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Por Fr. Jhonny Cunha, CSSR – o compromisso cristão a serviço dos A missão de Cristo no mundo é trazer o 
Goiânia-GO outros” (46). O que o seguidor de Cristo cuidado pela vida, “Eu vim para que 
Há quem não goste de politica. Já está não pode é se deixar corromper pelos todos tenham vida, e a tenham em 
cansado de ouvir falar em eleições e jogos de poder e interesse. Ao contrário, abundância” (Jo 10,10). Como pode 
democracia. No Brasil política virou deve  se r  uma re fe rênc i a  de  haver vida com governos corrompidos? 
sinônimo de corrupção, por isso o compromisso com o povo e de O Cristão, diante dessas situações, deve 
desânimo de alguns em relação à honestidade. ser profeta, tem que denunciar o erro a 
mesma. Precisamos resgatar o sentido fim de que todos tenham vida e o Reino 
desse termo que foi desgastado. Política de Deus cresça em nosso meio.
significa a arte de bem governar os bens As eleições estão próximas, tomemos 
públicos. Que mal existe do cristão consciência de nosso poder de escolha. 
participar do governo dos bens Podemos eleger um bom governo que 
públicos? ajuda na missão de Cristo de trazer a 
Tem gente que pensa que a Igreja é vida em abundância para todos, mas 
contra a participação do cristão na também podemos eleger um que é 
política. A Igreja não proíbe nossa contrár io  ao Re ino de Deus.  
participação no governo, pelo contrário, Cristianismo e política são duas faces 
ela a incentiva. Por ocasião do 80º de uma mesma moeda, não é possível 
aniversário da Encíclica Rerum separar o religioso do social. Ambos 
Novarum, o Papa Paulo VI escreveu a estão em prol do bem comum. Quem 
Exortação Apostólica Octogesima não se preocupa com o próximo não é 
Adveniens, em 1971, que nos diz: “A um cristão e nem um cidadão 
política é uma maneira exigente de viver autêntico.

Por Camilo Rocha (Blog do trazida por Cristo. Os discípulos são Por isso, é importante uma adequada 
Estadão) aqueles que se deixam conquistar formação deles, tendo em vista uma 
O Pai é a fonte da alegria. O Filho é a mais e mais pelo amor de Jesus e ação apostólica eficaz.
sua manifestação e o Espírito Santo o 5. «Deus ama quem dá com alegria» marcar pelo fogo da paixão pelo Reino 
animador. Imediatamente depois de (2 Cor 9, 7). O Dia Mundial das de Deus, para serem portadores da 
ter louvado o Pai – como diz o Missões é também um momento alegria do Evangelho. Todos os 
evangelista Mateus – Jesus convida- propício para reavivar o desejo e o discípulos do Senhor são chamados a 
nos: «Vinde a Mim, todos os que d e ve r  m o ra l  d e  p a r t i c i p a r  alimentar a alegria da evangelização. 
estais cansados e oprimidos, que Eu jubilosamente na missão ad gentes. A Os  b i spos ,  como  p r ime i ros  
hei-de aliviar-vos. Tomai sobre vós o contribuição monetária pessoal é responsáveis do anúncio, têm o dever 
meu jugo e aprendei de Mim, porque sinal de uma oblação de si mesmo, de incentivar a unidade da Igreja local 
sou manso e humilde de coração e primeiramente ao Senhor e depois à volta do compromisso missionário, 
encontrareis descanso para o vosso aos irmãos, para que a própria oferta tendo em conta que a alegria de 
espírito. Pois o meu jugo é suave e o material se torne instrumento de comunicar Jesus Cristo se exprime 
meu fardo é leve» (Mt 11, 28-30). «A evangelização de uma humanidade tanto na preocupação de O anunciar 
alegria do Evangelho enche o coração edificada no amor. Queridos irmãos e nos lugares mais remotos como na 
e a vida inteira daqueles que se irmãs, neste Dia Mundial das Missões, saída constante para as periferias de 
encontram com Jesus. Quantos se dirijo o meu pensamento a todas as seu próprio território, onde há mais 
deixam salvar por Ele são libertados Igrejas locais: Não nos deixemos gente pobre à espera.
do pecado, da tristeza, do vazio Em muitas regiões escasseiam as roubar a alegria da evangelização! 
interior, do isolamento. Com Jesus vocações ao sacerdócio e à vida Convido-vos a mergulhar na alegria 
Cristo, renasce sem cessar a alegria» consagrada. Com frequência, isso do Evangelho e a alimentar um amor 
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 1). De fica-se a dever à falta de um fervor capaz de iluminar a vossa vocação e 
tal encontro com Jesus, a Virgem a p o s t ó l i c o  c o n t a g i o s o  n a s  missão. Exorto-vos a recordar, numa 
Mar ia teve uma exper iência comunidades, o que faz com as espécie de peregrinação interior, 
totalmente singular e tornou-se mesmas sejam pobres de entusiasmo aquele «primeiro amor» com que o 
«causa nostrae laetitiae». Os e não suscitem fascínio. A alegria do Senhor Jesus Cristo incendiou o 
discípulos, por sua vez, receberam a Evangelho brota do encontro com coração de cada um; recordá-lo, não 
chamada para estar com Jesus e ser Cristo e da partilha com os pobres. Por por um sentimento de nostalgia, mas 
enviados por Ele a evangelizar (cf. Mc isso, encorajo as comunidades para perseverar na alegria. O 
3, 14), e, feito isso, sentem-se paroquiais, as associações e os discípulo do Senhor persevera na 
repletos de alegria. Porque não grupos a viverem uma intensa vida alegria, quando está com Ele, quando 
entramos também nós nesta torrente fraterna, fundada no amor a Jesus e faz a sua vontade, quando partilha a 
de alegria? atenta às necessidades dos mais fé, a esperança e a caridade 
4. «O grande risco do mundo atual, carecidos. Onde há alegria, fervor, evangélica.
com a sua múltipla e avassaladora A  M a r i a ,  m o d e l o  d e  u m a  ânsia de levar Cristo aos outros, 
oferta de consumo, é uma tristeza evangelização humilde e jubilosa, su rgem vocações  genu ínas ,  
individualista que brota do coração elevemos a nossa oração, para que a nomeadamente as vocações laicais à 
comodista e mesquinho, da busca Igreja se torne uma casa para muitos, missão. Na realidade, aumentou a 
desordenada de prazeres superficiais, uma mãe para todos os povos e consciência da identidade e missão 
da consciência isolada» (Exort. ap. possibilite o nascimento de um mundo dos fiéis leigos na Igreja, bem como a 
Evangelii Gaudium, 2). Por isso, a novo.noção de que eles são chamados a 

Vaticano, 8 de Junho – Solenidade de humanidade tem grande necessidade assumir um papel cada vez mais 

Pentecostes – de 2014.de dessedentar-se na salvação relevante na difusão do Evangelho. 

Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões 2014 - Parte 2

Por RUTH MANUS pombo correio, carta na garrafa, eficazes do que a meia dúzia de pessoas 
E minha tia também. E meu diligência, oficial de justiça. que pode curtir essas lamentações.
padrinho. E minha avó. E meu pai. * Emoticons (são aquelas carinhas que * O instagram serve, basicamente, só 
Vixe Maria. vocês adoram) são bem bacanas. Mas p a r a  p o s t a r / c u r t i r  f o t o s .  
Sim, eles chegaram ao facebook. Mãe, um por frase já está de bom tamanho. Comentariozinhos pequenininhos e 
pai, tia, tio, tia avó, avó, bisavó. Geral Dois, se for o caso. Três, em caráter esporádicos, tá?
chegou. E chegaram ao instagram. E * Procurem nos consultar, de leve, antes extraordinário. E, para ser mais clara: 
têm whatsapp. Se bobear, twitter, de postar uma foto nossa que você acha 35 emoticons numa mesma frase não é 
linkedin, snapchat. que tá liiiiiinnnda. Inclusive de infância. um negócio legal. Meeeesmo.

Oh, Lord. * Se você estiver num grupo do Só por precaução.
 * Não confiem excessivamente no auto-whatsapp, não dá certo vocês dizerem Família, antes de tudo: sério, amo 
corretor. A frase “tem sopa de beterraba “oi, tá chegando?”. São várias pessoas e vocês, incondicionalmente. Mesmo 
na geladeira” não é muito fácil de a gente não sabe com quem vocês estão querendo morrer por causa de algumas 
compreender quando vem na forma “te falando. Procure a pessoa certa nos coisas que vocês fazem na internet.
sapo de betwrrsns na gerador”.contatos e mande a mensagem só para Mas, em retribuição a todos os 

ela.ensinamentos e conselhos maravilhosos Acreditem, nós gostamos de ter vocês 
por perto, inclusive nas redes sociais e * Se eu não te responder na hora, EU que vocês me deram ao longo dos anos, 
coisas do gênero. Da mesma forma que AINDA TE AMO, juro. E provavelmente tomo a liberdade de fazer uma listinha 
vocês sempre gostaram da nossa NÃO MORRI.de sugestões tecnológicas, com todo 

carinho, para o bem de todos e * Tem um balãozinho no canto direito, presença, mas nem por isso liberavam o 
felicidade geral da nação. em cima, na tela do facebook, que se tênis em cima do sofá e as bolhas de ar 

chama mensagem ou inbox. É tipo e- com o canudinho no leite. São só alguns Olha só:
mail, ou seja, só a pessoa para quem conselhos do bem.* NÃO PRECISA USAR CAPS LOCK 

Se vocês toparem essas dicas aí, você escreve vai ler. É o veículo ideal SEMPRE, TÁ? FICA ESQUISITO. MEIO 
prometo me esforçar pra trabalhar para perguntar sobre problemas AGRESSIVO. PARECE QUE VOCÊS 
menos, dormir mais, não deixar minha financeiros e judiciais, hemorróidas ou E S T Ã O  B E R R A N D O  C O M  O  
pia cheia de louça, gastar menos em tratamento de canal.INTERLOCUTOR.

* Se vocês estiverem aborrecidos, bobagem, ir ao oftalmologista e comer * Comentários no facebook aparecem 
liguem para a gente. Mas não precisa espinafre regularmente. para todos os amigos (eu disse todos), 

Temos um trato?postar coisas como “triste”; “resfriado” então, por favor, mãe, não pergunte se 
ou “com dor na lombar” no facebook. Vai eu melhorei da cólica neste ambiente. Fonte: 
por mim, nós seremos mais sinceros e Me ligue, mande whatsapp, SMS, Blog do Estadão

Socorro: Minha mãe está no facebook

Fotos: Aniversário do Padre Tarlei
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Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões 2014
Queridos irmãos e irmãs! Ainda para voltar de novo a falar com eles. escondeu tudo isto àqueles que se 

Jesus quer tornar os discípulos hoje há tanta gente que não conhece sentem demasiado cheios de si e 
participantes da sua alegria, que era Jesus Cristo. Por isso, continua a pretendem saber já tudo. De certo 

revestir-se de grande urgência a diferente e superior àquela que modo, estão cegos pela própria 
missão ad gentes, na qual são tinham acabado de experimentar. presunção e não deixam espaço a 
chamados a participar todos os 2. Os discípulos estavam cheios de Deus. Pode-se facilmente pensar em 
membros da Igreja, pois esta é, por alegria, entusiasmados com o poder alguns contemporâneos de Jesus 
sua natureza, missionária: a Igreja de libertar as pessoas dos demônios. que Ele várias vezes advertiu, mas 
nasceu «em saída». O Dia Mundial Jesus, porém, recomendou-lhes que trata-se de um perigo que perdura 
das Missões é um momento não se alegrassem tanto pelo poder sempre e tem a ver conosco 
privilegiado para os fiéis dos vários recebido, como sobretudo pelo amor t ambém. Ao passo  que os  
Continentes se empenharem, com a alcançado, ou seja, «por estarem os «pequeninos» são os humildes, os 
oração e gestos concretos de vossos nomes escritos no Céu» (Lc s i m p l e s ,  o s  p o b r e s ,  o s  
solidariedade, no apoio às Igrejas 10, 20). Com efeito, fora-lhes marginalizados, os que não têm voz, 
jovens dos territórios de missão. concedida a experiência do amor de os cansados e oprimidos, que Jesus 
Trata-se de uma ocorrênc ia Deus e também a possibilidade de o dec la rou « fe l i zes» .  Pode-se 
permeada de graça e alegria: de partilhar. E esta experiência dos 

facilmente pensar em Maria, em graça, porque o Espírito Santo, 
José, nos pescadores da Galileia e enviado pelo Pai, dá sabedoria e 
nos discípulos chamados ao longo da fortaleza a quantos são dóceis à sua 
estrada durante a sua pregação.ação; de alegria, porque Jesus 

3. «Sim, Pai, porque assim foi do Cristo, Filho do Pai, enviado a 
teu agrado» (Lc 10, 21). Esta frase evangelizar o mundo, sustenta e 
de Jesus deve ser entendida como a c o m p a n h a  a  n o s s a  o b r a  
referida à sua exultação interior, missionária. E, justamente sobre a 
querendo «o teu agrado» significar o alegria de Jesus e dos discípulos 
plano salvífico e benevolente do Pai missionários, quero propor um ícone 
para com os homens. No contexto b íb l ico que encontramos no 

Evangelho de Lucas (cf. 10, 21-23). desta bondade divina, Jesus exultou, 
1. Narra o evangelista que o Senhor porque o Pai decidiu amar os homens 

enviou, dois a dois, os setenta e dois com o mesmo amor que tem pelo 
discípulos a anunciar, nas cidades e Filho. Além disso, Lucas faz-nos 
aldeias, que o Reino de Deus estava pensar numa exultação idêntica: a 
próximo, preparando assim as de Maria. «A minha alma glorifica o 
pessoas para o encontro com Jesus. Senhor e o meu espírito se alegra em 

discípulos é motivo de jubilosa Cumprida esta missão de anúncio, os Deus, meu Salvador» (Lc 1, 46-47). 
gratidão para o coração de Jesus. discípulos regressaram cheios de Estamos perante a boa Notícia que 
Lucas viu este júbi lo numa alegria: a alegria é um traço conduz à salvação. Levando no seu 
perspectiva de comunhão trinitária: dominante desta pr imeira e ventre Jesus, o Evangelizador por «Jesus estremeceu de alegria sob a i n e s q u e c í v e l  e x p e r i ê n c i a  

excelência, Maria encontrou Isabel e ação do Espírito Santo», dirigindo-missionária. O Mestre divino disse-
exultou de alegria no Espírito Santo, Se ao Pai e bendizendo-O. Este lhes: «Não vos alegreis, porque os 
cantando o Magnificat. Jesus, ao ver momento de íntimo júbilo brota do espíritos vos obedecem; alegrai-vos, 
o bom êxito da missão dos seus amor profundo que Jesus sente como antes, por estarem os vossos nomes 
discípulos e, consequentemente, a Filho por seu Pai, Senhor do Céu e da escritos no Céu. Nesse mesmo 
sua alegria, exultou no Espírito Terra, que escondeu estas coisas aos instante, Jesus estremeceu de 
Santo e dirigiu-Se a seu Pai em sábios e aos inteligentes e as revelou alegria sob a ação do Espírito Santo e 
oração. Em ambos os casos, trata-se aos pequeninos (cf. Lc 10, 21).disse: “Bendigo-te, ó Pai (…)”. 
de uma alegria pela salvação em ato, Deus escondeu e revelou, mas, Voltando-se, depois, para os 
porque o amor com que o Pai ama o nesta oração de louvor, é sobretudo a discípulos, disse-lhes em particular: 
Filho chega até nós e, por obra do revelação que se põe em realce. Que “Felizes os olhos que vêem o que 
Espírito Santo, envolve-nos e faz-estais a ver”» (Lc 10, 20-21.23). foi que Deus revelou e escondeu? Os 
nos entrar na vida trinitária.As cenas apresentadas por Lucas m i s t é r i o s  do  seu  Re ino ,  a  

são três: primeiro, Jesus falou aos consolidação da soberania divina de 
discípulos, depois dirigiu-Se ao Pai, Jesus e a vitória sobre satanás. Deus Continua na Página 2
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Dízimo e Oferta Hoje

6 ANOS !

pais, estupro, tráfico de drogas, Dízimo – Vencendo o egoísmo Egoísmo – Raiz do mal
sequestro.O primeiro passo para ser dizimista Vivemos num mundo cheio de 
Policiais que se corrompem e de forma consciente é estar disposto a lutar problemas: conf l i tos,  guerras, 
violenta agridem a população.contra o egoísmo. rebel iões, terror ismo, pessoas 
Políticos que, visando interesses O egoísmo nos acorrenta, nos faz passando fome, seres humanos vivendo 
pessoais, fazem corrupção, fraudes, escravos. Quando deixamos o egoísmo à margem da soc iedade sem 
desvio de verbas públicas, sonegação.dominar, não conseguimos ver nada 
Interesses econômicos colocam em m a i s  d o  q u e  n ó s  m e s m o s ,  
risco a vida em todo planeta: buraco na consequentemente nos fechamos para 
cada de ozônio, efeito estufa etc.o outro.
Tudo isso gerado pelo egoísmo humano.Onde há egoísmo não há partilha nem 
Comemoramos os 2000 anos de Jesus e comunhão.
muitos ainda não O Conhecem.Dizer sim ao Dízimo é dizer não ao 
Dentro desse contexto, a Evangelização egoísmo.
se faz prioridade. O Vaticano II nos Oração: Ó Senhor Deus, Pai de amor e 
lembra: Todo batizado é missionário.bondade, que partilha tudo conosco, 
Marcos: 16,15inclusive Seu Filho Jesus, nos dê um 
“Então Jesus disse-lhes: 'Vão pelo coração puro e fraterno, para que voz, sem vez, sem condições de receber 
mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia libertos das correntes do egoísmo, uma atendimento médico digno, sem 
para toda a humanidade'.”possamos de mãos dadas como irmãos acesso à educação.

e irmãs, nos empenhar na construção Vivemos com medo. Crimes bárbaros 
Fonte: Livro: Dízimo e Oferta Hojede Seu Reino de paz, amor e justiça. nos assustam cada vez mais. Pais que 

De Artur JorgeAmém. matam os filhos, filhos que matam os 

Buscando a Santidade

Por Márcio Padilha penitência, e assim encontrou-se ao seu 
Jesus nos ensina a buscarmos o reino de chamado, foi ser um irmão religioso. 
Deus, e também nos ensina a sermos Teve grandes dificuldades devido a 
santos: “Sede Santos como vosso Pai”. limitação dos seus estudos, mas 

superou tudo com Deus, graças a sua fé, Em nossa caminhada em busca do reino 
obediência e confiança.e das santidades, podemos fazer muitos 

questionamentos e pensamos muitas Foi enviado para o colégio de formação, 
vezes que os santos eram somente onde desempenhou o serviço de 
pessoas consagradas a Deus. Assim porteiro. Santo Afonso sabia ser 
pensamos: Será que os leigos podem simples, aceitava com amor a ordem de 
ser santos? Sim podem! Vemos o seus superiores e tinha como regra: 
exemplo de Santo Afonso Rodrigues,  “agradar somente a Deus, cumprir 
um irmão simples e humilde que nasceu sempre e em toda a parte a vontade de 
numa família cristã, casou-se com Maria Deus”.
Soares que amou tanto quanto seus 3 Assim Santo Afonso é um Santo 
filhos, infelizmente perdeu 2 filhos e encantador que ajudou a muitas 
ficou viúvo aos 32 anos. pessoas com sua espiritualidade.
Ao entrar em crise espiritual por este 

Fonte: Wikipédiamotivo, Afonso entrega-se à oração, à 
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