiosos da Universidade da Carolina do Norte levanta 

acerca do nascimento de Jesus. 

Primeiramente, a minha experiência de vida e a fé da Igreja me ensinaram que 

é impossível estudar sobre Deus se, antes de tudo, eu não tiver fé. Quando eu fiz 

faculdade de Filosofia, existia uma matéria na grade curricular chamada “Lógica”. 

Nesta disciplina tínhamos que converter frases inteiras em símbolos e, depois disso, 

tínhamos que fazer cálculos matemáticos entre essas frases e outras frases pra analisar 

se ambas resultavam numa afirmação lógica. Que coisa complexa, não é?! Custei para 

me sair bem nesta matéria. Esse negócio de transformar português em matemática não 

entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E, até hoje não entendo aquele negócio só 

passei por misericórdia de Deus mesmo. Mas, por que estou falando disso? 

Precisamos perceber que, por mais que estudemos, dificilmente aprenderemos 

certas coisas, como a Lógica, no meu caso. Quantos de nós, enquanto crianças, não 

eram péssimos em matemática? Pois bem, se nas coisas naturais nós já temos 

dificuldade de compreender, quanto mais nas sobrenaturais. Não existe um jeito de 

conhecer Deus, a Igreja, os anjos, as realidades espirituais através daquilo que é natural 

em nós. Devemos recorrer a Deus e pedir que ele nos dê uma capacidade sobrenatural 

para conhecer as realidades sobrenaturais, isto é, devemos pedir a Deus a fé. Esta é 

aquela ferramenta que utilizaremos para falar sobre Deus e sobre sua Igreja. 

Bart Ehrman dá a entender que devemos desacreditar naquilo que a Igreja nos 

ensinou há séculos, chamando a Tradição Eclesiástica de “conhecimento comum” 

(termo utilizado pela antiga heresia gnóstica).  Afirma: “– Em nenhum momento, a 

Bíblia diz em que ano Jesus veio ao mundo, ou se ele nasceu em 25 de dezembro”. 

Realmente, a Bíblia não fala da data do nascimento de Jesus. O seu natalício (25 de 

dezembro do ano 0) foi uma data convencionada pela Tradição, isto porque, ninguém 

sabe o dia certo. É possível que nem Maria e José soubessem que dia Jesus nasceu, já 

que, naquela época, não havia calendário, o máximo que se podia fazer era observar a 

lua, as estações, a colheita etc. Além disso, na cultura de Jesus não se celebrava o dia do 

aniversário. Celebrar o Natal no dia 25 de dezembro é uma verdade teológica e não 

histórica. 

A data do Natal foi estipulada pela Igreja a partir de uma festa pagã dedicada 

ao deus Sol. Esta festa era realizada no solstício de inverno. Mas, por quê? Nesta época 

o dia ia escurecendo cada vez mais cedo e, no dia mais escuro do ano (25 de dezembro) 

este processo era interrompido e o Sol começava a vencer as trevas. A Igreja leu esta 

festa pagã com os olhos da fé cristã. “Quando chegou a plenitude dos tempos” Deus 

enviou Jesus Cristo ao mundo, o Sol de Justiça que venceria as trevas do pecado e 

levaria toda a humanidade à luz. Jesus é como se fosse o Sol ou não? Sim, ele é o Sol 
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que me leva à luz, portanto o que custa dar a Jesus uma data de natalício que 

corresponde àquilo que creio sobre Ele? Se Ele é o Sol da minha vida e da humanidade, 

posso dizer, pela fé, que Ele nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não é uma verdade 

histórica e sim teológica. Portanto, quem não tem fé jamais concordará com essa data. 

Quanto ao ano do nascimento de Jesus, este foi calculado por Dionísio, o 

Pequeno, no ano 525 anos depois de Cristo. Dionísio, que era astrônomo e um ótimo 

calculista, recebeu uma ordem do Imperador, calcular o ano que Jesus nasceu. Nesta 

época já havia calendário (a A.U.C. (Ab Urbe Condita)). Contava-se os anos a partir da 

fundação da cidade de Roma. Dionísio se encontrava no ano de 1278 da fundação da 

cidade romana. Fez os cálculos e viu que Jesus nasceu no ano de 753 da fundação de 

Roma. Então, esse ano se tornou o ano 0. Logo, o primeiro ano a ser contado como 

depois de Cristo foi o de 525, depois, 526, 527, 528, e assim por diante. 

Para encontrar a data do natalício de Jesus, Dionísio, o Pequeno calculou com 

muita precisão a data em que Cristo morreu e ressuscitou, pois sabia que Pilatos, 

Herodes e César governavam naquela época. Então, percebeu que Jesus morreu por 

volta do no ano de 786 da fundação da cidade de Roma. 

O Evangelho de São João fala de três páscoas, portanto, Jesus teve pelo menos 

três anos de vida pública. Lucas diz que Jesus tinha cerca de trinta anos quando entrou 

na vida pública (Lc 3, 23). Mas, “cerca de trinta anos” não é trinta anos. Isso é o 

máximo que conseguimos, pois como vamos saber a data exata da morte de Jesus 525 

anos depois? Somente pela fé é que os cristão, 525 anos depois, resolveram marcar o 

ano 0. Mas, por que marcaram essa data tão tardiamente? 

Jesus nasceu, viveu, pregou e morreu e o imperador nem ficou sabendo da 

existência dele. Jesus era um cidadão comum para os romanos. No máximo, quem 

ouviu falar de Jesus foi um procuradorzinho da Judéia que não tinha muita importância, 

chamado Pôncio Pilatos. Só começamos a ouvir falar de Jesus cem anos depois de 

Cristo, isto porque, os cristãos começaram a falar demais Dele. 

Hoje, com a ciência histórica moderna, sabemos que Herodes, o Grande, 

morreu quatro anos antes de Cristo nascer. Logo, podemos dizer que Jesus nasceu antes 

de Cristo. Se olharmos bem, até que Dionísio foi bem exato errou apenas por cerca de 

seis anos de diferença. Ninguém sabe a data exata do nascimento de Cristo. E, por isso, 

não se muda as datas, isto porque trocar incerto por incerto não resolve muita coisa. 

A Igreja Católica nunca escondeu que a data do nascimento de Jesus foi 

convencionado, portanto, não pensem, como o professor Bart Ehrman, que a Igreja nos 

enganou. Enganamo-nos a nós mesmos quando damos ouvidos a meros historiadores e 

sociólogos sem fé. No mais, os meus mais sinceros votos de um Feliz Natal. Que o 

Menino Jesus possa nascer na manjedoura do seu coração. 

 

Postado no dia: 24/12/2012. 
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IGREJA HOJE 

 

DITADURA DA APARÊNCIA 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Quando reunimos os termos ‘ditadura’ e ‘aparência’ queremos efetivamente 

apontar para um determinado modo de agir e/ou reagir do ser humano moderno. No 

Brasil um termo foi cunhado para identificar esse modo de ser das pessoas o “jeitinho 

brasileiro”. Com esse querem identificar as pessoas que agem com malandragem, isto é, 

aquilo que se mostra à primeira vista nada tem haver com o que se é de verdade. E esse 

relativismo está em todos os setores da sociedade. Haja vista a latente corrupção 

apresentada pela mídia. Por isso, “ditadura da aparência” é uma mentalidade geral de 

mostrar aquilo que não é na realidade. 

O ideal de “excelência” indicado pelos filósofos gregos, reta razão ou reta 

intenção pregado pelos cristãos, enfim tudo o que tem como foco infundir na pessoa 

hábitos virtuosos e consciência de si, foi submerso pela contradição. O ser humano 

moderno é capaz de defender hoje uma idéia, e amanhã ser totalmente contra aquilo que 

disse. Como dizia Sigmund Bauman “tudo o que é sólido desmancha no ar”. A melhor 

palavra para definir a ditadura da aparência é “contradição”. 

Um exemplo prático dessa mentalidade da aparência é o que tem acontecido 

sistematicamente no cenário político. Há no ocidente uma real valorização da vivência 

democrática. Entendemos rasteiramente que a democracia é o governo do povo. Sendo 

desse tipo deve levar em conta a decisão da maioria. Ao invés disso quando se tem que 

tomar alguma decisão de relevância para o país, leva-se em consideração a opinião de 

alguns especialistas ou de algumas minorias. Agora, a pergunta que se faz: como pode 

um país democrático decidir por opiniões minoritárias, sendo que um país democrático 

visa uma decisão maioritária? Tamanha contradição! Intitulam-se democráticos nos 

palanques políticos, mas não o são. Intitulam-se honestos, mas são corruptos. Intitulam-

se pais de família, mas promovem ações contra a família como é o caso do aborto, 

eutanásia, não distribuição de renda etc. 

Essa problemática não fere somente grandes setores da sociedade como a 

política. Essa mentalidade não está solitariamente na câmara dos deputados. Está dentro 

de cada ser humano, que em vista de um amor próprio exacerbado, acaba relativizando a 

verdade e construindo sua imagem como se fosse um grande palácio, entretanto não 

passa de um casebre. 

Ainda consideramos que a última tábua de salvação da sociedade em geral está 

em reconhecer a Verdade. Aqui não falo da verdade como um slogan colocado no muro, 

ou como um outdoor à beira da estrada, mas como uma pessoa: Jesus Cristo. Ele disse: 

“conhecereis a verdade e ela vos libertará” (Jo 8,32). A verdade da qual se referia é Ele 

mesmo. No cristianismo não temos mais um código de leis ditados escritos em pedra ou 

papel. Ao contrário essa lei se fez gente e mora em cada um de nós, ou seja, infundiu tal 

lei em nosso coração. E a essência dessa lei é a caridade. 

Seremos libertados dessa “malandragem”, “contradição”, “ditadura da 

aparência”, se buscarmos a Verdade com caridade, ou seja, buscar a Deus, ao invés de 

ficar buscando nós mesmos. Essa última é uma atitude idolátrica, pois é em Deus que se 

esconde a verdade do ser humano, aquilo que somos realmente, sem contradições. 

 

Postado no dia: 15/04/2013. 
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LITURGIA 

 

MINISTROS DO LOUVOR DE DEUS 1: A LITURGIA DA IGREJA E SEU 

SENTIDO  

 

Thiago Pereira Domingos 

 

“Quantas lágrimas verti, quão violenta emoção experimentada, Senhor, ao 

ouvir em vossa Igreja os hinos e cânticos que o louvam. Ao mesmo tempo em que 

aqueles sons penetravam em meus ouvidos, vossa verdade se derretia em meu coração, 

excitando os movimentos de piedade, enquanto corriam minhas lágrimas.”  

Santo Agostinho 

 

Santo Agostinho se emocionou ao ouvir um “ministério de música” da sua 

época cantando na missa. E, aqui, ele testemunha a importância que a música teve na 

sua vida: “excitou o movimento de piedade”, isto é, ajudou-o a rezar melhor. 

Da mesma forma que Deus usou daqueles ministros de música para tocarem o 

coração de Agostinho, da mesma forma, ele quer se utilizar de vocês, músicos de hoje, 

como canal da Sua graça. A música que você toca tem que tocar o coração das pessoas, 

levando-as a uma experiência de Deus, caso contrário, existe alguma coisa de errado. E, 

provavelmente, é porque você está com dificuldade de rezar com a música que você 

toca ou canta. Mas, para dar início à nossa nova formação, falaremos um pouco sobre a 

Liturgia da Igreja, para ver o lugar da música nela. 

A música faz parte da liturgia da missa. Mas, o que é essa tal liturgia? 

Toda liturgia é um ato simbólico. E, sua função, é nos configurar a Cristo. É 

fazer com que vivamos e sintamos aquilo que Jesus viveu e sentiu durante a sua vida, 

morte e ressurreição. Meu querido, a Liturgia da Igreja Católica deve lhe ajudar a dizer 

de coração: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. Por isso a Igreja é 

profundamente simbólica. Mas, o que é um símbolo? 

O símbolo é uma forma de expressar de maneira visível aquela realidade que é 

invisível. Por exemplo, quando rezamos, nossos pedidos e agradecimentos sobem ao 

céu, mas nós não vemos com os olhos físicos isso acontecendo, então, representamos 

isso com o incenso. Quando ele entra em contato com a brasa, sai uma fumaça e, ao 

mesmo tempo, um perfume suave. Então dizemos: a oração é esse perfume suave que 

sobe até Deus. 

Agora, o que acontece se eu ficar cem anos sem tocar o sino da igreja matriz? 

Quando eu tocar novamente não passará de um barulho que incomoda. Perderá aquele 

sentido original, que é: chamar o povo pra rezar. Por isso, devemos conservar os 

símbolos, a liturgia que toca o coração das pessoas. 

A liturgia tem que tocar a existência das pessoas para torná-las mais santas. 

Senão ela chega e pára naquilo que é bonito. Não passa dali. Ou seja, se torna idolatria, 

passamos a idolatrar o símbolo ao invés de Deus. 

Pensa agora num rapaz que resolveu pedir a mão de sua namorada em 

casamento. Ele vai todo empolgado na joalheria para comprar a aliança e escolhe a mais 

bonita, parcela em 20 vezes e carrega o presente no bolso. Nem passa em casa, já vai 

direto para a casa da namorada. Chega para o jantar, senta-se à mesa e pede a palavra: 

“– Amanda, depois de cinco anos de namoro, acho que devemos dar um passo mais 

maduro na nossa relação. Por isso, venho pedir a sua mão em casamento”. A Amanda 

fica toda feliz e aceita. Um pouco antes de ir embora o rapaz resolveu dar a aliança para 
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a sua amada noiva. Mas, quando ele coloca a aliança no dedo dela, a Amanda fica tão 

encantada com o anel que se esquece do seu noivo. Nunca mais ligou pra ele e, assim, 

acabou o tão sonhado casamento. 

Perceba que nessa história o rapaz queria dar um símbolo bonito e bem 

preparado para a noiva. Quis dizer: “essa aliança é um sinal do meu amor por você. Da 

mesma forma como esse anel brilha, também meus olhos brilham quando vejo você. Da 

mesma maneira como esse metal não se dissolve, jamais se dissolverá aquilo que sinto 

por você”. Mas, a Amanda não tinha essa maturidade para compreender o sentido mais 

profundo daquele gesto simbólico. 

Nós todos temos a tendência de cair no mesmo erro de Amanda e não 

entendermos o significado das coisas, não entendermos o verdadeiro sentido daquilo 

que celebramos na liturgia da missa, do batismo, do matrimônio. Existe algo além do 

que tocar ou cantar. Existe uma razão mais profunda dentro da ação litúrgica, 

santificarmo-nos através dela. Por isso, nossa canção, nosso salmo, nosso serviço ao 

altar deve levar as pessoas a se encontrarem com Jesus e a viverem como Jesus viveu. 

Se você não consegue fazer isso através da sua música, como quer que o povo faça? 

 

Postado no dia: 07/11/2012. 
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MINISTROS DO LOUVOR DE DEUS 2: PRECISAMOS ESTAR CHEIOS DE 

DEUS 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

A liturgia é um esforço humano de chegar até Deus. É uma forma de expressar 

aquilo que Jesus faz na nossa vida. Mas, não podemos parar apenas nesse esforço 

humano, devemos pedir uma ajuda espiritual. Precisamos pedir o auxílio do Espírito 

Santo. Não adianta falarmos para as pessoas que cantamos para Deus se nós mesmos 

não conseguimos rezar com nossa música. Podemos criar um coral fantástico para 

cantar na missa de Ressurreição, mas se cada um do grupo não estiver cheio do Espírito 

faremos papel de bobos e mentirosos que encenam e ensinam sem crer. Estaremos 

cantando sobre a vida de Alguém que não conhecemos. 

Nossa missão é: levar Deus ao coração das pessoas através da nossa música. 

Isso é ser ministro de música e não meramente um músico como se encontra por aí, no 

mundo. Estamos tocando alguém com nosso canto, com nosso instrumento? Reflita! 

Quando iniciei no ministério da música, lembro-me que marcávamos 

momentos de oração, dias de ensaio, terços e adorações juntos para que Deus nos 

capacitasse no Ministério. Éramos principiantes na música. Éramos extremamente 

inseguros, por isso rezávamos, dependíamos de Deus, como crianças frágeis. Mas, um 

ano se passou e começamos a deixar as orações, os ensaios, os terços e as adorações. 

Logo, começamos a apresentar os sintomas da doença do orgulho, da inveja, da 

vanglória, do ciúme, enfim, começamos a nos desequilibrar dentro do Ministério. Não 

demorou muito e as pessoas pararam de nos procurar e de nos dar testemunhos, isto 

porque, não estávamos cumprindo a missão que Jesus nos deu: levar o nome Dele. 

Estávamos levando o nosso próprio nome. Estávamos fazendo nossa carreira musical 

dentro da igreja. Passaram-se poucos meses, aconteceu uma briga entre nós, e o 

ministério se desfez. Depois entrei no seminário. 

Hoje, daquele ministério de oito pessoas, somente restaram dois na Igreja, o 

resto achou que as coisas do mundo eram melhores. E, realmente eram, pois, apesar de 

estarmos na Igreja, de cantarmos pra “Deus”, vivíamos como ateus. Não rezávamos. 

Éramos um grupo de pessoas que faziam da Igreja um verdadeiro palco. Crescemos na 

técnica, nos tornamos “adultos” na música e achamos que não precisávamos mais de 

Deus para nos ajudar. Esse foi o nosso erro. Esquecemos da Palavra de Jesus: “Sem 

Mim nada podeis fazer”. 

Depois de alguns anos é que fui tomar consciência do motivo que levou o 

nosso ministério acabar. Mas, isso só aconteceu quando cresci na minha vida humana e 

espiritual. Se você não crescer na sua vida de oração jamais tomará consciência das 

quedas que acontecem na sua vida. Seja um ministro e uma ministra de música e de 

Deus e terá clareza daquilo que acontece na sua vida, além de tocar o coração das 

pessoas através do Espírito que age em você. 

 

Postado no dia: 13/11/2012. 
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MINISTROS DO LOUVOR DE DEUS 3: A MÚSICA LITÚRGICA EXPRESSA 

A MINHA FÉ 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

A música consegue chegar aonde a palavra não vai, já dizia Dalvimar Gallo. 

Ela toca as áreas mais profundas do nosso coração, pois meche com os nossos 

sentimentos, emoções, afetos e lembranças. Por isso, Santo Tomás de Aquino disse: 

“Onde a palavra termina, ali começa o canto”. Essa é uma das razões porque cantamos 

na Igreja. Uma outra razão, é aquela que está expressa nessa frase de Santo Agostinho: 

“Queres ver em que eu creio, venha à Igreja ouvir o que canto”. Isto é, a música litúgica 

deve expressar a fé da Igreja. Por essa razão é muito complicado cantar música 

evangélica nas missas. Muitas vezes a letra, apesar de ser bonita, de mexer com a 

emoção das pessoas, não fala daquilo em que acreditamos. E, por esse motivo, não pode 

ser cantado nas missas. 

Imagina que Santo Agostinho estivesse entrando na Paróquia e ouvindo uma 

música que fala da fé Protestante. Ele, provavelmente, iria pensar que estava entrando 

num novo tipo de igreja evangélica. Isto porque, não estaríamos cantando aquilo que 

professamos. 

A nossa música deve ser expressão da nossa fé e daquilo que vivemos como 

Igreja. Você não vai chegar na sua casa e começar a fazer projetos, a pensar sobre a 

formação dos filhos e a profissão da esposa do seu vizinho. Você deve fazer isso, mas a 

partir da sua própria vida e da sua família. A Igreja Católica é a sua família e, quando 

cantar, deve fazê-lo a partir da coisas que a sua família – a Igreja – acredita e vive. 

O lugar do ministro de música na liturgia 

Na liturgia da Igreja, cada objeto, cada pessoa, cada gesto tem o seu lugar. E, o 

lugar de destaque dentro da celebração da Santa Missa se concentra em Deus. 

Adão e Eva quiseram ser como Deus e pecaram. Tornaram-se pessoas 

infelizes, porque foram criados para amar a Deus e não sabiam mais fazer isso. Queriam 

ser o centro do “universo”. 

Jesus se fez homem para dizer que o ser humano tem que deixar de ser Deus, 

para ser feliz. Deus deve ser o centro da sua vida. Deus deve ser Deus em sua vida. Por 

isso, que sentido tem, unirmo-nos na Eucaristia e deixar que o ser humano fique no 

centro? 

Devemos ter postura de ministros que amam e servem a Deus através da 

música. Posturas e músicas que nos tiram da adoração, são posturas e músicas da carne, 

que só visam à glorificação do ser humano. 

 

Matamo-nos em ensaios demorados e meticulosos. Devemos nos perguntar: 

isso é pra maior honra de Deus ou para a minha maior honra. Vamos parar com esse: 

“topa tudo pra encher a igreja”. 

Devemos, como cristãos, ser sal e luz no mundo. Filho, se você se diluir no 

mundo, não vai servir pra nada. Durante os dois mil anos de Igreja Católica, o cristão 

nunca foi e nunca será idêntico a todos, o cristão é, por essência, diferente de todos. 

Alguns cantores católicos esforçam-se para colocar a Igreja no nível do mundo 

pela música. Agora pergunto: é esse o sentido? Devemos parar com essas síndromes de 

protestantismo dentro da Igreja. 

Por que durante 1400 anos a Igreja adotou como obrigatório o canto gregoriano 

na missa e não o rock ou outros ritmos? 



54 

 

Porque, mesmo colocando uma letra “de Deus” no rock, por exemplo, este 

estilo de música não me levará à adoração, isto porque o ritmo, a melodia e a harmonia 

não louvam a Deus. O problema do rock não está na letra, isto porque, se eu sei que a 

letra de uma música não fala de Deus, então não a tocarei na missa. Isso é óbvio. Mas, o 

problema do rock vai além da letra, vai até à raiz da sua estrutura musical. 

O rock inverte toda a estrutura da música: o ritmo destaca-se, a harmonia fica 

em último lugar e a melodia some. Como estar em sintonia com a missa que está 

acontecendo deste jeito? É como se estivesse acontecendo duas coisas diferentes. Na 

hora que o padre tem que rezar ele reza e o povo responde, daí, fazemos uma breve 

pausa para o show de rock, para depois continuar a celebração. Não tem sentido. Isso 

não é um estilo para a Santa Missa. 

Por esse motivo, a Igreja determinou, até 1965, que se cantasse o gregoriano na 

missa. No gregoriano a melodia tem destaque, a harmonia ocupa o segundo lugar e o 

ritmo é subalterno. 

Devemos, então, ficar atentos àquilo que cantamos, para que o centro seja 

sempre Deus. 

 

Postado no dia: 26/11/2012. 
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MARIA 

 

CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 1: INTRODUÇÃO AO TRATADO DA 

VERDADEIRA DEVOÇÃO 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de falar sobre uma verdadeira escola de espiritualidade que tem 

formado muitos e grandes santos para nossa Igreja. Falarei sobre a Consagração à 

Santíssima Virgem Maria, segundo o método apresentado pelo Tratado da Verdadeira 

Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís de Montfort. 

Quando comecei a me preparar para essa Consagração – no ano de 2008 – 

encontrei uma séria dificuldade de compreensão, devido ao vocabulário arcaico do 

autor. Além disso, conversava hoje de manhã com uma amiga e ela me falou que 

também tem dificuldades para entender o que São Luís quer dizer no Tratado. Por este 

motivo, procurarei fazer uma breve introdução desta obra. Caso você tenha alguma 

dúvida escreva no comentário do artigo (ao fim da página). 

O Tratado da Verdadeira Devoção foi escrito por um padre francês chamado 

Luís Maria Grignion de Montfort, no ano de 1712. Assim que terminou de escrever, 

profetizou que o diabo se levantaria e faria de tudo pra que essa obra não fosse 

publicada, por isso, ela ficou escondida por 130 anos. Mas, como era uma obra de Deus, 

São Luís também previu o sucesso deste livro, isto é, disse que, através da “escola de 

Maria”, grandes santos seriam formados. 

São Luís vivia numa França pré-revolucionária, onde a maçonaria e a 

mentalidade anti-clerical eram fortes. O sonho da França, naquela época, era acabar 

com a fé católica e criar uma categoria de clero que não fosse fiel ao Papa, mas ao 

Governo. Nesta época, católicos morreram martirizados. E, dentre estes, encontravam-

se os camponeses do pequeno vilarejo onde São Luís tinha pregado e exercido seu 

ministério sacerdotal. 

 

Maria proporcionou a esses simples camponeses uma verdadeira intimidade 

com Jesus, dando-lhes a coragem de derramar o seu próprio sangue por amor ao seu 

Amigo. Ter fibra de mártir não é pra qualquer um. Só derrama o próprio sangue em 

vista do Evangelho aquele que sabe amar com um coração grande. O sangue destes 

camponeses gerou frutos de amor e de conversão. 

São Luís de Montfort diz que a escola dos santos é Maria, então, qual é o livro 

didático que devemos usar? O Tratado da Verdadeira Devoção. Mas, como sei que esse 

método vai me fazer santo? É simples, basta olhar para a história. Veja os cristãos 

martirizados na Revolução Francesa! Olhe para os santos que esta consagração gerou: 

S. Josemaria Escrivá, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Maximiliano Maria Kolbe, 

São João Bosco, Padre Pio, Padre Dehon, João Paulo II e muitos outros. A história 

prova a sua eficácia. Vale à pena ir ao Céu pelas mãos da Mãe! 

 

Postado no dia: 16/10/2012. 
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CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 2: DEUS QUIS PRECISAR DE 

MARIA! 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

S. Luís inicia o primeiro capítulo do Tratado à Verdadeira Devoção com a 

seguinte frase: “Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das 

mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à Majestade infinita ela é menos que um 

átomo” (nº 14). Poucos meses antes da minha consagração, em 2009, caiu uma grande 

dúvida no meu coração: será que Maria merece toda essa honra? Este questionamento 

me atormentava muito, pois tinha medo de me aproximar de Maria e me afastar de Deus 

por causa disso. Mas, ao passar as folhas do Tratado percebi que, logo no primeiro 

capítulo, São Luís dizia que não é possível um ser humano cair neste erro, pois deveria 

olhá-la de baixo pra cima. Como assim? 

A frase que inicia este artigo afirma que Maria é infinitamente menor do que 

Deus. Mas, além disso, Maria é imensamente maior do que nós. Quando caímos na 

prepotência de dizer que Maria não é nada porque é criatura (como fazem os 

protestantes), cometemos o pecado que Lúcifer cometeu, isto é, colocamo-nos no lugar 

de Deus e olhamos Maria de cima pra baixo. Somente Deus tem o direito de dizer que 

Maria não é nada. Mas, nós devemos venerá-la com uma grande devoção, pois somente 

pelo fato de não ter pecado algum já lhe rende uma soberania que não podemos 

imaginar. Com isso, descobri que, sim, Maria merece toda a honra que meu coração 

pode dá-la. 

Deus, diz São Luís, pode fazer tudo sem Maria. Ele é onipotente, onipresente e 

onisciente. Mas, mesmo assim, quis precisar de Maria. Por quê? Este é um dos mistérios 

da nossa fé. O nosso Deus é, ao mesmo tempo, tão grande e tão pequeno, porque 

escolhe precisar de uma criatura para a realização da Sua obra de Salvação e, como se 

não bastasse, ainda pede o consentimento dela, enviando seu grandiosíssimo 

mensageiro, o Arcanjo Gabriel, pra lhe perguntar se pode realizar a obra em Maria (cf. 

nº 15). 

O alicerce que mantêm todo o edifício do Tratado da Verdadeira Devoção é 

este: Deus Pai quis se utilizar de Maria para que Jesus nascesse (Mistério da 

Encarnação) e, como Deus é o mesmo “ontem, hoje e sempre”, continuará agindo assim 

por todos os séculos, gerando Cristo em cada membro do Seu Corpo Místico (Igreja). 

Segundo a Teologia, a pessoa só é salva quando Cristo é gerado nela, quando 

pode dizer com S. Paulo: “não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim”. Há dois mil 

anos atrás, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, a obra da Salvação começou, 

mas só acaba quando Cristo for gerado em cada cristão, durante todos os séculos, até o 

fim do mundo. Portanto, a obra da Salvação é uma constante Encarnação de Jesus no 

coração do ser humano. E, graças a que criatura Jesus encarnou? Graças a Maria. 

Quando no alto do Calvário a Igreja nasceu, o próprio Jesus a entregou uma 

mãe, dizendo: “Filho, eis aí tua mãe”. Não é possível ser um cristão autêntico se este 

não for gerado no ventre de Maria. Jesus disse: “– Toma mãe, esta é a minha Igreja, 

quero que a senhora dê à luz a cada filho Dela”. 

Maria é necessária para a Salvação dos homens (cf. nº 30), poderia não ser 

assim, mas Nosso Senhor escolheu salvar a humanidade por meio Dela e quem somos 

nós pra contestar Deus? 

O Evangelho de São Lucas não nos diz o que Jesus fez entre os seus 12 e 30 

anos de idade, somente afirma que Jesus crescia em “estatura, sabedoria e graça”. Mas, 

cresceu ao lado de quem? Ao lado de Maria, sendo obediente a Ela. São Luís nos diz 
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que Jesus deu mais glória a Deus vivendo trinta anos submisso a Maria do que se 

tivesse convertido a humanidade inteira com sua pregação e milagres (cf. nº 18). Se o 

Filho de Deus se submeteu a Maria, nós não o deveriamos fazer? 

Quando me submeto a Maria estou aceitando que a Virgem gere Cristo em 

mim. Foi Ela quem gerou e educou Jesus, logo, é o molde perfeito. Não seria mais fácil 

fazer uma estátua utilizando molde e bronze líquido, do que fazê-la com mármore, 

martelo e cinzel? Pois bem, Maria é o molde perfeito de todos os filhos de Deus, mas 

cabe a mim ser humilde e doce (como o bronze líquido), para que a vontade de Deus 

seja feita na minha vida e, com isso, eu me torne santo. Quem diria que uma desprezível 

cruz seria vontade de Deus? Quem diria que a pobreza material seria vontade de Deus 

na vida da Família de Nazaré? Quem diria que a vontade de Deus se cumpriria numa 

virgem de um vilarejozinho? Sejamos dóceis a Maria, pra sermos configurados a Cristo 

e, assim, tornarmo-nos verdadeiros e santos cristãos. 

 

Postado no dia: 17/10/2012. 
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CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 3: QUEM OBEDECE A MÃE 

OBEDECE O FILHO 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

É muito normal pra maioria de nós obedecermos a nossa mãe, quando ela nos 

pede pra não ir a tal lugar. Mas, é tão difícil admitir que Deus se submeta a uma 

criatura! É infinitamente mais absurdo do que um pai obedecer o seu filho. Digo isso, 

porque esta Consagração que estamos dispostos a fazer exige que nós obedeçamos a 

Mãe. Entretanto, muitos se indignam, pois – como os protestantes – pensará que 

estamos cometendo uma idolatria, dando mais valor à Mãe do que ao Filho. Ainda bem 

que Deus é misericordioso, porque já pensei muitas vezes que esta Consagração me 

tornaria um idólatra e que Jesus ficaria com “ciuminho” da sua mãe. Mas, graças a 

Deus, não é bem como eu pensava e pretendo, neste artigo, dizer o porquê. 

No capítulo dois do seu Evangelho, São João nos apresenta as Bodas de Caná 

da Galiléia. Era uma festa de casamento, na qual Jesus e Maria estavam presentes. A 

certa altura faltou vinho no festejo e Maria tratou de dizer isso a seu filho. Ele 

respondeu à sua mãe: “Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou” (Jo 

2, 4). Apesar de ter falado isso, Jesus pede aos serventes que encham as talhas de água 

e, com isso, realiza o seu primeiro milagre sobre a natureza (cf. nº 19), transforma a 

água em vinho. Mas, a pergunta que fica no ar é: como Jesus, sendo Deus, pode 

obedecer a Maria, uma simples criatura? Não deveria ser o contrário? 

Para responder a esta pergunta, em primeiro lugar, devemos lembrar que, na 

eternidade, existe uma relação entre a Santíssima Trindade, isto é, o Pai gera o Filho e, 

do amor entre ambos, é gerado o Espírito Santo. Esta é a relação de amor mais perfeita 

que existe e o amor imenso que você tem pelo seu filho ou pelo seu marido não chega 

nem aos pés do amor que as Pessoas da Santíssima Trindade têm entre si. Portanto, 

Maria se torna uma criatura privilegiada, porque da mesma forma que o Pai gera o Filho 

na eternidade, Maria gera o Filho na história. Por isso dizemos que Maria é mãe e filha 

de Deus, ao mesmo tempo. Filha, por ser criatura muito amada do Pai. E, mãe, por ter 

gerado Jesus na história da humanidade. 

Em segundo lugar, devemos lembrar que Maria foi concebida sem pecado 

original, isto é, Maria não traz em seu coração uma revolta contra Deus (pecado). Por 

este motivo, Maria é totalmente dócil, totalmente aberta à vontade de Deus. Ela é capaz 

de ouvir, de maneira nítida, quais são os desejos do coração de Deus. Jesus, então, é 

submisso à sua mãe, porque Maria é totalmente obediente a Deus. E, se Jesus viveu 

assim aqui na terra, continuará agindo da mesma maneira durante toda a eternidade. Por 

isso, posso dizer que, neste momento em que você lê este artigo, Jesus está sendo 

obediente a Maria. 

Havia, num país Europeu, uma menina chamada Maria das Graças, ela estava 

nos últimos dias de vida, totalmente prostrada em sua cama por uma doença grave. Mas, 

certo dia a pequena menina ficou sabendo que o bispo passaria, em procissão, com 

Jesus Eucarístico na sua rua e pediu para que seus pais a levassem para ver Jesus passar. 

Lá foi a pequena Maria, deitada numa maca. O bispo passou com o Santíssimo e a 

menina continuou na mesma. Inconformada, Maria deu um forte grito: “– Jesus, vou 

contar pra sua mãe se você não me curar!”. O bispo se sensibilizou com a fé da menina 

e voltou. Deu a bênção com o Santíssimo sobre ela e, no mesmo instante, Maria das 

Graças foi curada. Veja a fé dessa criança! Peça à Mãe que o Filho atende! A Virgem 

conhece os planos de Deus e sabe daquilo que você precisa. Peça Àquela que está mais 

juntinha de Deus, e com certeza, o Pai atenderá. 
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Outro aspecto muito importante desta Consagração é: nos entregaremos de 

maneira plena a Jesus, por Maria. Mas, por que não nos entregamos a Jesus de maneira 

direta, não seria mais simples? 

Antes de responder a esta pergunta gostaria de lembrá-lo que Jesus é 100% 

homem, logo, é o Emanuel (Deus conosco), é acessível e amigo. Mas, Ele, ao mesmo 

tempo, é 100% Deus, o Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Altíssimo. E, agora, como 

será o meu comportamento diante de Jesus? Como conciliar as duas realidades (humana 

e divina) na minha atitude e no meu coração? 

Quando vou a Jesus sem escalas, corro um grande risco de agir como Herodes, 

isto é, sem qualquer reverência ou respeito, reduzindo-o ao meu nível, julgando-o 

apenas como um ser humano. Ou, me arrisco a agir como Pedro, dizendo: “afasta-te de 

mim Senhor, porque sou pecador”, manifestando assim que Jesus é apenas um Deus 

distante. A maneira mais certeira de me dirigir a Deus, portanto, é através da Virgem. 

Mas, de que maneira? 

Santa Teresinha do Menino Jesus, uma escrava de Maria, certa vez olhou para 

o presépio e, vendo Jesus na manjedoura, exclamou: “Como posso temer um Deus que 

se fez tão pequenino?”. Geralmente encontramos imagens de Nossa Senhora com o 

menino Jesus nos braços e, isso serve pra nos lembrar que é Maria quem nos leva a 

amar Jesus Cristo, com respeito e afeto, a exemplo dos Reis Magos. 

Chamei Santa Teresinha de escrava de Maria. Mas, por que “escrava”, isso não 

é pesado demais? Jesus não nos chamou de amigos? Neste método São Luís denomina 

os consagrados como escravos, isto porque percebia a diferença que existia (na sua 

época) entre os servos e os escravos. Os servos eram aqueles que trabalhavam nos 

feudos, mas não eram tratados como objeto, propriedade e sim como funcionários 

contratados que tinham direitos. Já os escravos eram considerados como coisas, 

pertencentes a um dono, a um senhor e que não tinham direito nenhum sobre nada. 

Seguindo, portanto, esta lógica, Luís denomina os consagrados pelo seu método como 

escravos por amor, isto é, pessoas que livremente escolheram ser submissas a Jesus 

pelas mãos de Maria. 

Os escravos de Maria não abdicam nada pra si, esquecem de receber elogios e 

privilégios, são pessoas que devem buscar, primeiramente, a vontade de Deus e entregar 

os elogios, recompensas e graças a Maria. É um verdadeiro caminho de amor, isto é, de 

esquecimento de si, em vista do amar mais. Só sou capaz de entregar tudo o que é meu, 

por direito, a Maria quando estou decidido a amar Jesus e a me santificar. Sejamos, 

pois, verdadeiros escravos por amor, a fim de nos consumir, nada exigindo pra si, senão 

o amor de Deus e a felicidade eterna.  

 

Postado no dia: 22/10/2012. 
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CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 4: QUE TIPO DE CRISTÃO 

EU SOU? 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Nesta quarta parte da nossa introdução à Consagração à Santíssima Virgem 

falarei sobre os tipos de devotos à Nossa Senhora que São Luís distingue. 

Quando eu era mais novo meus catequistas costumavam falar sobre a porta 

larga e a porta estreita. Sempre custei entender o que eles queriam dizer com esse 

negócio de “porta”, cheguei até mesmo a pensar que só os magros entrariam no Reino 

dos Céus. Mas, quanta inocência e ignorância. Hoje sei que “porta estreita” significa 

caminho difícil. Resumindo: só entra no Céu quem está disposto a sentir dor; quem não 

tem medo de passar aquele mertiolate vermelho que arde, mas cicatriza. 

Quando me decido pela Consagração, estou me decidindo pela dor, já que o 

seu objetivo é me levar ao Céu. Este método de São Luís é uma verdadeira “porta 

estreita”, que me tornará santo, na medida em que eu for dócil a Maria. Por isso, num 

momento ou noutro podemos nos identificar como “falsos devotos”, tendo, portanto, 

que enfrentar a dor da aceitação e da conversão de vida, para nos adequar àquilo que 

Deus quer de nós. 

Os falsos devotos que São Luís nos apresenta no Tratado são os seguintes: 

• Devoto Crítico: este é aquele cristão que não tem fé, isto é, não acredita em 

milagres, não crê na Providência Divina, nas aparições de Nossa Senhora, na mística 

dos santos etc.. Este “devoto” precisa, urgentemente, pedir a Deus a graça da fé, da 

conversão e da humildade, pois já chegou ao nível de se intitular como católico, mas 

viver e pensar como um pagão. 

• Devoto Escrupuloso: este é aquele católico que diz: “– Não vou me consagrar 

a Maria, porque senão vou amá-la mais do que a Jesus!”. São aqueles “devotos” que 

morrem de medo de amar alguém, porque a Bíblia diz que devo amar a Deus sobre 

todas as coisas, portanto, vou viver rezando e, em ato, não amo ninguém, senão a mim 

mesmo. Respondo com duas frases: “É mais fácil separar o fogo do calor, do que Jesus 

de Maria” (S. Luís) e “O amor a Deus e aos homens é a mesma coisa, já que só há um 

único Amor”. 

• Devoto Acomodado: este é aquele cristão que quer entrar no Céu, mas não 

mudar de vida. Antes de entrar no seminário eu peguei o costume de usar o escapulário, 

mas não como uma prática devocional e sim como um amuleto que me colocaria no Céu 

sem esforço nenhum da minha parte. Da mesma forma que fiz com o escapulário, corro 

o risco de fazer com a Consagração, pensando que é uma fórmula mágica, basta me 

consagrar que me tornarei santo. Não é assim, a santificação é um processo! Faço a 

Consagração para que Maria me ajude a vencer o meu pecado e não para que eu cruze 

os braços e espere me tornar, magicamente, “imaculado”. 

Deu pra perceber que para ser um verdadeiro consagrado à Santíssima Virgem 

é preciso uma conversão contínua? Num momento ou noutro eu já fui um devoto 

escrupuloso, crítico ou acomodado. Mas, tive que tomar vergonha na cara e lutar para 

ser um verdadeiro devoto. Sabia que não estava pronto e tinha me consagrado para 

santificar-me, por isso estava disposto a me converter. 

No milagre das bodas de Caná, foi necessário três coisas: a intercessão de 

Maria, o milagre de Jesus e o esforço pessoal. Cada talha tinha capacidade para cem 

litros de água e tinha que ser enchida num poço que ficava muito distante do local da 

festa. Foi necessário que os serventes tivessem fé no pedido que Jesus lhes fazia e, ao 

mesmo tempo, fizessem o terrível esforço de carregar essas talhas cheias. Jesus está 
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disposto a realizar o milagre pela sua Mãe, mas é necessário que tenhamos a coragem de 

nos esforçar para isso. 

 

Postado no dia: 25/10/2012. 
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CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 5: FAÇA TUDO O QUE JESUS 

DISSER 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de iniciar este artigo, trazendo à tona a passagem do Evangelho de 

São João, com a qual concluí o último artigo. A passagem em questão nos relata o 

milagre das bodas de Caná, bem como, o centro desta nossa Consagração. 

São João nos relata a atitude dos serventes diante do pedido de Jesus para 

encher as talhas. Eles foram inteiramente dóceis e obedientes. Aqui se encontra o centro 

desta Consagração: tornar-se santo pela docilidade a Deus. Devo deixar-me modelar 

pelo Senhor, mas como nossa tendência, depois do pecado original, é fugir de Deus 

(como Adão e Eva em Gn 3, 8), devo recorrer a Maria. 

É muito mais difícil pra nós ficarmos meia hora adorando o Senhor, do que 

permanecer três horas conversando com os amigos. Depois do pecado original fujo de 

Deus e não do ser humano. Por isso, se me entrego a Maria, estou dando um jeito de 

enganar o diabo, pois me dou a uma criatura plenamente cheia de Deus, para que ela me 

entregue a Deus. 

Entregar-se a Maria exige de mim uma atitude de abandono, isto é, devo 

depositar nas mãos Dela: 

• A minha história: o meu “hoje”, pela decisão de amar as pessoas e as 

circunstâncias que Deus me oferece; o meu “ontem”, percebendo a presença da 

Mãezinha do Céu na minha história, nas coisas boas e ruins que eu vivi; e o meu 

“amanhã”, pela fidelidade a Ela, por mais que eu enfrente momentos difíceis e de secura 

espiritual. 

• O meu corpo: todos os meus sentidos devem estar consagrados a Ela. Não 

procurarei assistir, por exemplo, um filme pornográfico, já que os meus olhos e ouvidos 

fazem parte, agora, do corpo de Maria. Não vou denegrir a imagem de ninguém, já que 

meus lábios estão consagrados a Ela. Vou me vestir adequadamente, sem sensualidade, 

já que Maria não colaborou para o pecado de ninguém, nem mesmo buscou aparecer 

mais do que Deus. 

• A minha alma: a minha inteligência, afetividade, vontade, memória e fantasia, 

devem ser santificados por Ela. Toda vez que eu for fazer alguma coisa, pensarei: Maria 

faria assim? Isso é vontade de Deus? Sempre perguntarei a Maria se a minha amizade, 

namoro, casamento etc. estão conforme a vontade de Deus. Devo recorrer a Maria para 

saber se os meus pensamentos me levarão à santidade ou ao pecado. 

• Os meus bens exteriores: todos os bens materiais que tenho devem ser 

também consagrados a Maria. O meu carro, minha casa, minha conta bancária, minha 

empresa, meus móveis, meus eletrodomésticos, tudo o que tenho como bem material 

também deve ser colocado a serviço de Deus, pelas mãos de Maria. Devo sempre me 

perguntar: será que Maria gastaria este dinheiro assim? Será que preciso ter essas 

coisas? Devemos aprender a dar glória a Deus através dos bens que temos. Jesus Cristo 

é Senhor do céu e da terra, mas também é Senhor do computador que você está usando 

agora. 

• Os meus bens interiores: a Igreja nos diz que, cada vez que eu colaboro com 

Deus no processo da minha santificação recebo bens interiores (méritos) por isso. Mas, 

o são esses bens? Esses bens interiores são graças. Quando ajo como os serventes da 

bodas de Caná, buscando as talhas pesadas, recebo o milagre de Deus, o vinho. Quanto 

mais busco a Deus, mais Deus me dá a graça de ser íntimo Dele. Nesta, Consagração 

devemos entregar, até mesmo, essas graças que recebemos de Deus a Maria, afirmando 
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que nada temos direito, pois somos escravos. Veja a diferença espiritual de uma pessoa 

que jejua e diz: “– Eu fiz esse esforço. A graça que recebi é minha!” e da pessoa que 

fala: “– Pode ficar Maria com as graças que recebi, só jejuei porque deste-me forças 

para fazê-lo!”. 

O verdadeiro devoto de Maria, pela escravidão de amor, é aquele que não 

reivindica nada para si, mas entrega tudo a Maria, cumprindo a profecia de João Batista: 

“Importa que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3, 30). O escravo de Maria é aquele que 

consegue amar a Deus sobre todas as coisas, pois não se entrega a uma criatura que 

deseja se colocar no lugar do Criador, mas que aponta para Ele. O escravo de Maria não 

busca recompensas afetivas, materiais ou espirituais, mas busca unicamente viver para 

dar glória ao seu Senhor. Agora, como dizer que esta devoção não tem Jesus como 

centro? Ela é profundamente “cristocêntrica”, como o santo Rosário também o é. 

Demos, portanto Glória a Jesus, exaltando as glórias de Maria! 

Encerro esta formação com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: 

“Nós somos mais felizes que a Virgem Maria, porque Ela não teve uma Senhora para 

amar!”. 

 

Postado no dia: 26/10/2012. 
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CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MARIA 6: O QUE ELA ME TRAZ DE BOM? 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Chegamos ao nosso último artigo da série Consagração a Jesus por Maria. E, 

aqui queremos mostrar o que a fidelidade a esta consagração trará de bem para a sua 

vida e salvação. Além disso, falaremos sobre as práticas exteriores que São Luís propõe 

no capítulo oito do Tratado. 

Amigos, não adianta nada praticar uma devoção por praticar, no fim de tudo 

isso não me levará nem te levará a nada, será apenas mais uma perda de tempo. Quando 

eu me decidi pelo seguimento de Jesus na vida sacerdotal, tive que abandonar muita 

coisa (cursos, diplomas, qualificação profissional, família, amigos etc.), em vista de 

uma vocação que ainda não era muito clara pra mim. Mas, decidi apostar a minha vida 

toda, optei por dar um passo de fé em troca da minha felicidade. 

Consagrar-se à Santíssima Virgem não deve ser pra mim e pra você qualquer 

coisa, se eu me decidi pela escravidão a Nossa Senhora, então devo seguir aquilo que 

esta devoção me pede, lançando-me inteiramente nos braços de Maria, sem medo e com 

muita fé. Se decido apostar em Maria, devo apostar com tudo! 

São Luís nos diz que os “prêmios” desta devoção são: 

• O perfeito conhecimento de si: Maria nos dará a graça do auto-conhecimento 

que nos transformará em pessoas seguras e extremamente retas diante de Deus. Saberei 

que sou fraco e que, pelas minhas próprias forças, não poderei ser fiel a Deus e fazer 

metade das coisas boas que faço, portanto, necessito da ajuda de uma Mãezinha que me 

conhece profundamente e que dará essa graça a mim. 

• Uma imensa fé em Deus: Maria foi o ser humano que teve a fé mais perfeita – 

já que Jesus não necessitava da fé, pois era Deus. Então, esta “Mãe da fé” saberá como 

me dar a graça de ser um “filho de fé”. 

• A graça do puro amor: muitas vezes agimos como Pedro, dizendo: “– Jesus, 

eu te amo!”, quando, na realidade, apenas gostamos interessadamente de Jesus. 

Dizemos: “É Ele que me ajuda numa situação ou noutra. Ele pode me dar a saúde que 

preciso, a casa que mereço, uma situação melhor para minha família”. Sim, tudo isso 

Ele pode fazer, mas Ele quer que demos um passo além. Maria amou de maneira 

desinteressada a Jesus e é Ela quem nos mostrará como amar a Deus, por Ele mesmo e, 

assim, amar de verdade a mim mesmo e quem está ao meu lado. 

• Grande confiança em Jesus e Maria: não existe como se entregar todo a Maria 

sem se entregar todo a Jesus. Quando deposito minha confiança em Maria, mais cresço 

em minha fé, tendo por garantia uma espera cada vez mais certa na Providência Divina. 

• Comunicação da alma e do espírito de Maria: No Evangelho de São Lucas, 

capítulo 1 e versículo 46, Maria diz que sua alma exultou e se alegrou em Deus. Maria 

nos comunica essa mesma alegria que não pode ser tirada enquanto confio na Mãe do 

Céu. E, esta mesma alegria me levará a “engrandecer” e glorificar o nosso Deus. 

• Transformação da alma em Maria, à imagem de Jesus Cristo: Deposito toda a 

minha vida no molde (Maria) e este molde me transformará na imagem de Cristo. 

• Maior glória de Jesus Cristo: quanto mais glória dou a Maria, mais glórias 

dou a Deus. Santo Agostinho era um apaixonado por Jesus e, certa vez, disse: “Ainda 

que nosso corpo fosse composto apenas por línguas, não seria o suficiente para 

proclamar as glórias de Maria!”. 

Estas são as graças que recebemos pela fidelidade a essa Consagração, ou seja, 

a graça da santidade. Não existe outro modo mais certeiro pra se tornar santo, senão 

imitando a Virgem Maria. Ela é o espelho que reflete perfeitamente a santidade de 
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Jesus. E, por mais que a imagem desse espelho pareça distante, Maria a trás para bem 

pertinho de nós, a fim de nos mostrar que podemos ser mais do que somos, podemos ser 

mais felizes e mais santos. 

Gostaria agora de fazer uma pequena explicação sobre as práticas exteriores já 

que, para muitos, a Consagração segundo o método de São Luís pode ser assustador, 

devido à quantidade destas práticas propostas por ele, como a oração do Rosário, da 

Coroa de Nossa Senhora, as Ladainhas, a recitação do Magnificat, o uso da cadeia 

(corrente) com a medalhinha da Virgem etc.. Mas, como vimos antes, o fundamento 

dessa Consagração é: entregar tudo o que tenho e o que sou a Maria. Contudo, como 

farei isso? 

O meio que São Luís nos oferece são chamados de: práticas exteriores. Estas 

práticas vão me ajudar a amar cada vez mais Maria, já que a oração é o combustível do 

amor. Mas, devemos nos lembrar de que a Consagração à Santíssima Virgem não é uma 

devoção, mas um estilo de vida, logo, não estarei pecando se, pelo meu tempo escasso, 

eu não conseguir fazer todas as práticas de devoção. Lembrem-se dos tipos de devotos e 

não sejamos escrupulosos. 

Se você é mãe ou pai de família reze ao menos o terço todos os dias, mas não 

deixe de dar atenção aos seus filhos, marido ou esposa para rezar um Rosário. Maria vai 

agir na sua vida a partir daquilo que você pode dar a Ela, não a partir do que não pode. 

As devoções são para ajudar na vivência da sua consagração, mas não podem se tornar 

um peso. Se você é sacerdote, por exemplo, e tem o seu compromisso de rezar a 

Liturgia das Horas, a Santa Missa, a Adoração e os deveres pastorais, talvez não seja 

possível acrescentar várias das práticas externas, mas Maria verá a sua fidelidade e 

retidão de consciência diante do seu estilo de vida, com consagrado. 

Lembre-se: se quero ser um bom maratonista preciso correr bem e me esforçar 

para vencer. Mas, para isso, é necessário muito treino e uma boa alimentação. Da 

mesma forma acontece com o escravo de Maria, o objetivo é se santificar pelas mãos da 

Mãe do Céu, mas para isso é necessário uma vida de oração. 

Como escravo de Maria e devoto de Nossa Senhora das Graças, peço a Deus 

que te conceda as virtudes marianas necessárias para a sua santificação. E, rogo ao meu 

anjo da guarda que o leve a fazer a opção de achegar-se cada vez mais perto de Jesus 

pelas mãos de Maria.  

 

Postado no dia: 29/10/2012. 
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TESTEMUNHO DE UMA ESCRAVA DE MARIA 

 

Rita de Cássia P. F. de Sá Freire, escritora e membro da Academia Marial 

 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco de mim e do dom 

que recebi de DEUS para realizar minha obra de apostolado como leiga católica: 

Desde de criança tenho um amor muito grande por Nossa Senhora e sempre 

falo que sou filha dEla. Ela sempre fez parte da minha vida e sempre fará, se DEUS 

quiser. Sempre rezei muito e li sobre Nossa Senhora, sempre como leiga e interessada 

no assunto, mas sem tempo para estudar Teologia. Na verdade, há muito tempo eu 

pensava em fazer alguma coisa que demonstrasse o meu amor por Maria. Pensava em 

algo além de minhas orações, devoções, do meu vestir azul e branco no mês de maio. 

Eu queria mesmo era achar um meio de tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada. 

Foi então, que pensei em escrever um livro sobre Ela. Um livro que reunisse um pouco 

de sua história, das devoções, milagres e também orações.  Tudo isso, claro, com o 

apoio do meu marido, meu grande incentivador. A idéia de escrever sobre as devoções 

nos países veio quando ganhei do meu marido uma imagem de Nossa Senhora de Luján 

e, como eu não a conhecia, resolvi pesquisar sua história. A partir daí, pesquisei outras 

devoções como Nossa Senhora de Coromoto, de Copacabana e especialmente, Nossa 

Senhora de Las Lajas, cuja história é lindíssima e sua comemoração coincide com o dia 

do meu aniversário. Interessante é que as histórias são todas bonitas, testemunham 

milagres e são divulgadas apenas regionalmente. São fatos que atestam o amor e o 

carinho de Nossa Senhora por seus filhos. Foi daí que escrevi, em 2010, meu primeiro 

livro: “Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos: títulos, orações e devoções”. Para que o 

projeto se realizasse contei com orientações de padres e religiosos e fiquei mais 

tranquila em escrever, pois sei que, apesar de não ser uma obra de cunho teológico, o 

texto estaria em consonância com a doutrina da Igreja Católica. Graças a DEUS, o livro 

ficou pronto e teve uma avaliação muito positiva. Dessa forma, consegui atingir o meu 

objetivo: escrever de forma acessível para que a leitura se tornasse simples e agradável, 

levando um conteúdo formativo a um grande número de pessoas e com isso, divulgar a 

devoção a Nossa Mãe Maria Santíssima. A partir do primeiro livro, já comecei a 

imaginar qual seria o tema do segundo livro. Pensei em escrever para crianças, mas não 

tenho esse tipo de formação. Então pedi a Nossa Senhora que me iluminasse no tema.  

Foi então que meu marido viajou a serviço para São Paulo e foi até o Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima. Lá, conheceu o Frei Paulo que lhe disse que já estavam em 

preparativos para a festa de comemoração do centenário das aparições em Fátima. 

Quando ele chegou em casa e me contou a história, agradeci a Nossa Senhora e entendi 

que deveria escrever sobre as aparições e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Daí 

surgiu meu segundo livro, em 2011: “Mensagem de Nossa Senhora de Fátima: O Plano 

Divino de Paz e Salvação”. Este, também, está tendo um retorno muito positivo, graças 

a DEUS. Cabe ressaltar que o apostolado é da minha família. Eu e meu marido 

queremos levar a palavra de DEUS a todos e por isso, custeamos todas as tiragens dos 

livros e todas as nossas obras são para fins caritativos e todos os recursos obtidos pela 

venda dos livros são revertidos INTEGRALMENTE para instituições ligadas à Santa 

Igreja Católica ou a entidades que divulgam a devoção de Nossa Senhora.  A nossa 

felicidade é essa. 

Em fevereiro de 2012, eu e meu marido fizemos a Consagração total a Jesus 

pelas Mãos de Maria, pelo método de São Luis Maria Grignion de Monfort, a Santa 

Escravidão. Mais uma bênção recebida. Neste ano, organizei o Livro Rainha do Céu e 
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da Terra de São Maximiliano Maria Kolbe, que pretendia publicá-lo, mas foi preso à 

época. O livro é o primeiro escrito de autoria de SMK em lingua portuguesa. 

Aos poucos, conheci a Academia Marial de Aparecida, onde tive a 

oportunidade de me tornar associada e de poder escrever meus artigos Marianos. 

Gosto muito e escrever e, apesar de ter escrito livros,e artigos sobre Nossa 

Senhora, não me considero escritora. Sei que recebi esse dom especial de DEUS para 

escrever sobre a Virgem Maria. 

As pessoas me perguntam qual o tempo que eu tenho para escrever. Eu 

respondo: Escrevo nas horas vagas, à noite, nos finais de semana, feriados, pois além de 

trabalhar fora 8 a 10h/dia (bancária), sou dona de casa, mãe de família, esposa. Amo 

escrever sobre Nossa Senhora, esse é o meu lazer. Também, gosto muito de 

comunicação e de mídias sociais, pois têm longo alcance em tempo rápido. A minha 

idéia é usar os meios de comunicação social para evangelizar. Então, eu e meu marido 

idealizamos e criamos o site www.nospassosdemaria.com.br, página de formação 

Mariana na Internet. O site é um ambiente de formação Católica Mariana para estudos e 

pesquisas, cujo objetivo maior é reunir e apresentar informações sobre Nossa Senhora, a 

fim de levar o leitor a um melhor conhecimento das virtudes de Maria. Em paralelo ao 

site, criamos, em 8 de maio/2011, perfil no Facebook, mídia social, que em apenas dois 

meses, atingiu o limite máximo de cinco mil participantes. Todos os dias, incluimos o 

evangelho diário meditado, mensagens e orações católicas para os leitores.Além do 

perfil no Facebook, criamos a página Nos Passos de Maria que já tem mais de 14 mil 

assinantes, graças a DEUS. E aos poucos, recebo convites para encrever em jornais e 

revistas de arquidioceses e alguns sites estrangeiros. Como o Jornal O lábaro de Taubaté 

e a página francesa da beata Alexandrina Balasar 

http://alexandrina.balasar.free.fr/autores_et_colaboradores.htm. 

Peço a DEUS que me conceda sempre a graça de poder desenvolver obras de 

apostolado e trabalhos dedicados à Virgem Maria para dignificá-la, juntamente como 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que as minhas ações sirvam de bom exemplo para 

outras pessoas e que possam incentivá-las na santificação de suas vidas e na sua entrega 

total a DEUS, a exemplo de Nossa Senhora. Tudo pela Imaculada! 

 

Postado no dia: 05/11/2012. 

 



68 

 

MARIA: MEDIANEIRA DA NOVA CRIAÇÃO 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Gostaria de dar início a este artigo com uma frase do Venerável Padre Leão 

Dehon: “foi como reparadora que Maria se manifestou”. Nós, católicos, jamais 

podemos deixar de reconhecer que a Virgem Maria tem um papel fundamental na 

redenção de todo o Universo criado. Com a Santa Mãe de Deus a ordem da Criação 

segue outros rumos; é reconduzida, reorientada para a única linha que subsiste durante 

toda a História e para além dela: o fio do Amor. 

 Há centenas de anos a ciência tenta gerar vida do nada, todavia só consegue 

fazer isso através da união entre os gametas masculino e feminino. Desde a antiga 

hipótese que formulava o nascimento de moscas a partir da carne apodrecida, tenta-se 

formar a vida através de uma espécie de geração espontânea. Mas, até hoje, quanto 

tempo e esforço jogados fora! 

A Ressurreição de Cristo nos mostra que a vida é um dom que só pode ser dado 

por Deus. Ao mesmo tempo em que Ele nos comunica a vida, nos comunica a si 

mesmo, já que é a Vida em si. A Trindade é a origem de toda a vitalidade. Portanto, 

somente a partir de uma intervenção divina alguém é capaz de gerar outro ser. Quando 

um casal se relaciona sexualmente, uma nova criatura é gerada – já que há a união entre 

dois gametas distintos. Não podemos, no entanto, chamar esta realidade de milagrosa, já 

que não é algo extraordinário. Mas, e quando a vida é gerada com apenas um gameta 

como foi o caso de Maria? 

Maria confunde os sábios e toda a ciência, pois, aos olhos humanos, teve uma 

geração espontânea, enquanto, com os olhos da fé, cremos que foi desposada 

misticamente pelo Espírito Santo. Percebemos, portanto, que a vida pertence a Deus e, 

por mais que a Virgem quisesse gerar um filho por si, isso jamais aconteceria sem a 

concessão divina. 

Se tomarmos o primeiro capítulo do livro do Gênesis perceberemos que Deus 

existia antes de toda a criação e, portanto, criou o mundo do nada. O amor da Trindade 

pelas suas criaturas é capaz de gerá-las, ou seja, antes mesmo de existirmos Deus já nos 

amou e foi este ato que nos gerou. Não existimos para, depois, Deus nos amar, mas Ele 

nos amou e, com isso, passamos a existir. Entretanto, a partir do momento em que o ser 

humano desobedeceu a Deus e caiu no pecado original a sua vida e a de todo o Universo 

se desordenou. E, como restabelecer a ordem novamente? Não há como. Somente 

através de uma nova Criação. 

O mesmo poder capaz de gerar a vida, que foi utilizado por Deus no momento 

da criação do Universo é usado em Maria para que Jesus seja gerado do nada (ex nihilo) 

no ventre dela. Nas Sagradas Escrituras este poder esplêndido de Deus só é utilizado 

nestes dois momentos, que dividem a Nova e a Antiga Aliança; a primeira Criação 

(decaída no pecado) e a segunda Criação (restaurada pela Graça e através da Cheia de 

Graça (kekaritomene)). 

Veja que somente Deus é capaz de gerar a vida do nada. Se isso vale na ordem 

natural, não valeria também na ordem sobrenatural? Maria doando seu ventre a Deus 

age em favor da humanidade é, portanto, a primeira reparadora. Nós todos somos 

chamados por Deus para participar da obra da Salvação sendo reparadores também. 

Mas, como isso poderia acontecer? Através da docilidade à vontade de Deus. 

Lembremos que somente Ele é o Senhor da Vida. Nós, portanto, agindo por conta 

própria, não somos capazes de dar vida nova aos corações, de dar a liberdade interior, 

de tirar alguém da morte do pecado, de dar a santidade às pessoas. Não podemos gerar a 
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vida sobrenatural se não contarmos com a Graça de Deus. Devemos, portanto, como a 

Virgem Maria, colocarmo-nos em oração constante, para ouvirmos a voz do Senhor. E, 

ouvindo-O, obedecê-LO. Este ato nos dará a graça de gerar vida nova em nossa família, 

no nosso trabalho, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral. Agindo assim, você 

poderá dizer com a beata Elisabete da Trindade: “uma alma que se eleva a Deus, eleva a 

humanidade inteira”.  

 

Postado no dia: 30/04/2013. 
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MORAL CRISTÃ 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL 

 

Thiago Pereira Domingos 

 

Uma grande angústia surge no coração das pessoas de Deus só de pensar no 

que a humanidade, rendida pelo pecado, é capaz de fazer. “– Tenho o direito de abortar, 

pois o corpo é meu!”, “– Me dê vinte reais e este corpão será todo teu!”, “– Vou me 

casar, se não der certo me separo.”, “– Dá um tapinha aí!”, “– Senta aqui no colo do 

tio…vem!”. Infelizmente, o pecado não faz mal apenas para quem o pratica, mas 

também ao outro que está ao lado do “pecador”. O problema é maior quando este 

“outro” não tem como se defender diante da violência do seu “vizinho”. 

Muitos de nós, quando pequenos, ouvimos nossa mãe cantando: “nana, neném, 

que a Cuca vai pegar…”. Esta música funcionava apenas como uma motivação para que 

dormíssemos mais depressa diante do medo de uma personagem que não existia. Mas, 

para muitas crianças no Brasil e no mundo, esta “Cuca” é bem concreta e real e pode 

estar dentro de casa. A esta personagem, denominamos: violência sexual infantil. 

Entre os anos 2003 e 2011 o Disque 100 recebeu mais de 50 mil denúncias de 

violência sexual contra crianças e adolescentes, fora aqueles casos que não se dão a 

conhecer. Segundo Fernando Geronazzo, colunista da revista Família Cristã, “a 

violência sexual infantil é definida como a exposição de uma criança a estímulos 

sexuais ou qualquer conduta levada a cabo por um adulto ou por outra criança mais 

velha”. 

Uma criança submetida a este tipo de violência sofre traumas terríveis, que a 

acompanharão até o fim da sua vida, é como se a inocência da criança fosse roubada, já 

que ela começa a desenvolver certas necessidades e condutas que não são próprias da 

sua idade, como assistir conteúdos pornográficos. Isto é, desenvolve uma anormalidade 

sexual. 

O mais interessante é que este tipo de violência tem um caráter heterossexual, 

isto é, a maior parte dos agressores tem preferência por meninas, cuja faixa etária varia 

entre os oito e treze anos de idade. Mas, como identificar se uma criança está sofrendo 

este tipo de violência? 

Devemos ficar muito atentos às crianças com as quais convivemos, para que 

possamos identificar um possível caso de abuso sexual. Podemos dizer que a primeira 

coisa a se fazer é ouvir a criança e acreditar na sua palavra. Além disso, devemos 

observar o comportamento da criança diante da figura masculina já que, geralmente, 

apresenta certa resistência a ela. 

Por mais que não entenda o que estão fazendo com ela, sabe que existe algo de 

errado. A vítima fica confusa, pois recebe agrados após o ato sexual, como doces e 

brinquedos. Fica, portanto, dividida entre o mal que sofre e o bem da recompensa que 

recebe. 

Assim que descobrimos se a criança sofreu abuso sexual devemos levá-la a um 

tratamento psicológico, já que foi traumatizada. O psicólogo, provavelmente, trabalhará 

o complexo de culpa e a auto-estima da criança, para depois trabalhar com a família da 

vítima. E o pedófilo, também recebe tratamento? 

Devemos lembrar que o agressor não é uma pessoa com boa saúde mental, isto 

é, sofre de algum distúrbio psicológico, já que não é normal que o homem seja atraído 

sexualmente por uma criança. O agressor deve, portanto, receber orientação 
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psiquiátrica, onde o profissional trabalhará o caráter ético do paciente mostrando a ele 

que é possível sentir o desejo sem realizar a pedofilia. 

O pecado possui raízes profundas e hoje, mais do que nunca, é aceitável e, pior, 

incentivado por muitos de nós. A partir do momento em que tomarmos consciência da 

necessidade de Deus na nossa vida, seremos fortes o suficiente para lutarmos contra o 

nosso pecado. Todos somos capazes de ser pedófilos, homicidas, prostitutos, bandidos, 

corruptos etc., basta tirar Jesus da nossa vida. Não é justo atirar pedra no outro quando 

nosso telhado também é de vidro. O nosso dever não é julgar o outro, mas julgar o 

nosso próprio pecado e, a partir daí, ajudar o outro, amando-o. Assim, encerramos este 

artigo com um testemunho de São Doroteu de Gaza, em sua obra Ensinamentos 

Espirituais: 

Que fez santo Amonas quando os irmãos, alterados, vieram lhe dizer: “Venha 

ver, Abade, há uma mulher na cela de tal irmão”? Que misericórdia, que caridade 

testemunhou essa santa alma! Sabendo que o irmão tinha escondido a mulher sob o 

barril, sentou-se em cima e ordenou aos outros procurar em toda a cela. Como não a 

encontraram, disse-lhes: “Deus lhes perdoe!” E fazendo-lhes sentir vergonha, ajudou-os 

a não acreditar mais tão facilmente no mal contra o próximo. Quanto ao culpado, curou-

o, não só protegendo-o junto de Deus, mas também corrigindo-o quando encontrou o 

momento favorável. Pois, depois de ter despedido todo mundo, somente tomou-lhe a 

mão e lhe disse: “Cuida de ti, irmão”. 

Que Deus nos ajude a ser santos e a curar o nosso coração dos pecados e 

traumas que temos, abrindo-nos ao amor que não vê limites no pecado e na dificuldade 

do outro, mas que a partir dele, robustece a sua capacidade de doar-se sem reservas. 

 

Postado no dia: 31/10/2012. 
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SAGRADAS ESCRITURAS 

 

A VIRGINDADE NAS SAGRADAS ESCRITURAS 

 

Rafael Vieira da Costa 

 

Existe uma dificuldade em usar o termo “virgindade”, pelo fato dele se remeter 

a conservação de características fisiológicas especifica da mulher. De modo que esse 

termo pode criar confusões com aqueles que preservam sua integridade fisiológica e 

aqueles que tiveram práticas sexuais, mas resolveram entregar sua vida a Deus. 

Conquanto, esse termo deve ser entendido em seu sentido espiritual. Alguns como 

Amedeo Cencini e o Padre Raniero Cantalamessa preferem o seu uso, pois o termo 

“celibato” está carregado de um modo negativo de vida, no sentido somente de indicar 

uma situação exterior. Sendo assim, virgindade quer dizer “total entrega de si a Deus”.  

Nas Sagradas Escrituras encontramos duas passagens importantes que 

instituem esse estado de vida. Em primeiro lugar destacamos as próprias palavras de 

Jesus no evangelho de Mateus: “Nem todos são capazes de entender essa doutrina: Só 

entendem aqueles a quem Deus dá entendimento. Porque há pessoas que não se casam 

porque são eunucos de nascença, ou por outros foram feitos eunucos; e também aquelas 

que se abstêm do casamento por amor do Reino dos Céus. Quem puder entender, que 

entenda!” (Mt 19, 11-12). Com isso Jesus inaugura um novo estado de vida que não 

existia antes Dele. Justamente porque como o texto nos diz é um dom, só a quem Deus 

concede pode entender. Nesse trecho se encontra a fundamentação para a vivência da 

virgindade em Jesus que foi casto. E a virgindade se faz em vista do Reino de Deus. 

Todavia o celibato se torna uma profecia à antecipação daquilo que viveremos no céu, a 

instauração do Reino de Deus, quando o virgem se torna um indicador daquilo que está 

porvir. 

Outro texto fundamental se encontra nas cartas de São Paulo quando ele diz 

que: “Quem não é casado preocupa-se das coisas do Senhor e do modo de agradar a 

Ele”. (I Cor 7,31) São Paulo quer dizer que é importante que haja alguém na Igreja que 

se preocupe das coisas de Deus. Ou seja, que se aparte das preocupações mundanas, a 

fim de se preocupar com os interesses de Deus, do Reino de Deus. Isto é, se preocupar 

com as almas as quais Jesus morreu para libertá-las. 

Tomando por base os aspectos bíblicos considerados é evidente que a 

virgindade ou o celibato foram instituídos por Deus e a Igreja não obriga ninguém a ser 

virgem, mas é a própria pessoa que dá uma resposta a Deus livremente em vista do 

Reino. Só pode ser assim alguém que ame tanto a Deus e o Reino que faz deles o seu 

matrimônio. 

 

Postado no dia: 16/10/2012. 

 
 

 


