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EDITORIAL 

 

 

 O mês de outubro é, para a Igreja, 
o período no qual são intensificadas as 
iniciativas de animação e cooperação em 
prol das Missões em todo o mundo. O 
objetivo é sensibilizar, despertar vocações 
missionárias, bem como realizar a Coleta 
no Dia Mundial das Missões, penúltimo 
domingo de outubro (este ano dias 17 e 
18). 

 Missão é servir. Este é o tema 
da Campanha Missionária de 2015. 
Com isso destacamos a essência da 
mensagem de Jesus. Ele veio “para 
servir” (cf. Mc 10,45). Diante da ten-
tação do poder Jesus dá uma grande 
lição: “Quem quiser ser o primeiro, 
seja o servo de todos” (Mc 10,44). 
Essa sabedoria é o lema da Campa-
nha e nos lembra que, diante da ten-
tação do poder e do prestígio, a Mis-
são do cristão é serviço, entrega e 
doação. E com a Campanha Missio-
nária somos convidados a alargar os 
horizontes do nosso serviço até os 
confins do mundo. 

 O papa Francisco proclamou 
2015 como o Ano da Vida Consa-
grada. Por isso, logo no começo de 
sua Mensagem para o Dia Mundial 

das Missões 2015, ele recorda 
que existe uma forte ligação 
entre Vida Consagrada e a Mis-
são, ao mesmo tempo em que 
recorda o compromisso primor-
dial de todo batizado “chamado 
a testemunhar o Senhor Jesus 
proclamando a fé recebida como 
um presente”. 

 O Dia Mundial das Mis-
sões é comemorado, desde 1927, 
no terceiro final de semana de 
outubro.  

Pontifícias Obras Missionárias 
www.pom.org.br 
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VIDA CONSAGRADA 

 

 

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, 

recorda todos os consagrados e pede que testemunhem que é possível 

ser sinal de santidade. 

 

No dia dois de fevereiro se celebra a festa da 

Apresentação do Senhor no Templo. Nesta festa somos 

chamados a contemplar o mistério que recorda os quaren-

ta dias do nascimento do Filho de Deus na gruta de Belém, 

quando a Virgem Santa Maria e seu esposo São José, o pai 

adotivo davídico de Jesus, foram ao Templo levando o 

Menino-Deus em seus braços para apresentá-lo, oferecê-

lo, consagrá-lo ao Senhor, pois, embora fosse Ele o Deus 

Conosco, quiseram os pais, com a profunda prática religio-

sa que mantinham, cumprir o que a Lei previa para os 

primogênitos. Assim, também nós, quarenta dias depois de 

ter celebrado o Santo Natal do Senhor, devemos nos apre-

sentar no Templo para renovar a oferta de nós mesmos ao 

Senhor, para que, com nossa vida, sempre testemunhemos 

que somos templos de Deus e que, portanto, somos habi-

táculos do Senhor, a Trindade habita em nós. A liturgia 

que celebramos nos faz viver no aqui e agora, o ainda não, 

atualizado no mistério celebrado. 

Fazendo eco à convocação do Papa, aproveito pa-

ra anunciar que estou entregando, neste dia em que tradi-

cionalmente se comemora Nossa Senhora da Luz, das 

Candeias ou da Candelária, uma carta pastoral com o títu-

lo: "GRATIDÃO, PAIXÃO, ALEGRIA E ESPERAN-

ÇA”, e espero que seja lida e refletida pelos nossos dioce-

sanos, e, em especial, pelos consagrados e consagradas 

neste ano especial a eles dedicado. 

Vivamos, pois, com alegria e grande compromis-

so, a convite e por instituição do Papa Francisco, o Ano da 

Vida Consagrada em toda a Igreja Católica! Com este ter-

mo – “Vida Consagrada” – encontramos tanto os mem-

bros dos Institutos Religiosos, dos Institutos Seculares, 

como os fiéis que fazem parte da Ordem das Virgens, dos 

Eremitas, ou são membros das Sociedades de Vida Apos-

tólica e das Novas Comunidades, cada um a seu modo, 

consagrados a Deus seja na vivência dos conselhos evan-

gélicos (pobreza, castidade e obediência) através dos votos 

públicos ou privados, seja consagrados através de outros 

vínculos reconhecidos pela Igreja ou mesmo no escondi-

mento aos olhos do mundo, mas que não são escondidos 

aos olhos de Deus. 

A primeira e mais importante consagração, todos 

sabemos, mas é bom sempre lembrar, é aquela batismal e, 

a partir desta, a que a Tradição chama de ianua Sacramen-

torum, quando nos tornamos, no sentido mais estrito e 

teológico do termo, “filhos de Deus”; a Igreja, nossa mãe 

que nos gerou pelo Batismo, nos acompanha em nossa 

vida pelos outros sacramentos de iniciação cristã: Crisma e 

Eucaristia; pelos sacramentos de cura: Penitência ou Re-

conciliação e Unção dos Enfermos; e pelos sacramentos 

para os serviços de comunhão: Ordem e Matrimônio. 

Mas, dentro do Povo de Deus, alguns são chama-

dos, sejam clérigos ou leigos, e é isso que celebramos nesta 

Jornada, para viverem um estado novo de vida: o religioso, 

ou um modo novo de vida: seculares, membros de socie-

dades apostólicas e das novas comunidades, respondendo, 

assim, de forma bem específica àquela única vocação a que 

todos são chamados: a vocação à santidade. 

A Jornada Mundial da Vida Consagrada, instituída 

por São João Paulo II e, neste ano celebramos a XIX, 

recorda a todos os consagrados à vocação que eles têm 

para viver uma amizade autêntica com o Senhor que os  
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chamou para uma relação de profunda intimidade com 

Ele, na comunhão eclesial e ao serviço do mundo. Mas 

também recorda a todos nós de rezarmos por estes ho-

mens e mulheres de Deus que nos mantêm sempre presen-

tes em sua oração. 

Neste Ano da Vida Consagrada, o Santo Padre, re-

ligioso da Companhia de Jesus (Jesuíta), quer que os con-

sagrados evangelizem sua vocação, recordando o passado 

com gratidão, vivendo o presente com paixão e abraçando 

o futuro com esperança, confiando sempre na Providência 

desse nosso Deus que nos acompanha com amor e fideli-

dade. 

E com o Papa Francisco, na Carta Apostólica às 

pessoas consagradas para a proclamação do Ano da Vida 

Consagrada, desejo: “Não cedais à tentação dos números e 

da eficiência, e menos ainda à tentação de confiar nas vos-

sas próprias forças”. Com atenta vigilância, perscrutai os 

horizontes da vossa vida e do momento atual. Repito-vos 

com Bento XVI: “Não vos unais aos profetas de desventu-

ra, que proclamam o fim ou a insensatez da vida consagra-

da na Igreja dos nossos dias; pelo contrário, revesti-vos de 

Jesus Cristo e muni-vos das armas da luz – como exorta 

São Paulo (cf. Rm 13,11-14) –, permanecendo acordados e 

vigilantes”. “Prossigamos, retomando sempre o nosso 

caminho com confiança no Senhor”... 

Que todos os religiosos... se empenhem no Ano 

da Esperança, e que sejamos sinais da esperança cristã no 

mundo. A Igreja caminha, todos juntos, com todos os 

objetivos voltados para Nosso Senhor e Redentor Jesus 

Cristo. Jesus, que veio para servir e tirar o pecado do 

mundo, quer que nos sirvamos uns aos outros e produza-

mos frutos de salvação. 

Rezemos pelo mundo e testemunhemos que é 

possível ser sinal de santidade. 

 

 

 

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist.  

Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ.  

(Fonte: Zenit) 

ANO DA VIDA CONSAGRADA 

 

Na Basílica de São Pedro, na manhã do dia 30 de 

novembro de 2014 - 1º domingo do Advento - uma cele-

bração eucarística presidida pelo Prefeito da Congregação 

para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedade de 

Vida Apostólica, Cardeal Dom João Braz de Aviz, deu 

início ao Ano da Vida Consagrada, que se estenderá até 2 

de fevereiro de 2016.  

“Despertai o mundo! Iluminai-o com o vosso tes-

temunho profético e contra-a-corrente”, bradou Papa 

Francisco no dia em que era aberto o Ano da Vida Consa-

grada convocado por ocasião dos 50 anos da promulgação 

do decreto conciliar Perfectae caritatis sobre a renovação 

da vida religiosa. Na mensagem, o Santo Padre abraça 

fraternalmente os consagrados e consagradas, mostrando-

lhes a “beleza e a preciosidade desta peculiar forma de 

Sequela Christi, representada – explica – por todos aqueles 

e aquelas que ‘decidiram deixar tudo para imitar Cristo 

mais de perto mediante a profissão dos conselhos evangé-

licos’”. Nós, membros dos Institutos Paulinos de Vida 

Secular Consagrada (IPVSC): Instituto “Jesus Sacerdote” 

(sacerdotes diocesanos), Instituto “São Gabriel Arcanjo” 

(leigos solteiros), Instituto “Nossa Senhora da Anuncia-

ção” (leigas solteiras) e Instituto “Santa Família” (casais), 

somos família nuclear, também homens e mulheres que 

acolhemos o chamado de Deus, para vivermos no campo 

familiar e do trabalho: nas fábricas, nos escritórios, nas 

escolas, nos hospitais... e sermos sinais autênticos e coe-

rentes do Evangelho traduzido em vida aqueles e aquelas 

aos quais são o “nosso próximo mais próximo”. Pe. Albe-
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rione, para fortalecer este nosso “sim”, nos presenteia com 

estas palavras: “Quando Deus dá uma vocação, uma mis-

são a uma alma, ele lhe dá também todas as graças, os 

auxílios necessários para desempenhar aquela determinada 

missão. Ele não falha. Nós podemos falhar com nossa 

inconstância e fraqueza na fé, mas Deus não”. Cabe a cada 

um de nós sermos coerente e alegre na resposta do dia a 

dia, sem medo. Para esta firmeza e constância nos ampara 

o Apóstolo Paulo, nosso pai, quando diz: “Esquecendo o 

que fica para trás, lanço-me para o que está à frente” 

(Fl3,13). Lançar-se aos desafios que esta vocação nos im-

pele: ser testemunha alegre, coerente com as pessoas e 

situações que nos circundam, dando aquela resposta que 

certamente Jesus Cristo Divino Mestre, daria... resposta 

pautada no amor e na misericórdia! O nosso estilo de vida 

- consagrado e consagrada secular dialogantes com o 

mundo, e nas situações da esfera familiar e profissional - é 

especial e desafiadora. Seguramente parte do projeto de 

construção do Reino de Deus, pois, estamos presentes “na 

invisibilidade institucional”, e esta maneira especial de 

sermos e atuarmos, nos possibilita estar em ambientes que 

seria negado aos consagrados de vida comunitária (religio-

sos e religiosas). Aqui reside um mistério divino e não 

acessível à compreensão de muitas pessoas, inclusive os 

próprios familiares: Se você quer consagrar-se, porque não 

entra em uma congregação? Dom Jaime Spengler, Arce-

bispo de Porto Alegre e Presidente da Comissão Episcopal 

Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consa-

grada, em sua carta-mensagem do dia 16 de agosto de 

2015, utilizando as palavras do Papa Francisco e Bento 

XVI, admoesta-nos em razão de nossa seriedade pessoal 

sobre a continuidade das novas gerações aceitarem o con-

vite de Deus à consagração: “Louvamos a Deus por todo 

bem realizado por uma miríade de homens e mulheres que 

fizeram e fazem da consagração resposta de amor ao cha-

mamento do Pai e à moção do Espírito”, e por isso “esco-

lheram este caminho de especial seguimento de Cristo, 

para se dedicarem a Ele de coração indiviso” (VC 1).  

Sabemos que “a Igreja não cresce por proselitis-

mo, mas por atração” (Bento XVI). Somos, assim, mais 

uma vez recordados de que a “vida consagrada não cresce 

se organizarmos belas campanhas vocacionais, mas sim 

quando as jovens e os jovens que nos encontram sentem-

se atraídos por nós, se nos virem como homens e mulhe-

res felizes. De igual forma, a eficácia apostólica da vida 

consagrada não depende da eficiência e da força dos seus 

meios. “É a vossa vida que deve falar, uma vida na qual 

transparece a alegria e a beleza de viver o Evangelho e 

seguir a Cristo” (Papa Francisco).  

 

André Machado 
Postulante isga 

 

LEIGAS E LEIGOS, ÂNIMO! 

 

 

 

Qual é o papel dos leigos na Igreja? O Concílio 

Vaticano II nos dá a resposta. A “índole secular”, isto é, a 

vocação para estar no mundo, caracteriza especialmente os 

leigos, segundo a constituição dogmática Lumen Gentium 

(n. 31). Deste modo, os leigos são responsáveis pela evan-

gelização das realidades seculares, como a família, o mun-

do do trabalho, a economia e, principalmente, a política. 

O cumprimento destas “tarefas terrestres” por 

parte dos leigos é tão importante, que o Concílio lhes faz 

uma séria advertência: “Afastam-se da verdade os que, 

sabendo não termos aqui [neste mundo] cidade permanen-

te, mas buscarmos a futura, julgam, por conseguinte, poder 

negligenciar os seus deveres terrestres, sem perceberem 

que estão mais obrigados a cumpri-los, por causa da pró-

pria fé...” (Constituição pastoral Gaudium et Spes, n. 43). 
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O decreto Apostolicam Actuositatem, também do 

Concílio Vaticano II, discorre especificamente acerca do 

apostolado dos leigos e preceitua constituir obrigação deles 

“aperfeiçoar as coisas temporais dentro do espírito cristão 

(n. 4), bem como construir a ordem temporal, em espírito 

de concórdia” (n. 7). 

Por fim, a legislação eclesiástica confirma o plano 

do Concílio Vaticano II para os leigos, convidando-os a 

animar e a aperfeiçoar a ordem das realidades temporais 

com o espírito do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 

(CIC 225, § 2). O eminente canonista dom Dadeus Grings, 

arcebispo emérito de Porto Alegre, escreveu que quando 

se indaga a Igreja sobre o que ela faz em prol do bem-

comum, deve-se devolver a pergunta aos leigos (“A Orto-

práxis na Igreja”, p. 60). 

Pelo que se constata do magistério do Concílio 

Vaticano II, a alma do apostolado laical se situa em todas 

as atividades inerentes ao dia a dia de qualquer cidadão. É 

verdade que muitas vezes os leigos são solicitados para o 

auxílio em encargos intraeclesiais (catequese, liturgia, mi-

nistério extraordinário etc.), porém, isto não é o típico do 

apostolado laical que, como vimos, caracteriza-se pela 

secularidade (estar no mundo), ou seja, por dar o testemu-

nho do evangelho fora da Igreja. 

Participar dos sacramentos, máxime da santíssima 

eucaristia aos domingos, é condição sine qua non para que 

os leigos possam desempenhar frutuosamente as chamadas 

atividades seculares, levando a boa nova do Divino Salva-

dor aos lugares onde somente eles conseguem penetrar 

(CIC 225, §1). 

Infelizmente ainda permanece em muitas comuni-

dades eclesiais certa mentalidade que visa a “clericalizar” 

os leigos, tendo-os por bons apenas se eles desempenham 

alguma função estritamente pastoral. Tal modo de pensar, 

conforme vimos acima, vai de encontro ao projeto do 

Concílio Vaticano II e infantiliza os católicos leigos. 

Onde estão, por exemplo, as “bancadas católicas” 

nos diversos parlamentos legislativos do Brasil? Verifica-

mos, isto sim, a presença das “bancadas evangélicas”, por 

quanto nossos irmãos separados parecem estar mais côns-

cios de sua laicidade e, graças a Deus, pugnam pelos valo-

res do cristianismo, combatendo projetos de lei que ane-

lam por destroçar a família. 

Os leigos não podem fazer uma dicotomia entre a 

fé e a vida quotidiana, mormente porque o papel deles é 

exatamente santificar a vida quotidiana, evangelizando no 

trabalho, na família, na arte, na política, enfim, nas cidades, 

nas ruas. 

Os leigos hão de seguir o exemplo de uma leiga, 

Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Esta mulher leiga é de-

certo o protótipo do autêntico discípulo do Messias e o 

comportamento dela serve de parâmetro tanto para leigos 

quanto para clérigos. 

 
Edson Sampel  

Fonte: Zenit 

 
 

AS “NOVAS MINORIAS” DA IGREJA 
 

 

 

 

 

 

  

Os Estados Unidos, juntamente com o Brasil e 

México, constituem os três países com maior população de 

católicos do mundo. 

Em termos percentuais, aproximadamente 26% 

dos norte-americanos são católicos, o que torna a Igreja 

Católica nos EUA quatro vezes maior do que a Southern 

Baptist Convention (Convenção Batista do Sul), maior 

denominação protestante do país. 

A liderança da Igreja Católica no país fica a cargo 

da United States Conference of Catholic Bishops (Confe-

rência de Bispos Católicos dos Estados Unidos), que se 

organiza de acordo com a hierarquia de bispos e arcebis-

pos dos Estados Unidos e das Ilhas Virgens. No entanto, 

cada bispo é independente em sua própria diocese, e só 

responde ao Papa. 
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Nesse contexto, e na esteira das matérias e assun-

tos polêmicos que vêm sendo propalados pela mídia no 

âmbito da expectativa do resultado na segunda etapa do 

Sínodo das Famílias, o Arcebispo de Nova York, Cardeal 

Dolan, em carta divulgada no início de outubro/15 pede 

que o Sínodo dos Bispos olhe para as chamadas "NOVAS 

MINORIAS". 

Em sua mensagem, o Cardeal Dolan afirma que 

nos últimos tempos, a Igreja parece andar ocupada, mais 

do que tudo, em acolher as minorias e que a inclusão tem 

sido um inovador e consistente tema do Sínodo sobre a 

família. Dentre aqueles que se sentem excluídos, do que 

ouviu dos observadores e Padres sinodais, estão os soltei-

ros, aqueles que são atraídos pelo mesmo sexo, os divor-

ciados, os viúvos, os imigrantes que acabaram de chegar a 

um novo país, as pessoas com deficiência, os confinados, 

as minorias étnico-raciais, os idosos.  

Reconhecendo que a Igreja é uma família que ama 

a todos e congratula-se com suas necessidades, o Cardeal 

Dolan pontua que há uma nova minoria no mundo, e até 

mesmo na Igreja que estaria necessitando de inclusão.  

Estas “Novas Minorias”, segundo o Arcebispo de 

Nova York, seriam formadas por aqueles que, confiando 

na Graça e Misericórdia de Deus, se esforçam para viver 

na virtude e na fidelidade, tais como: casais que, inspirados 

pelo ensinamento da Igreja, afirmam que o casamento é 

para sempre, e perseveram nas provações; casais que rece-

bem o Dom divino de ter vários filhos; homens e mulhe-

res jovens que optam por não viver juntos antes do Ma-

trimônio; os homossexuais que querem viver em castidade; 

um casal que decidiu que a mulher vai desistir de uma 

carreira promissora para ficar em casa e criar seus filhos. 

Essas maravilhosas pessoas, segundo o Cardeal Dolan, 

muitas vezes se sentem como uma minoria em seu am-

biente cultural e às vezes até mesmo dentro da Igreja!  

Conclui sua mensagem o Arcebispo de Nova 

York questionando onde estas “Novas Minorias” podem 

buscar apoio e incentivo? “Na TV? Nas revistas ou jor-

nais? Em quais filmes? Nos espetáculos, como os da Bro-

adway? Nos colegas? Não! Eles olham para a Igreja e para 

nós, procurando por apoio e incentivo, pela sensação calo-

rosa de ser parte de uma comunidade. E nós Igreja não 

podemos decepcioná-los!”. 

 

(Baseado em texto publicado por Fiel Católico 

Revista de Teologia-Catequese-Doutrina  

outubro de 20115). 

Eduardo e Malú  
Instituto Santa Família 

 

 

LAUDATO SI’, ENTRE 

ÉTICA AMBIENTAL E BIOÉTICA 

 

Pe. Joseph Tham, L.C. comenta a Encíclica e apresenta o 

Curso Internacional sobre o tema “Bioética, questões ambientais e 

ecologia humana”, do 30 de junho ao 10 de julho no Regina Aposto-

lorum em Roma 

 

ZENIT: Qual é a sua impressão sobre a última 

encíclica do Papa Francisco dedicada à questão ambiental? 

Pe. Joseph Tham: A longa espera que precedeu a 

publicação da Laudato si' gerou uma grande expectativa na 

mídia. Ao lê-la, encontrei, em muitos assuntos, uma conti-

nuidade com pontificados anteriores, especialmente com 

os escritos de São João Paulo II e o Papa Bento XVI. Ao 

mesmo tempo, há uma abordagem nova e prática nas pro-

postas do Papa. 

 

ZENIT: Onde está a semelhança entre esta encí-

clica e os pronunciamentos anteriores? 

Pe. Joseph Tham: A continuidade com os ensina-

mentos anteriores do Magistério da Igreja é clara. O uso 

do termo "ecologia humana" que se refere à centralidade 

da pessoa humana, na questão ecológica, foi usado por 

João Paulo II. Se é verdade que os seres humanos são a 

causa do desequilíbrio atual, cujas consequências caem 

sobre os mesmos homens e sobre toda a natureza, são, ao 

mesmo tempo, protagonistas da mudança. Dessa forma a 

questão ecológica se desloca para o âmbito moral, como o 
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Papa Bento XVI escreveu em várias ocasiões. Outro tema 

desenvolvido na Doutrina Social da Igreja e tomado aqui é 

o do "desenvolvimento integral". Refere-se ao fato de que 

a questão ecológica não pode ser separada de outras ques-

tões conexas que dizem respeito à ética social, à economia, 

à pobreza, à bioética e à religião que juntas, contribuem 

para o bem comum. Laudato si’ cita as palavras de Bento 

XVI: “O livro da natureza é uno e indivisível” (LS n. 6). 

 

ZENIT: Como a questão ecológica está ligada à 

bioética? 

Pe. Joseph Tham: O Papa Francisco enfatiza a 

correlação entre essas dimensões e a influência mútua. O 

problema ecológico não pode ser separado da questão da 

educação, da pobreza e das estruturas socioeconômicas 

disfuncionais. Da mesma forma, a encíclica inclui reflexões 

sobre temas relacionados com a bioética. O Papa, por 

exemplo, denuncia a destruição dos embriões humanos ou 

o abandono das pessoas com deficiência que, se formos à 

raiz, são devidos à própria "cultura do descartável" que 

provoca o abandono e a exploração do meio ambiente (LS, 

117, 120, 136). 

O Papa também acusa as organizações internacio-

nais, certas atitudes que promovem o controle populacio-

nal e a "saúde reprodutiva" como uma solução para a po-

breza. O problema está na injusta distribuição da riqueza e 

dos recursos, com o consequente impacto ambiental, e não 

na superpopulação (LS n. 50). Em termos de uma relação 

adequada entre as pessoas e seu meio ambiente, muitos 

comentaristas têm se centrado na questão do sistema eco-

nômico injusto. Surpreendentemente, o papa insere nesse 

discurso um desequilíbrio que muitos comentaristas prefe-

rem ignorar, a ideologia de gênero que distorce a relação 

própria entre o homem e a mulher (LS n. 155). 

 

ZENIT: Pode-se dizer que a Laudato si’ faça a 

conexão entre a questão ecológica e a questão da dignidade 

humana? 

Pe. Joseph Tham: Certamente, o papa colocou a 

questão antropológica no centro da encíclica. Precisamos 

reconhecer que somos todos irmãos e irmãs, com a mesma 

dignidade. Na tradição judaico-cristã, os homens são con-

siderados especiais entre todas as criaturas porque foram 

criados à imagem e semelhança de Deus. Deveremos, por-

tanto, evitar a posição de certos grupos ambientalistas que 

lutam contra a crueldade nos animais, mas, paradoxalmen-

te, apoiam a destruição de vidas humanas, especialmente 

nas fases iniciais da vida (LS n. 90). Respeito pela dignida-

de humana significa também contrariar a mentalidade mo-

derna que reduz tudo ao nível de coisas que estão disponí-

veis para qualquer pessoa, incluindo os seres humanos. 

Também foi um tema recorrente deste pontificado criticar 

a assim chamada "cultura do descartável" que está ao nos-

so redor como coisas para usar, consumir, destruir (LS n. 

123). O utilitarismo e o relativismo são as teorias mais 

comuns da bioética de hoje, enquanto os debates geral-

mente giram em torno do direito a utilizar as novas tecno-

logias no começo da vida, no fim da vida e na reprodução 

humana. Do ponto de vista do utilitarismo, tais ações são 

éticas se trazem resultados e utilidade. O relativismo nega a 

possibilidade de se chegar a uma verdade universal desses 

dilemas. 

 

ZENIT: Como é que a questão da tecnologia está 

ligada a esta análise? 

Pe. Joseph Tham: Uma das seções mais interes-

santes da encíclica fala sobre a questão da tecnologia. O 

Papa Francisco está ao afirmar que o progresso moderno 

nos trouxe muita comodidade, sanou muitas dificuldades e 

ampliou nossas vidas. No entanto, enquanto a tecnologia 

tem, sem dúvida, melhorado a qualidade de vida, estamos 

apenas começando a reconhecer os muitos problemas 

ambientais que resultaram. Nesta seção, o Papa cita lon-

gamente o pensamento do filósofo e teólogo Romano 

Guardini. Há certa ambivalência na tecnologia, por causa 

do seu poder destrutivo. Em todo poder existe uma gran-

de responsabilidade que é, muitas vezes, esquecida na rea-

lidade globalizada de hoje. No mundo das ciências, da 

medicina e da política, parece reinar uma "mentalidade 

tecnocrática". Assim, perdemos de vista o sentido do con-
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texto mais amplo e tendemos a procurar resultados ime-

diatos ou gratificações instantâneas, muitas vezes com 

resultados desastrosos (LS 102-114) 

 

ZENIT: Como podemos escapar deste perigoso 

uso irresponsável da tecnologia? 

Pe. Joseph Tham: É um problema difícil, que foi 

colocado pelo filósofo Heidegger em sua famosa última 

entrevista, intitulada: "Só um Deus nos pode salvar". Ele 

previra, mais de meio século atrás, que a tecnologia é uma 

espécie de prisão onicompreensiva da qual a modernidade 

não pode escapar. Sendo agnóstico, a sua resposta sarcásti-

ca "só um Deus pode nos salvar" não se refere ao "Deus" 

da revelação. Explica, de fato, mais tarde que consiste no 

“pensar, poetar ou contemplar", em vez de fazer novas 

investigações tecnológicas. A sua resposta não é então tão 

fácil de se entender, mas eu acho que Heidegger teve uma 

intuição que podemos encontrar também na Laudato si’ 

quando o Papa nos convida a elevar-nos até a nossa mais 

alta vocação à transcendência e espiritualidade. 

 

ZENIT: Que papel pode ter a religião ou a espiri-

tualidade em questões ambientais? 

Pe. Joseph Tham: O Papa, fiel a seu homônimo e 

ao título desta encíclica, remonta a São Francisco de Assis, 

para propor uma solução para esta questão espinhosa. Ele 

acredita que a novidade e a criatividade do espírito huma-

no possam superar a tentação do materialismo e das solu-

ções técnico científicas (LS 81). A exegese do livro do 

Gênesis e as reflexões teológicas enfatizaram a relação 

harmoniosa entre a humanidade, a natureza e o Criador. 

Deus nos deu o dom da natureza, algo para cuidarmos e 

cultivarmos. Devemos estabelecer um relacionamento com 

o nosso meio ambiente não de poder e dominação, mas de 

harmonia e administração. Laudato si’ é um apelo a louvar 

o Criador pela beleza da sua criação. O Papa nos pede para 

recuperar o sentido de admiração e reverência pelo nosso 

ambiente natural. Nessa contemplação podemos reencon-

trar o nosso verdadeiro lugar na natureza e redescobrir a 

relação entre nós mesmos e com os demais e, finalmente, 

com toda a criação. 

 

ZENIT: O que significa "conversão ecológica"? 

Pe. Joseph Tham: Na última parte da encíclica, o 

Papa Francisco exortou os cristãos e todas as pessoas de 

boa vontade a uma conversão ecológica. Se é verdade que 

somos em parte responsáveis pelas muitas feridas infligidas 

a natureza, também é verdade que podemos ser a solução 

para estes problemas, uma vez que houver uma mudança 

do coração. Esta mudança significa reconhecer que a eco-

logia é acima de tudo uma questão ética e a humanidade 

não pode ser dominada pelo utilitarismo, pelo consumis-

mo e pelas soluções tecnológicas. Embora o dano ao meio 

ambiente seja resultante de nossas ações, somente através 

de um virtuoso crescimento e aumentando a força moral, 

poderemos reparar o dano. As virtudes específicas que o 

Papa indica são as da sobriedade em nosso uso da tecnolo-

gia e dos recursos, contra uma cultura de desperdício, e 

humildade para reconhecer o nosso lugar no universo para 

evitar arrogância e insensibilidade para com as necessida-

des dos outros e do ambiente. 

 

Valentina Raffa  
Fonte: Zenit 

 

 

BRASIL: NOVA AMEAÇA 

DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” 

 

“A ideologia de 

gênero é uma tentativa 

de afirmar para todas as 

pessoas que não existe 

uma identidade biológica 

em relação à sexualidade. 

Quer dizer que o sujeito, 

quando nasce, não é homem nem mulher, não possui um 

sexo masculino ou feminino definido, pois, segundo os 

ideólogos do gênero, isto é uma construção social” (Dr. 
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Christian Schnake, médico chileno e especialista em Bioé-

tica, Ideologia de gênero: conheça seus perigos e alcances. 

Destrave. Canção Nova, acessado em 2/6/15), conforme 

expus em Nota Pastoral recém-publicada. 

Até o fim de junho os municípios votarão so-

bre a inclusão no PME. 

Ora, essa ideia, que vem sendo difundida como 

palavra de ordem nos últimos tempos, apareceu no Plano 

Nacional de Educação (PNE), mas, graças à mobilização 

das forças vivas e atuantes do Brasil, contando, inclusive, 

com alguns Bispos, foi banida. Agora, porém, volta ao 

Plano Municipal de Educação (PME). No mínimo isso é 

uma incoerência: colocar no plano municipal o que não 

consta no federal! Cada município ficará, pois, por meio de 

seus vereadores, responsável, diante de Deus e de seus 

munícipes, de excluir (se, obviamente, já estiver no texto), 

até o fim de junho, a revolucionária ideologia de gênero 

para as crianças e adolescentes em fase escolar atendidas 

pela rede municipal de ensino. Arbitrariamente, algumas 

atitudes federais já inserem alguns tipos dessa ideologia em 

nossas escolas, mesmo através de livros e outras decisões 

por decreto. Querem transferir para a orientação da escola 

aquilo que as famílias são chamadas a passar aos seus fi-

lhos. 

De um modo amplo, ideologia é um termo que se 

origina dos filósofos franceses do século XVIII, conheci-

dos como ideólogos (Destutt de Tracy, Cabanis etc.) por 

estudarem a formação das ideias. Logo depois, passou a 

designar um conjunto de ideias, princípios e valores que 

refletem uma determinada visão de mundo, orientando 

uma forma de ação, sobretudo uma prática política. Hoje, 

o termo ideologia parece ser amplamente utilizado, sobre-

tudo por influência do pensamento de Karl Marx, na filo-

sofia e nas ciências humanas e sociais em geral, significan-

do o processo de racionalização – um autêntico mecanis-

mo de defesa – dos interesses de uma classe ou grupo 

dominante para se manter no poder (cf. H. Japiassú e D. 

Marcondes. Dicionário Básico de Filosofia. 3ª ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, verbete ideolo-

gia). 

Bases dessa ideologia 

Ora, esta base é que sustenta a ideologia de gêne-

ro, cujas raízes merecem ser, em suas várias vertentes, 

conhecidas pelo povo brasileiro. 

Pois bem, no período entre as duas grandes guer-

ras mundiais (1918-1939), estudiosos de diversas áreas – 

Filosofia, Sociologia, História, Economia, Psicologia etc. – 

ligados à chamada Escola de Frankfurt, se puseram a criti-

car tanto a burguesia capitalista quanto o comunismo ex-

tremado, ou seja, aquele de fundo marxista-leninista dog-

mático. Em seu lugar, propunham um marxismo sorriden-

te, capaz de se difundir no Ocidente dado que aqui se 

faziam muitas ressalvas ou críticas ao modelo comunista 

russo implantado no governo desde novembro de 1917. 

Esse comunismo, mais aberto para enganar os in-

gênuos, trazia em seu bojo a filosofia marxista da luta de 

classes, na qual, segundo o filósofo alemão Frederick 

Engels, em sua obra “A Origem da Família, da Proprieda-

de e do Estado”, escrita em 1884, “o primeiro antagonis-

mo de classes da história coincide com o desenvolvimento 

do antagonismo entre o homem e a mulher unidos em 

matrimônio monogâmico; e a primeira opressão de uma 

classe por outra, com a do sexo feminino pelo masculino” 

(New York, 1972, p. 65-66). 

 Pois bem, essa luta de classes no modelo tratado 

por Engels foi unida às teorias de Sigmund Freud (1856-

1939) e transformada também em luta de sexos, na qual a 

mulher seria a classe oprimida e o homem a classe opres-

sora. A libertação viria no momento em que as mulheres 

se soltassem sexualmente, praticando a genitalidade sem 

barreira alguma. Mesmo o “incômodo” do filho teria solu-

ção: a Rússia legalizou o aborto já no ano de 1920, visto 

que ainda não se conhecia a pílula anticoncepcional e mui-

to menos os fármacos abortivos. 

Infelizmente, tudo isso não foi libertador, mas 

tornou muitas mulheres, sempre tão queridas por Deus, 

novas escravas, não mais apenas vítimas dos homens, mas 

de si mesmas, dado que, talvez na ânsia de se libertarem, 

acabaram pagando o alto preço dos efeitos colaterais da 

libertinagem, especialmente com o aumento da prostitui-
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ção, do consumo de álcool e de outras drogas, das pílulas 

anticoncepcionais, das pílulas do dia seguinte (abortivas) e 

do aborto cirúrgico, cujas sequelas no corpo e na mente 

podem ser danosas para sempre. Afinal, nenhuma mulher 

com uma boa formação humana e cristã, por sua natureza 

materna inata, dormirá em paz depois de pensar que assas-

sinou o próprio fruto do seu ventre. 

Logo depois se assomou a isso tudo o construti-

vismo social. Que ensina essa escola? – Ensina a descons-

trução da realidade, e, com Jaques Derrida e Michel de 

Foucault, foi também aplicada à sexualidade. Para eles não 

existe a realidade (objeto) nem o homem que descobre a 

realidade (sujeito), mas apenas a linguagem que produz os 

objetos ao lhe dar os nomes que os classifica e caracteriza. 

Essa linguagem, porém, é fruto de mera constru-

ção social que atribui a ela o valor semântico que quiser. 

Daí serem esses valores mutáveis como a sociedade, de 

modo que o modelo cultural atual é responsável por des-

truir o anterior, e assim sucessivamente, inclusive no cam-

po moral. Reina, portanto, o relativismo, e, para Foucald o 

pansexualismo: tudo giraria em torno da sexualidade. 

Com o existencialismo ateu, dá-se um passo 

além, especialmente por obra de Simone de Beauvoir. Esta 

ensina que “não se nasce mulher, mas você se torna uma 

mulher; não se nasce um homem, mas você se torna um 

homem”. O gênero seria uma construção sociocultural 

sustentada pela experiência. Ora, se a experiência da mu-

lher foi a de ser dominada pelo homem ao longo da histó-

ria, na visão de Beauvoir, toda hierarquia deveria ser elimi-

nada da vida pública e privada para dar lugar a relações de 

igualitarismo marxista (não de igualdade cristã) entre os 

seres humanos. 

Chega-se, assim, ao feminismo de gênero como 

uma espécie de síntese de todas essas correntes que, bre-

vemente, apresentei acima. Esse tipo de feminismo supera 

o anterior que o preparou, ou seja, aquele feminismo ini-

cial desejoso de que a mulher fosse equiparada aos ho-

mens. Descreve bem essa evolução feminista a seguinte 

declaração de Shulamith Firestone: “Para organizar a eli-

minação das classes sexuais é necessário que a classe opri-

mida se rebele e assuma o controle da função reproduti-

va..., pelo que o objetivo final do movimento feminista; 

isto é, não apenas a eliminação dos privilégios masculinos, 

mas da própria diferença entre os sexos; assim, as diferen-

ças genitais entre os seres humanos nunca mais teriam 

nenhuma importância” (The dialectcs of Sex. Nova York: 

Bantam Books, 1970, p. 12). 

Tudo isso leva-nos ao cerne do gênero, que é a 

permissão para que sejam eliminadas (como se isso fosse 

possível) todas as diferenças entre os sexos, complemen-

tando desse modo o que propusera o feminismo anterior 

ao pregar o seguinte: “a raiz da opressão da mulher está 

em seu papel de mãe e educadora dos filhos. Por isso deve 

ser liberada de ambas as tarefas, através da contracepção e 

do aborto e da transferência da responsabilidade da educa-

ção dos filhos para o Estado” (J. Scala. Ideologia de gêne-

ro. São Paulo: Katechesis/Artpress, 2011, p. 21). Esteja-

mos atentos a algumas leis que já existem em que o Estado 

interfere na família e educação dos filhos. 

A partir dos anos de 1980, todos esses ideólogos 

do feminismo antigo ou de gênero se uniram a outros 

lobbies e passaram a combater a família monogâmica e 

estável como um estorvo para a liberdade sexual imaginada 

desde os anos de 1960 para todos, a fim de destruir os 

planos perfeitos de Deus e, em seu lugar, impor os planos 

falhos da criatura. 

O ser humano, como pessoa, nunca pode ser usa-

do como um instrumento ou um objeto, mas deve ser 

contemplado e amado como tal, sendo dotado de dignida-

de e valores. A negação da transcendência afeta diretamen-

te a dignidade da criatura humana. Pois como disse São 

João Paulo II: “a divindade da pessoa humana é um valor 

transcendente, como tal sempre reconhecido por aqueles 

que se entregam sinceramente à busca da verdade” (cf. 

Mensagem de sua santidade João Paulo II para a celebra-

ção do XXXII Dia Mundial da Paz: 1 de janeiro de 1999). 

Expressão de autoritarismos 

Analisando essas ideologias supracitadas, perce-

bemos que elas são expressão de autoritarismos que visam 

a valorizar seus próprios interesses, fazendo com isso que 
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USO MANUSCRITO 

a sociedade acabe negando a transcendência do ser huma-

no e, consequentemente, rebaixando a dignidade do ho-

mem, acarretando graves implicações no campo dos direi-

tos humanos. 

Por fim, podemos concluir que a ideologia do gê-

nero tornou-se um instrumento utilizado para atacar a 

dignidade da pessoa e também a família, pois esta repre-

senta para eles um tipo de 'dominação'. Ao contrário, nós 

dizemos que é pela família que conseguiremos restaurar tal 

dignidade; pois é por ela que somos educados e formamos 

verdadeiros valores e ideais. 

As perguntas que ficam são: uma sociedade com 

indivíduos que cultivam ódio a Deus e tentam destruir 

valores intrinsecamente sagrados como a vida e a família 

poderão ter um futuro promissor? Os seres humanos são 

mais felizes ou mais frustrados com tudo isso? Não estaria, 

em parte ao menos, atrelado a essa degenerescência dos 

valores o alto índice de adolescentes e jovens que tentam 

buscar escapes nos entorpecentes ou mesmo nas tentativas 

ou na consumação de suicídios? As perguntas atuais sobre 

os rumos da humanidade e as dificuldades de respostas da 

sociedade estão a comprovar os descaminhos que a socie-

dade hodierna está tomando. 

Já não passou da hora de nos voltarmos mais à 

misericórdia de Deus e confessarmos confiantes: Senhor, 

só Tu tens palavras de vida eterna! (cf. Jo 6,68)? Sim, pois 

só Ele é a verdadeira e definitiva libertação de toda opres-

são que o ser humano possa sofrer. E ao acolhermos a 

“palavra de Deus” iremos ver que encontraremos o verda-

deiro “ser humano” criado à imagem e semelhança d’Ele. 

E veremos que mesmo os estudiosos e cientistas sérios 

chegarão à mesma verdade através de suas reflexões e 

raciocínios. Cabe a nós, cidadãos de hoje, levarmos avante 

os verdadeiros valores desta pátria que amamos e aonde 

habitamos como cidadãos que têm direitos e deveres e que 

se responsabilizam pelo futuro. 

Cardeal Orani João Tempesta 
Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro  

Fonte: Zenit 

TESTEMUNHO 

 

Sabe, padre, o exemplo de Pe. Alberione me esti-

mulou e tem me ajudado a olhar o mundo com outros 

olhos. Dou o exemplo de uma situação que me aconteceu 

e pude me inspirar em Pe. Alberione. Um jovem me pro-

curou para conversar na Faculdade e outro na Internet e 

para ambos, após ouvi-los, pude apresentar o Cristo como 

modelo bem mais próximo de nós como verdade, vida e 

caminho. E foi muito legal sem me identificar quanto ao 

instituto ou algo assim, apenas me apresentei como amigo 

e foi muito bem entendido por eles e agora temos uma 

amizade ainda maior. Achei super bacana e gostei muito. 

Quanto ao Documento da Igreja reli novamente o 

PRESCUTAI que o senhor nos tinha sugerido, ou seja, o 

documento que o Papa nos enviou em prol do ano da vida 

consagrada. 

Nele me concentrei no aspeto do Fundador tão 

apontado pelo Papa como alicerce fundamental para man-

ter viva a vocação e o carisma. Olhando para este curto 

tempo de acompanhamento convosco, não tenho que me 

preocupar pois, pelo contrário, me tornei um apaixonado 

por Pe. Alberione por tudo que me comunica e me ensina, 

e quanto me alegra ver que estou em contato com o se-

nhor que unido ao Instituto São Gabriel Arcanjo nós leva 

a uma obediência ao Papa e aos seus escritos como, por 

exemplo, este citado por último.         L.A. 

 

 

 

 

 


