
ARQUIDIOCESE EM DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE

Esperança

Semana Santa
Os fundadores da Fazenda da 

Esperança, frei Hans Stapel e Nelson 
Rosendo, visitaram o terreno que será 
doado pela Prefeitura de Jaboatão dos 
Guararapes para a construção da 1ª 
unidade na arquidiocese. PÁGINA 6

Atendendo às diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Arquidiocese de Olinda 
e Recife fez do lançamento da Campanha da Fraternidade 2011 um ato de conscientização e mobilização 
em prol do meio ambiente. Centenas de fieis caminharam até o manguezal no bairro do Pina. O gesto foi 
um alerta para toda a sociedade, em especial, àqueles que buscam o lucro em detrimento do bem estar  
do planeta. PÁGINA 5

A Catedral da Sé, principal Igreja da 
arquidiocese, voltará a receber missas 
dominicais. O retorno das celebrações 
será antecedido pelo Tríduo Pascal. 
PÁGINA 8

A instalação do Vicariato Cabo e a posse 
do vigário episcopal aconteceram em 
março. Foi criado também o Vicariato 
para os Religiosos e Vida Consagrada. 
PÁGINA 7

Vicariatos começam a ser implantados

Sandra Virgínia

Jucileide Santos Henrique Luna
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

PROGRAMAÇÃO CATÓLICA
DA RÁDIO OLINDA

ASSINATURA

“Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã e mãe 
Terra, que nos sustenta e nos governa, e produz frutos 
diversos e coloridas flores e ervas.” (São Francisco de 
Assis - +1226). Quando o Santo de Assis, compôs o Cântico 
das Criaturas, a concepção do planeta era bastante 
diferente da qual nós concebemos hoje. O mundo era 
teocêntrico,  ocorreram disputas científicas, passou por 
um longo período como antropocêntrico, hoje, a sociedade 
midiática trata como biocêntrico; revelando de certa 
forma toda uma atenção com a VIDA no globo terrestre.

A Igreja, comprometida com o bem comum, lançou 
mais uma vez o tema da Campanha da Fraternidade 
(CF), inserido nesta questão: Fraternidade e a Vida no 
Planeta. A Igreja no Brasil quer “que todas as pessoas de 
boa vontade olhem para a natureza e percebam como 
as mãos humanas estão contribuindo para o fenômeno 
do aquecimento global e as mudanças climáticas, 
com sérias ameaças para a vida em geral, e à vida 
humana em especial, sobretudo a dos mais pobres e 
vulneráveis” (Apresentação do Texto-Base da Campanha).

O documento de apresentação e subsídio para estudo e 
ações junto à sociedade aborda vários temas relacionados 
com a proteção ambiental, começando pela problemática 
do aquecimento global. Sabemos que desde o final 
do século XVIII, com o surgimento das indústrias no 
hemisfério norte e depois com o seu apogeu nos séculos 
seguintes nos países desenvolvidos ou em processo de 
desenvolvimento, nosso planeta tem sofrido com uma 
poluição sempre crescente em nome de um “progresso” 
que muitas vezes destrói vários ecossistemas para 
garantir certos lucros e transações comerciais. Toda 
essa destruição tem provocado aberturas gigantescas 
na camada de ozônio que envolve a Terra, ocasionando 
um aumento considerado do sistema climático, temos 
por exemplo as inúmeras catástrofes naturais ocorridas 
nas últimas décadas nos cinco continentes do Planeta.

Outro tema tratado pela Campanha da Fraternidade 
2011 é a água geradora e mantenedora da vida. Na nossa 
realidade de Brasil e particularmente em Pernambuco, 
lancemos um olhar de guardiães e usuários da água desde 
uma utilidade justa até uma defesa consciente. Nosso 
Estado ocupa o primeiro lugar no país em escassez de 
recursos hídricos, por isso, torna-se mais urgente nossa 
ação de sensibilização e defesa da água. Nos moldes ver, 
julgar e agir a CNBB, sugere a todos  um conhecimento 
sempre maior neste tema o qual estamos inseridos 
cotidianamente. Nossa população ao longo dos anos sofre 
de maneira sempre acentuada com a questão da falta de 
água potável de qualidade; mesmo assim, algumas gestões 
públicas tiveram a coragem de enfrentar o problema com 
ações concretas para solucionar esta problemática. A CF 
aponta de forma conscientizadora que este cuidado, como 
tantos outros dependem também de todos nós, é a partir 
da nossa ação particular e comunitária que poderemos 
desenvolver um compromisso eficaz com o Meio Ambiente 
sem jamais burlar os princípios de defesa do mesmo.

Com o compromisso de tornar mais evidente este 
tema, no último dia 9 de março, Quarta-feira de Cinzas, 
nossa arquidiocese junto ao nosso arcebispo dom 
Fernando Saburido, realizou em forma de gesto concreto 
o lançamento da Campanha da Fraternidade no bairro 
do Pina, Zona Sul da cidade do Recife, com celebração da 
Santa Missa e um ato público realizado com uma passeata 
até o mangue, região de constante degradação ambiental 
causada por todos nós. A Igreja particular de Olinda e 
Recife, deseja unida a CNBB sensibilizar todos os seus 
filhos e filhas para este brado de defesa dos nossos recursos 
naturais. Lançamos este apelo: organize-se em família, 
comunidade, grupos de pastorais, escolas, universidades 
etc. Junte-se a nós na divulgação crescente e consciente 
deste grande projeto nacional de sensibilização e defesa 
da mãe natureza, pois como tão bem expressa o lema da 
campanha: “A criação geme em dores de parto” (Rm 8,22). 

Domingo

5h – Programa Amanhecer, com Batista Filho 
e Pe. João Carlos)
7h30 – Programa Correio da Amizade, com Pe. 
Amaurílio Machado e Luciano Cavalcanti)
9h – Programa de Domingo 
* Santa Missa (celebrada por Dom  
   Fernando Saburido)
*O Santo do Dia
*A Mensagem de Dom Hélder Câmara
*O Evangelho do Dia, com Rubens Souza Filho
*O Terço - Mistérios Gloriosos da Santa Mãezinha
*Envelhecer de Bem com a Vida, da Pastoral da 
Pessoal Idosa CNBB

Segunda a sexta-feira

6h – O Evangelho do dia – Padre 
Amaurílio Machado
6h55 – Programa Bom dia, Dom Fernando! 
(com Dom Fernando Saburido)
9h30 – O Evangelho do dia 
(Reprise no Programa Legal)
9h45 – A Oração da Manhã,
com Padre Reginaldo Manzotti
15h – A Hora da Misericórdia,
com Padre Reginaldo Manzotti)
16h – Programa Caminhos da Fé 
17h – Santa Missa, com Pe. João Carlos
17h30 – Programa Anoitecer, com Pe. João Carlos
18h – Ave-Maria, com Dom Fernando Saburido
 

Sábado
 
6h – O Evangelho do dia, com Padre Amaurílio 
Machado
11h – Programa Fé em Debate, com Padre Reginaldo 
Manzotti
19h45 – Boletim Informativo da Arquidiocese, 
com Luciano Cavalcanti

*Todos os dias, das 21h às 05h – Programação
da Comunidade Obra de Maria
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Queridos irmãos e irmãs,
Presbíteros, Diáconos, Religiosos/as, Seminaristas,  

Leigos/as.
“Eis agora o tempo favorável, este é o dia da salvação” 

(2 Cor 6,2)
Esta palavra que a Igreja nos fez ouvir na celebração 

da Quarta-feira de Cinzas nos oferece uma boa motivação, 
para vivermos a Quaresma como tempo novo de 
renovação de vida e de nossas relações comunitárias. 
Em Recife e Olinda, Carnaval é sempre um período  
intenso de festejos e apresentações artísticas. Todos nós 
sabemos que, para ser bom e pleno de êxitos, o Carnaval 
tem de ser cuidadosamente preparado durante vários 
meses. Na primeira carta aos cristãos de Corinto, Paulo 
escreve: “Os atletas se abstêm de tudo; eles, para ganhar 
uma coroa perecível; nós, porém, para ganhar uma coroa  
imperecível” (1Cor 9,25). Por isso, também devemos nos 
preparar, dominar nosso corpo e nos exercitar, pois nossa 
taça é eterna. Possivelmente, se Paulo vivesse em Olinda 
ou no Recife de hoje, diria: “Assim como os carnavalescos 
ensaiam e se submetem a um longo treinamento e ensaios 
para conquistar um troféu passageiro, empenhemo-nos 
mais profundamente em ganhar uma alegria que não tem 
fim”.

De fato, há pessoas que brincam o Carnaval, mas já na 
terça-feira à noite estão sofrendo porque vêem se esgotar o 
período carnavalesco. As pessoas desejariam uma festa que 
não passasse nunca.

Vivemos em uma sociedade na qual, segundo previsão 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), “No mundo 
industrializado, até 2020, uma das maiores causas de 
doenças será a depressão” (Cf. Agenda Latinoamericana, 
2011, p. 40). Vivemos em tempos difíceis, tanto pelas 
frequentes e cada vez mais graves catástrofes naturais e 
humanas que atingem nosso país e outras regiões do mundo, 
como aconteceu recentemente no Japão, mas também por 
um mal interior ao ser humano.

Diante disso, mais do que nunca, uma tarefa importante 
das Igrejas é não tanto pretender dar respostas definitivas 
a questões que atingem a todos nós, mas colocar-se 
afetuosamente junto com as pessoas na disposição de 
dialogar e na partilha da nossa experiência espiritual. 
Assim, podemos reencontrar juntos um sentido novo para 
o nosso caminhar neste mundo, para a relação de cada um 
consigo mesmo, com os outros e com todos os seres com 
os quais formamos uma verdadeira “comunidade da vida”. 
No Evangelho de Mateus que estamos meditando neste 
Ano A, a primeira palavra de Jesus ao povo é o discurso da 
montanha que começa pelas bem-aventuranças, ou seja, a 
proclamação de uma bênção de alegria e felicidade para 
todas as pessoas que sofrem e estão por baixo: “Felizes 
os pobres no espírito, os que choram e os que sofrem 
perseguição por causa da justiça”(Mt 5). Não são felizes 
pelo fato de sofrerem, mas porque Deus os ama com amor 
privilegiado e vem transformar a sua sorte.

Por isso, neste ano em que a nossa Igreja de Olinda e 
Recife está completando seus cem anos como arquidiocese, 
gostaria de convidá-los/las como irmão de vocês e zelador 
de um tesouro que Deus colocou à nossa disposição, para 
celebrarmos, neste ano, a Páscoa, como especial festa de 
renovação interior, alegria e graça para todos nós.

1 – Quaresma como iniciação no clima e no processo 
pascal

Na sua sabedoria de mãe, a Igreja criou o tempo 
da Quaresma para nos preparar adequadamente para  

QUARESMA E PÁSCOA DO ANO CENTENÁRIO: CONVITE PARA UMA FESTA SEM FIM

Dom Antônio Fernando Saurido, OSB
Arcebispo de Olinda e Recife

a celebração mais profunda da Páscoa. Espiritualmente,  
a Quaresma não é apenas um tempo para penitências 
especiais que fazemos durante 40 dias e depois forçosamente 
somos tentados a deixar. Isso seria como certos regimes 
alimentares que as pessoas se impõem para emagrecer 
e como não suportam por muito tempo aquele rigor,  
depois de algumas semanas o deixam e não somente não  
conseguem o resultado desejado como chegam a 
comprometer a saúde. Na Quaresma, somos convidados 
a nos centrar em mudanças mais profundas. O mais 
importante é olhar no nosso modo atual de viver tudo aquilo 
que anda precisando de uma profunda renovação interior. 
Se você se abrir verdadeira e profundamente à Palavra de 
Deus, ela penetrará até mesmo em regiões e zonas ocultas 
do seu ser que até aqui ainda não tinha conseguido tocar.  
E você se tornará uma pessoa mais sensível e aberta à  
solidariedade e à comunhão com toda a criação.

Ninguém se renova isolado. É à medida que nos abrimos 
à solidariedade fraterna e nos sentimos participando 
do caminho comum que somos envolvidos pelo mesmo 
Espírito. Nesta Quaresma, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) nos convida a ligarmos “Fraternidade e 
Vida no Planeta”. Pela 47ª vez, a Campanha da Fraternidade 
procura vincular o tempo da preparação da Páscoa a um 
desafio da vida atual com o objetivo de nos comprometer 
para uma Páscoa de mais vida e liberdade para todos. 
Nos últimos anos, o nosso Estado de Pernambuco e 
especificamente a Região Metropolitana do Recife tem 
vivido um grande impulso econômico. Entretanto, estes 
investimentos no setor industrial, tecnológico e turístico 
precisam garantir a proteção das belezas naturais que 
nos rodeiam, a sustentabilidade da vida e maior equilíbrio 
social para todo o povo. Qualquer “Plano de Aceleração 
do Crescimento” (PAC) tem de se basear no cuidado com 
os mais frágeis, com a natureza e com a qualidade de 
vida que devemos assegurar às futuras gerações. Só assim  
teremos justiça econômica, social e cósmica”.

Convido os padres, religiosas/os, seminaristas e leigos/
as a aprofundar nesta Quaresma a dimensão ecológica da 
nossa fé e espiritualidade para realmente transformar 
nossa cultura habitual, ou seja, o nosso modo de lidar com 
a Terra, com a água, com os animais e toda a natureza. Nós 
fomos educados a contemplar a Deus presente e atuante 
na história. Devemos, agora, não deixar esta dimensão 
fundamental da fé, mas observá-la com a contemplação da 
presença divina em nós mesmos, em nossos irmãos e irmãs 
e em cada elemento do universo. Assim, de fato, poderemos 
com mais sinceridade proclamar em cada Missa: “Os céus 
e a terra estão cheios da vossa glória”, isto é, dos sinais 
visíveis da presença divina no meio de nós”.

2 – Que esta nossa Páscoa deixe frutos permanentes
Esta proposta parece óbvia, mas não é. Se ficarmos 

somente nas celebrações quaresmais e da Semana Santa que 
são belas e profundas, mas longas e exigentes em termos de 
preparação e execução, corremos o risco de chegar à festa 
da Páscoa cansados e como se fosse fim de festa.

Convido os irmãos padres e todos/as que coordenam 
as celebrações a revesti-las sempre de um conteúdo 
verdadeiramente pascal, no sentido do testemunho da 
ressurreição de Jesus, como fonte de renovação para 
nossas vidas e esperança para o mundo. As pessoas que 
participam de nossas celebrações têm o direito de sair delas 
verdadeiramente alimentadas em sua fé e reanimadas no 

seu caminho espiritual. Sem dúvida, isso acontecerá se 
soubermos viver os ritos, como testemunho de fé e devoção 
pessoal nossa, assim como expressões de comunhão  
afetuosa e acolhedora das pessoas. Nada de cerimônias 
frias e distantes, realizadas de forma mecânica ou 
simplesmente apressada. Peço especialmente que demos 
atenção especial ao Tríduo Pascal e mais ainda à Vigília 
Pascal, que Santo Agostinho chamava “mãe de todas 
as vigílias da Igreja”. Nesta Páscoa do centenário de 
nossa arquidiocese, gostaria de recordar uma palavra 
profética que a 2ª Conferência Geral do Episcopado Latino- 
Americano, em Medellín, proclamou como pedido e 
convite: “Que se apresente cada vez mais nítido, na América 
Latina, o rosto de uma Igreja autenticamente pobre, 
missionária e pascal, desligada de todo o poder temporal  
e corajosamente comprometida com a libertação de toda  
a humanidade e de cada ser humano por inteiro”  
(Medellín. 5, 15 a).

Para a nossa arquidiocese, hoje, isso se concretiza e se 
atualiza na proposta de sermos uma Igreja verdadeiramente 
missionária e acolhedora de todas as pessoas que nos 
procuram. E que se constitua como espaço de diálogo de fé 
e de busca espiritual, mesmo para as pessoas e grupos que 
se sentem com pensamentos e sensibilidades diferentes. 
A Páscoa (passagem divina em nossas vidas) nos revela 
que nenhum de nós é dono da verdade. Somos peregrinos 
se aceitamos caminhar de luz em luz até a Luz Divina. 
Colocados como Igreja em uma região tão pobre e carente 
como a nossa, o importante é que nossa fé se expresse na 
atitude que São Paulo recorda lhe ter sido recomendado 
na missão: “o cuidado com os mais empobrecidos” (Cf 
Gl 2, 10). Celebrar aqui e agora o memorial da morte e 
da ressurreição de Jesus é atualizar para o nosso povo 
o amor que Jesus manifestou em cada palavra, gesto e 
atitude sua até o fato de dar a sua vida pela humanidade. 
Se conseguirmos realizar isso o melhor possível, sem  
dúvida, poderemos experimentar a verdade daquilo que, no 
século IV, dizia São João Crisóstomo: “Mesmo no meio dos 
sofrimentos, o Cristo ressuscitado faz de nossas vidas uma 
festa contínua”.

Que Deus os abençoe com esta bênção pascal.
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O termo anglicanismo se refere precipuamente 
à manifestação religiosa de caráter oficial adotada 
pelo Reino Unido, cuja configuração, como tem  
registrado a história, manteve um estreito ligame 
com os seus monarcas, a partir do rei Henrique 
VIII, sendo seguido por seus sucessores, que ao 
momento da coroação, solenemente, ante o primaz 
de Canterbury, juraram defender e manter a Igreja  
Estabelecida da Inglaterra.

Preliminarmente, não nos parece ocioso  
consignar alguns registros históricos, especialmente 
de historiadores nativos, que fazem remontar a 
origem do cristianismo no Reino Unido ao século 
II de nossa era, com base em Tertuliano com seu  
Adversus Judaeos, algo extremamente discutível. 
Outros assentem que a fé cristã remontaria a  
Agostinho e a alguns monges teriam sido enviados 
por Gregório Magno com o fito de converter a 
Inglaterra.

Para o universo católico, a origem da Igreja 
Anglicana coincide com aquela efervescência 
religiosa, ocorrida no século XVI, pugnando por 
reformas drásticas no seio do cristianismo vigente. 
É exatamente nesse contesto que desponta a já 
referida figura de Henrique VIII e mais dois outros 
monarcas, Eduardo VI e Isabel I, que sem qualquer 
laivo de dúvida esculpiram o rosto do anglicanismo.

Quanto a Henrique VIII, nele não se vislumbra 
a intenção de efetivar distanciamento ou ruptura 
com Roma. Seu intuito era, com efeito, que o papa  
reconhecesse a nulidade do seu casamento com 
Catarina de Aragão, podendo assim contrair  
novas núpcias com Ana Boleyn, por quem nutria uma  
desenfreada paixão. Ocorre que o papa Clemente 
VII negou-lhe a pretensão e a consequência foi 
o rompimento com a Igreja Católica. Para tanto, 
contou com a ajuda de Cranmer, por ele constituído 
arcebispo de Canterbury e primaz de sua Igreja.

O referido rompimento não implicou no  
esvaziamento substancial no campo doutrinário. 
O rei em questão não demonstrava interesse em  
protestanizar a Igreja. As tendências protestantes 
no seu reinado devem ser tributadas a Cranmer, que 
estagiara algum tempo na Alemanha, deixando-se 
embeber pelos postulados da Reforma Protestante.

A prova disto é que os seis artigos de fé impôs 
à Inglaterra no ano de 1539, vigorando até 1547, 
quando de sua morte, em nada vulneravam a fé 
católica, haja vista que, ensinamentos como o valor 
da Santa Missa, a importância do celibato sacerdotal 
e a confissão auricular, bem como, a liturgia 
permaneceram intactos no conteúdo e na forma.

Sem abrigo, o rei se autoproclamou chefe supremo 
da Igreja da Inglaterra, quer no campo material quer 
no campo espiritual, o que fez a diferença.

Do anglicanismo ontem
e hoje (parte 1) 

Pe. Francisco Caetano Pereira
membro da Comissão para a Doutrina da Fé

Arquidiocese discute os desafios da vocação
e prepara primeiro congresso vocacional

Temática social é debatida
em Conferência do Regional NE 2

por Kleber Nunes

por Renata Gabrielle

A Comissão Arquidiocesana de Pastoral 
para os Ministérios Ordenados e a Vida  
Consagrada (Cmovic) realizou no dia 12 
de março, um encontro para concluir  

o estudo do documento “Guia para animação 
vocacional”. Um texto importante elaborado pela CNBB  
Regional NE2. Sob a coordenação do presidente da 
comissão, padre João Carlos Magalhães, representantes 
das paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife 
discutiram os desafios da Pastoral Vocacional.

Atualmente, são poucas as comunidades da 
Arquidiocese que dispõe de uma pastoral voltada 
exclusivamente, para a formação e o acompanhamento 
vocacional. Cientes disso, o padre João Carlos e os 
membros da Cmovic começaram no mês de fevereiro 
o estudo do documento da CNBB NE2. “A nossa ideia 
é conscientizar as paróquias a terem um serviço de 
animação vocacional”, afirmou o sacerdote.

A proposta da comissão agradou aos participantes. 
Para Maria Kátia da Silva e Daniel Ângelo da Paróquia 
de Nossa Senhora do Rosário, em Boa Viagem, que não 
dispõe da Pastoral Vocacional, os encontros foram 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– Regional Nordeste 2 realizou entre os 
dias 10 e 12 de março a 20ª Assembleia do 
Setor Pastoral Social, em Ponta Negra, no 

Estado do Rio Grande do Norte. O encontro teve como 
tema “A visão da Igreja nos dias atuais”.

A assembleia foi iniciada com as palavras do 
coordenador do Setor Social da Arquidiocese de Natal, 
padre Alfredo Baldori, SDB. Em seguida, Sônia, também 
de Natal, apresentou a parte da espiritualidade. Entre 
os palestrantes, estava a presidente da Comissão para 
o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, da CNBB, 
irmã Delci. Ela discorreu sobre “Compromisso social da  
Igreja nos dias atuais”. Destacando três pessoas que  
realizaram trabalhos importantes na área social, nas 

muito proveitosos. “É muito importante momentos 
de formação como esse, nos estimula a refletir  
sobre um assunto tão sério, que é a vocação”, ressaltou  
Maria Kátia. “O passo agora é conversar com nosso padre  
e implantar a pastoral”, completou ela.

Ainda durante o encontro, o grupo planejou  
o primeiro Congresso Arquidiocesano de Vocacional, 
que vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, no 
Colégio dos Salesianos, bairro da Boa Vista. “Vamos 
ampliar o debate sobre as questões vocacionais, desde  
a orientação do vocacionado até a vivência da própria 
vocação”, adiantou o padre João Carlos. As inscrições 
para participar do congresso já estão abertas. Os 
interessados devem procurar a secretaria de suas 
paróquias.

A iniciativa também atende ao convite da CNBB 
que proclamou este ano, como o “Ano do Animador  
Vocacional”. “Não podemos estar alheios à dinâmica da 
Igreja do Brasil. Faremos desse ano, um período forte 
de discussões sobre as vocações”, garantiu o padre.  
O “Ano do Animador Vocacional” se encerra  
em novembro próximo.

últimas décadas: cardeal Sebastião Leme e dom Helder 
Camara, que foram arcebispos de Olinda e Recife,  
e dom Luciano Mendes de Almeida.

A Arquidiocese de Olinda e Recife foi representada 
pelo vigário-geral, monsenhor José Albérico Bezerra; 
o presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral 
para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, padre 
Francisco Mota; e pelos membros da comissão, diácono 
Antão Marcelo e Vivian Santana.

Entre os temas debatidos estão a identidade  
cristã e o vínculo com a comunidade eclesial, a relação 
com o Estado Brasileiro, o enfrentamento da crise  
civilizacional, a participação popular na pastoral,  
o protagonismo dos excluídos e a espiritualidade  
libertadora vivida no conflito e na gratuidade.

Vivian Santana
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Arquidiocese lança Campanha da Fraternidade e promove 
caminhada de conscientização

Campanha da Fraternidade é tema de audiências públicas

por Renata Gabrielle

por Renata Gabrielle

Debater e agir. Foi com esses objetivos que 
a Arquidiocese de Olinda e Recife lançou 
na Quarta-feira de Cinzas, 9 de março, a 
Campanha da Fraternidade 2011 (CF), no 

Convento de São Félix de Cantalice, no Pina, Zona Sul 
do Recife.  O evento contou ainda com uma caminhada 
até o manguezal para conscientizar a sociedade sobre 
os riscos que aquela área poderá sofrer.

O arcebispo metropolitano, dom Antônio Fernando 
Saburido, presidiu a Missa de Cinzas, celebração que 
abre a Quaresma. Dom Fernando demonstrou, em sua 
homilia, preocupação com os desastres ambientais, 
resultantes da ação do ser humano. “São evidentes, 
nos tempos atuais, as mudanças climáticas trazendo 

A Comissão de Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa de Pernambuco 
realizou no dia 30 de março audiência 
pública para debater o tema da 

Campanha da Fraternidade 2011. Participaram do 
encontro, integrantes da comissão e representantes 
da Igreja Católica. A preocupação com os danos que o 
homem tem causado ao meio ambiente durante anos 
foi amplamente discutida.

O coordenador da Equipe Permanente de Campa 
nhas da Arquidiocese de Olinda e Recife, padre Fábio 
André Menezes, iniciou a seção destacando a ação 
predatória do ser humano numa busca incessante 
pelo lucro. “Deus criou o homem para administrar a 
Terra, mas chegamos a um ponto em que ele acredita 
ser dono do mundo e destrói tudo.” E acrescentou: 
“Devemos ter senso de responsabilidade para com o 
planeta. Precisamos cuidar dele enquanto é tempo 
saindo do debate e agindo.”

O secretário de Meio Ambiente do Estado, Sérgio 

como consequência catástrofes ambientais, antes 
nunca vistas, como resultado do descaso e violência 
que, poderosos vêm impondo à mãe natureza. 
Se a humanidade não se mobilizar, estaremos 
apressando a contagem dos nossos dias neste  
planeta, criado por Deus com tanta perfeição”,  
alertou.

Dom Fernando relembrou alguns problemas  
ambientais do Recife como os aterros realizados 
em ilhas e mangues, a poluição dos rios e praias, 
desmatamento, queimadas e a situação dos morros e 
encostas da cidade. Além de citar, as enchentes que 
atingiram a Mata Sul do Estado, no ano passado. 

A escolha do local para o lançamento da CF 
também foi explicada pelo arcebispo. “Não foi por 
acaso que optamos pelo Convento de São Félix de  
Cantalice, no Pina. Estamos próximos aos ameaçados 
manguezais da zona sul do Recife, pulmão  
desta nossa querida cidade. É preciso estar atentos 
a possíveis danos ambientais com a construção da  
chamada Linha Verde e de empreendimentos  
privados na área”, revelou.

Antes da celebração, os fieis receberam sacolas 
ecológicas. Elas devem ser usadas para substituir 
os sacos plásticos, responsáveis por poluir o meio 
ambiente por pelo menos 300 anos. Esse é o período 
máximo para a decomposição deste tipo de material.

Padres, religiosos, fieis e representantes de 
entidades de defesa do meio ambiente, participaram 
da caminhada até o mangue localizado no Aeroclube 
de Pernambuco, onde foi lançada oficialmente a 
Campanha da Fraternidade. Durante o percurso, 
as pessoas cantaram músicas religiosas, rezaram e 
relembraram o tema da CF 2011. Faixas e cartazes 
defendiam a preservação das áreas verdes.

Centenas de pessoas assistiram a peça de teatro sobre 
a devastação do meio ambiente. O engenheiro José 

Xavier (PV), esteve entre os debatedores e falou da 
importância da Igreja discutir a questão ambiental. “A 
Igreja tem papel fundamental na busca pela solução 
da degradação do meio ambiente. Sem as outras 
criações de Deus, o ser humano não sobreviverá”, 
afirmou.

A ex-deputada Ceça Ribeiro, que já presidiu 
a Comissão de Meio Ambiente, defendeu que a  

Britto, 56, que desde 1994 trabalha com planejamento 
urbano-ambiental, falou da importância do ato. 
“A igreja já está sendo decisiva nessa batalha pela 
manutenção do meio ambiente.”, disse.

Às margens do mangue do Pina, dom Fernando 
descerrou a placa com o tema da campanha, 
marco fixado em frente a uma cruz de madeira. 
“O objetivo desse ato é contribuir para a 
conscientização de todos sobre a gravidade do 
aquecimento global e da especulação imobiliária 
em áreas que deveriam ser preservadas”, 
ressaltou o arcebispo. Um grito profético diante 
das dores de agonia que o planeta sofre.

campanha e o debate cheguem às escolas e 
universidades. Ela mostrou-se preocupada com a 
escassez de água. “Pernambuco é o Estado brasileiro com 
menor potencial hídrico. Nós estamos entrando num  
colapso em relação à água”, disse.

Participaram ainda do debate o representante  
da Universidade Católica de Pernambuco  
(Unicap), padre Antônio Mota; o presidente da  
Comissão de Meio Ambiente, deputado Sebastião 
Rufino; o comandante da Companhia Independente 
de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), major  
Jossemar Diniz; deputados que integram a comissão.

Câmara – A “Fraternidade e a Vida no Planeta” 
também ganhou espaço na Câmara dos Vereadores 
do Recife. Em seção realizada no dia 23 de março, 
os vereadores debateram o tema. A Arquidiocese de 
Olinda e Recife foi representada pelo coordenador 
de Pastorais, padre Josenildo Tavares. O evento  
contou ainda com a presença do secretário muni-
cipal de Meio Ambiente, Roberto Arrais.

Renata Gabrielle

Renata Gabrielle

Renata Gabrielle
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“Se algum jovem pensar em desistir, 
terá um longo caminho pela frente”

Arquidiocese de Olinda e Recife semeia esperança

Entrevista – Frei Hans Stapel

por Renata Gabrielle

Esperança. Palavra carregada de significados 
e perfeita para definir o primeiro centro 
de tratamento de dependentes químicos 
da Arquidiocese de Olinda e Recife. No dia 

16 de março, os fundadores da associação de fieis 
reconhecida pela Igreja Católica Fazenda da Esperança, 
frei Hans Stapel e Nelson Rosendo, visitaram o terreno 
que será doado pela Prefeitura de Jaboatão dos 
Guararapes para a construção da unidade.

Após a análise da planta e da topografia da área, os 
representantes da Fazenda da Esperança afirmaram 
que o local está apto para a instalação do centro. O 
terreno de 28 hectares pertence à Usina Bulhões, 
que está desativada. Localizada próxima à Vila 
dos Palmares, no bairro da Muribeca, Jaboatão dos 

Guararapes, a área mantém certa distância dos centros 
urbanos, uma das características desta associação. 
Segundo frei Hans, essa peculiaridade tem uma razão: 
“A ideia é dificultar o acesso do dependente químico 
às drogas. Caso algum deles pense em desistir terá um 
longo caminho pela frente e poderá avaliar se vale à 
pena abandonar o tratamento. Além disso, a natureza 
ajuda muito no processo de recuperação.”

Após a aprovação, o próximo passo a ser dado, de 
acordo com o vice-prefeito de Jaboatão, Edir Peres, é 
negociar com o proprietário do terreno o valor para a 
indenização. Em seguida, é elaborado um projeto de 
lei, que será encaminhado à Câmara dos Vereadores 
para que seja aprovado o ato da desapropriação e da 
doação.

A arquiteta da fazenda, Lília Campelo, disse que o 
projeto contempla a construção de residências e de 
um local destinado à agricultura e criação de animais. 
“Serão construídas moradias para abrigar até 14 
jovens cada uma. Não se trata de alojamentos, mas de 
casas bonitas e harmoniosas. O objetivo é promover 
um ambiente familiar e, assim resgatar a dignidade 
daqueles que estão em tratamento”, afirmou a 
arquiteta.

O tratamento é fundamentado na espiritualidade 
e no trabalho. Os jovens meditam diariamente sobre 
uma frase do Evangelho e trabalham no cultivo da 
terra, pecuária e fabricação de produtos derivados. 
Dessa forma, eles se auto-sustentam e renovam a 
auto-estima.

O presidente da Comissão Arquidiocesana de 
Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da 
Paz, padre Francisco Mota, acompanhou a comitiva 
representando o arcebispo de Olinda e Recife, dom 
Fernando Saburido, que participava com o clero 
arquidiocesano do retiro anual, na cidade do Crato, 
Ceará.  De acordo com o padre Francisco Mota, a 
instalação da fazenda será importante também para o 
bairro. O religioso é administrador da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, que fica na Muribeca, e conhece 
bem a realidade do local. “Muribeca deixará de ser a 
terra do lixão para se tornar a terra da esperança”, 
disse.

Com a doação do terreno, é a vez de buscar parcerias 
públicas e privadas para a construção da Fazenda da 
Esperança. A unidade ainda não tem nome definido e, 
é provável que abrigue dependentes químicos do sexo 
masculino.

O desejo de dom Fernando em instalar o centro de 
tratamento no território da arquidiocese vai além 
do sonho. As drogas estão sendo consideradas o mal 
do século, por isso projetos como este são mais que 
necessários. São urgentes.

A criação da Fazenda da Esperança foi um desafiador 
sonho de Nelson Rosendo.  O problema estava a poucos 
metros da casa onde Rosendo residia. A ideia de mudar 
aquela realidade estava no coração. Mas faltava o apoio. 
E, logo, o encontrou nas palavras e atitudes do frei 
alemão, Hans Stapel, seu pároco. “Fiz-me fraco com 
os fracos a fim de ganhar os fracos” (I Cor 9,22). Foi a 
fraqueza, o vício e a degradação humana, bem diante 
dos seus olhos, que os impulsionaram a seguir nessa 
aventura. A piedade cristã baseada no amor ao próximo, 
hoje colhe seus frutos. A Fazenda da Esperança está 
presente no Brasil e em mais dez países com 77 unidades. 
A entidade acolhe pessoas com idade entre 15 a 45 anos 
e que desejam se libertar da dependência química. O 
processo de recuperação dura 12 meses.

Como é feita a triagem para que as pessoas que 
desejam se libertar das drogas possam entrar na 
Fazenda da Esperança e iniciar o tratamento?

Quando uma pessoa quer se recuperar escreve uma 
carta e nós respondemos como funciona nossa Fazenda. 
Durante um ano não vai haver cigarro e álcool e nos 
primeiros três meses sem visitas. Depois as visitas 
passam a ser mensais.  Então ele vai saber tudo como 

funciona. Se ele estiver disposto, entra. Em geral, 
entram em grupos e começam a aventura. 

Em que se baseia o tratamento dos dependentes 
químicos que residem na instituição?

Há três pontos que são chaves na recuperação. A parte 
da espiritualidade é o primeiro fundamento. Eles vivem 
cada dia uma frase do Evangelho. O segundo ponto é o 
trabalho. Eles se mantêm pelo trabalho desenvolvido 
em cada fazenda.  E por último, a vivência em grupos, 
família. Eles moram em casas com 12 ou 14 pessoas no 
máximo. Assim, podem sentar-se à mesa e conversar 
para poder sentir o espírito de família e assumir a 
responsabilidade. 

A escolha do local onde são instaladas as unidades 
da Fazenda da Esperança tem uma característica 
peculiar: são lugares relativamente afastados dos 
centros urbanos. Há alguma razão para preferência 
por estas áreas?

Muito dentro da cidade a tentação é grande. Em 
lugares mais afastados há o contato com a natureza, 
que ajuda no tratamento e mantêm-se certa distância 
dos traficantes. Além do mais, se algum jovem pensar 
em desistir, terá um longo caminho pela frente e irá 

avaliar se realmente vale à 
pena largar tudo. Enquanto 
que na cidade, qualquer 
música ou lembrança pode 
fazê-lo ‘virar a cabeça’, 
fazer a mala e ir embora. 
Levando-o a uma recaída.

O senhor afirmou que 
um dos pontos chaves da 
recuperação é o trabalho. 
Em que consiste?

Eles se mantêm através 
da venda dos produtos 
que eles produzem nas 
fazendas. Eles trabalham 
com o cultivo da terra, criação de animais e também na  
fabricação de produtos derivados. Isso também aumenta 
a auto-estima deles. Cada unidade tem uma vocação 
produtiva específica. 

Há algum tipo de preparação e divulgação  
voltado para a comunidade que irá receber a  
Fazenda da Esperança?

Um mês antes da inauguração das unidades nós  
realizamos uma espécie de missão preparando o  
ambiente para receber o centro de recuperação. Para isso, 
pessoas que passaram por outras fazendas e se recupe- 
raram visitam a comunidade local e escolas para divulgar  
o trabalho que será desenvolvido e contando também 
suas experiências.

Jucileide Santos

Reprodução da Internet
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Missa em memória do padre José Comblin

Vicariatos começam  
a ser implantados  
na arquidiocese

Da Assessoria de Comunicação Unicap

por Kleber Nunes

Durante uma celebração eucarística 
histórica, realizada no dia 20 de março, 
o arcebispo de Olinda e Recife, dom 
Antônio Fernando Saburido, implantou 

oficialmente, o primeiro dos quatro vicariatos 
anunciados no início deste ano, o Vicariato Cabo 
de Santo Agostinho. Formado pelos municípios 
do Cabo, Escada, Amaraji, Ipojuca e Primavera, a 
região ficará sob a coordenação do vigário episcopal, 
padre Josivaldo Bezerra, que na ocasião, também 
comemorou seus 13 anos de vida sacerdotal.

Cerca de quatro mil pessoas lotaram o espaço 
interno e externo da Paróquia de Santo Antônio, 
no centro do Cabo de Santo Agostinho. Vários 
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas também 
compareceram à solenidade, além de autoridades 
civis, como o prefeito da cidade, Lula Cabral. Os 
fieis ansiosos acompanharam cada detalhe da 
celebração. Durante a solenidade, o novo vigário 
episcopal renovou o juramento de fidelidade à Igreja 
e ressaltou a importância do novo ministério. “Minha 
missão é colaborar para o atendimento às regiões nas 
exigências evangelizadoras, organizando melhor o 
trabalho e as relações pastorais”, disse padre Josivaldo. 
O decreto de criação dos Vicariatos Episcopais está 
disponível no site da Arquidiocese de Olinda e Recife, 
no endereço www.arquidioceseolindarecife.org.

 Nova divisão – O Vicariato Recife foi 
dividido, e agora será Vicariato Recife Sul e Vicariato 

Recife Norte. A decisão de desmembrar a região foi 
do arcebispo, dom Fernando Saburido, que achou o 
Vicariato Recife muito grande para ser coordenado 
por apenas um Vigário Episcopal. 

 Com a separação, o Vicariato Recife Norte 
terá 35 paróquias e ficará sob a responsabilidade do 
frei Joaquim Ferreira da Luz. Já o Vicariato Recife Sul 
será composto por 29 paróquias e será coordenado 
pelo padre Sérgio Pereira, pároco de Tejipió. A posse 
dos novos vigários do Recife está marcada para o 
próximo dia 6 de abril, às 19h, na Igreja da Madre de 
Deus, no Recife Antigo.

 Instalação – Após a implantação do Vicariato 

Recife, será a vez dos demais vicariatos.  A região 
episcopal de Vitória tem sua cerimônia de instalação 
marcada para o dia 13 de abril, às 19h30, na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Moreno. 
O vigário é o padre Maurício Diniz. Já o Vicariato  
Olinda, será implantado no dia 27, às 19h30, na Escola 
Dom Bosco, em Peixinhos, Olinda.

Religiosos – Para cuidar especificamente de 
assuntos ligados às congregações religiosas, dom 
Fernando anunciou a criação de um vicariato pessoal 
para os religiosos. Foi escolhido para administrá-lo, o 
frei capuchinho Paulo Amâncio, que toma posse no dia  
1º de maio, às 9h, na Catedral da Sé, em Olinda.

No dia 3 de abril foi celebrada na Igreja 
das Fronteiras, no Recife, missa em 
memória do padre José Comblin. Foi 
uma iniciativa conjunta do Instituto 

Dom Helder Camara e do grupo de leigos Igreja Nova, 
com a participação da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap). Padre Comblin foi enterrado 
no dia 29 de março, em Solânea, na Paraíba. Nesse 
município está o Santuário de Santa Fé e o túmulo do 
padre Ibiapina, que Comblin tinha como exemplo.

Um dos principais representantes da Teologia 
da Libertação, padre Comblin nasceu no dia 22 de 
março de 1923, na Bélgica. Desde 1958 trabalhava no 
Brasil, especialmente em Pernambuco, na Paraíba e 
na Bahia. Ele veio para o Brasil em 1958, atendendo a 
apelo do papa Pio XII, que no documento Fidei donum 
(O Dom da Fé) pedia missionários voluntários para 
regiões com falta de sacerdotes. Depois de trabalhar 
em Campinas e, em seguida, passar uma temporada 
no Chile, veio para Pernambuco, em 1964, quando 
dom Helder Camara foi nomeado arcebispo de Olinda 
e Recife. Perseguido pelo regime militar, foi detido e 
deportado, em 1972, ao desembarcar no aeroporto de 
volta de uma viagem à Europa.

Em Campinas, São Paulo, lecionou Química e Física 
para o curso colegial. Posteriormente, foi assessor da 

Juventude Operária Católica, tornando-se professor 
da Escola Teológica dos Dominicanos em São Paulo 
e tendo como alunos Frei Betto e Frei Tito. Aí 
permaneceu até 1962. A seguir lecionou na Faculdade 
de Teologia do Chile até 1965. A convite de dom 
Helder Camara, veio para o Recife, onde foi professor 
do Instituto de Teologia (Iter), tendo oferecido cursos 
e assessorias também no Equador e na Bélgica. A 
partir de 1969 esteve à frente de seminários rurais em 
Pernambuco e na Paraíba.

A metodologia utilizada para os seminários era 
adaptada ao ambiente social dos seminaristas e essa 
experiência lançou as bases para a sua Teologia da 
Enxada. Suas ideias o colocaram sob suspeita do 
regime militar. Foi expulso do Brasil em 1971. Exilou-
se no Chile durante oito anos, onde também esteve à 
frente da criação de um seminário em Talca, em 1978. 
No seu livro A ideologia da Segurança Nacional: o 
poder militar na América Latina, publicado em 1977, 
destrinchou a doutrina que servia de base para os 
regimes militares na América Latina. Foi expulso por 
Pinochet em 1980.

Desde que voltou ao Brasil, radicou-se em Serra 
Redonda e João Pessoa (Paraíba), e atualmente 
estava morando na cidade de Barra, no interior da 
Bahia. Sua dedicação maior sempre foi à formação de 

animadores de comunidades eclesiais de base, além  
de escrever muitos e importantes livros.

José Comblin esteve na origem da criação dos 
Missionários do Campo (1981), das Missionárias do 
Meio Popular (1986), dos Missionários formados 
em Juazeiro da Bahia (1989), na Paraíba (1994)  
e em Tocantins (1997).

Divulgação Henrique Luna

Reprodução da Internet
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Catedral da Sé e o renascer das missas dominicais

Quinta-feira Santa

Sexta-feira da Paixão

Sábado de Aleluia

Domingo de Páscoa

A igreja volta a receber celebrações a partir da Semana Santa

• Missa dos Santos Óleos às 9h.
• Missa da Santa Ceia às 17h.  
Transladação do Santíssimo Sacramento, 
adoração e confissão.

• Celebração da paixão às 15h e,  
em seguida, Procissão do Senhor Morto.

• Vigília Pascal às 20h.

• Missa de Páscoa às 9h.

por Renata Gabrielle

Páscoa é tempo de ressurreição, vida 
nova. A Catedral da Sé, em Olinda, Região  
Metropolitana do Recife também viverá 
nos próximos dias uma espécie de 

renascimento. Não externamente. Mas, como pede 
o tempo solene, uma mudança interna. A partir da 
Semana Santa, a principal Igreja da Arquidiocese de 
Olinda e Recife, voltará a receber missas dominicais. 
A ideia do arcebispo metropolitano, dom Antônio 
Fernando Saburido, é resgatar as tradicionais 
celebrações e a função da Igreja do Senhor Salvador 
do Mundo. 

“Queremos valorizar a catedral e dar um novo 
dinamismo a ela a partir deste ano centenário”, revelou 
dom Fernando. A volta das celebrações dominicais 
será antecedida pelas celebrações do Tríduo Pascal, 
período que se inicia na Quinta-feira Santa e termina 
no Sábado de Aleluia. Diferente dos anos anteriores, 
dom Fernando não celebrará o tríduo nas Igrejas de 
Santo Antônio e do Santíssimo Sacramento, no Centro 
do Recife, e sim, na Catedral da Sé. É o resgate de uma 
história que parecia ter ficado no passado. Há 64 anos 
o período pascal não é celebrado na Igreja-mãe da 
arquidiocese. 

Após reunião realizada no dia 23 de março, dom 
Fernando e lideranças religiosas da cidade de Olinda 
definiram a programação, que contempla solenes  
celebrações, adoração, confissão e procissão. A cidade 
de Olinda possui tradicionais celebrações e procissões 
realizadas nas igrejas e pelas congregações religiosas, 
confrarias, Ordem Franciscana Secular e irmandades.  

Com as celebrações pascais sendo realizadas na  
catedral, a Academia Santa Gertrudes e a Igreja Matriz 
de São Pedro Mártir não realizarão, este ano, o tríduo 
para que todos possam participar das celebrações 
na Igreja de São Salvador do Mundo. “A missa na 
catedral é uma aspiração do povo há muito tempo”,  
afirmou o frei franciscano, João Sanning.

Na Quinta-feira Santa, 21 de abril, a programação 
começa, às 9h, com a Missa dos Santos Óleos presidida 
por dom Fernando Saburido e concelebrada pelos 

padres das 103 paróquias da arquidiocese. Na ocasião, 
o arcebispo consagra “os santos óleos”, que serão 
utilizados para a administração dos sacramentos 
do Batismo, Crisma e Unção dos Enfermos. Ainda 
durante a solenidade, os padres fazem a renovação das 
promessas sacerdotais. Já às 17, os fieis participam da 
Missa da Ceia do Senhor e relembram a instituição da 
Eucaristia e do Sacerdócio feita por Jesus Cristo. Esta é 
a celebração que dá início ao Tríduo Pascal e relembra 
o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos 
apóstolos. Após a celebração, haverá a transladação 
do Santíssimo Sacramento do altar principal para um 
altar lateral. Durante o momento de adoração, alguns 
sacerdotes estarão atendendo às confissões.

Na Sexta-feira, 22, às 15h, ocorre a Celebração 
da Paixão relembrando a morte de Jesus. Neste rito 
será realizada a adoração da cruz e, em seguida, a 
tradicional Procissão do Senhor Morto, organizada 
pela Ordem Franciscana. O cortejo sairá da catedral 
e seguirá até o Convento de São Francisco, no Carmo. 
Durante o percurso serão feitas pausas para reflexão.

O tríduo segue até o Sábado de Aleluia, 23, 
quando, a partir das 20h, os católicos participam da 
Vígilia Pascal. É uma noite de oração e espera pela 
ressurreição de Jesus. Esta celebração é tida como 
a mãe de todas as vigílias e tem início com a benção 
do fogo e a consagração do Círio Pascal, um tipo de 
vela que tem em sua cera incrustado cinco cravos de 
incenso simbolizando as cinco chagas de Jesus.

No domingo, 24, a Igreja celebra a grande festa 
da Páscoa. Dia da ressurreição do Senhor. O ponto 
central da fé cristã. Neste dia, uma tradição renasce. 
As celebrações dominicais na Catedral da Sé. O horário 
será o mesmo de décadas atrás, às 9h. 

Transmissão – A Rádio Olinda a partir do dia 24 
de abril passará a transmitir a missa celebrada na 
Catedral da Sé e, não mais a que é realizada na Basílica 
do Sagrado Coração de Jesus, no Colégio Salesiano, 
na Boa Vista, centro do Recife. Dom Fernando não 
presidirá mais as missas do Salesiano. Retomando as  
celebrações na Catedral da Sé em Olinda.

Renata Gabrielle

Reprodução da Internet

Reprodução da Internet

Reprodução da Internet

Reprodução da Internet
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Sob comoção e lágrimas, familiares, sacerdotes, 
amigos e paroquianos se despediram 
do padre José Inocêncio Tavares, na  
manhã do dia 12 de março. Na Igreja  

São José Operário, que era administrada pelo  
sacerdote há cerca de um ano e meio, foi realizada a  
Celebração da Esperança, presidida pelo arce-
bispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido e  
concelebrada por vários padres.

A cidade do Cabo de Santo Agostinho, Região  
Metropolitana do Recife, vestiu-se de luto. O caixão 
com o corpo do padre Inocêncio chegou à Igreja 
por volta das 10h30 e, sob salva de palmas, foi 
conduzido pelos sacerdotes ao interior da capela  
ornada pelas diversas coroas de flores em  
homenagem ao religioso. 

A dor da Despedida

Louvor e adoração a Deus 
no Parque Dona Lindu

Circuito das Igrejas 
com novas apresen-
tações culturais

Intenções de Oração do 
Papa para o mês de abril

Evangelizar de todas as formas e com alegria, 
essa é a missão da comunidade católica 
Obra de Maria, que mais uma vez realizou 
o chamado de anunciar o Evangelho a 

todas as criaturas. O louvor, com cara de luau, contou 
com músicas, violão e uma linda lua cheia no céu. 
Toda essa festa de celebração a Deus ocorreu no 
Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, no dia 19 de 
março, data que a Igreja comemora o dia de São José, 
patrono da Igreja Católica e dos trabalhadores. 

Como dádiva de Deus para as mais de 70 pessoas 
que participaram do momento de oração, adoração 
e louvor ocorreu na mesma noite, o apogeu lunar. 
Momento em que a Lua se encontra mais próxima 
da órbita terrestre, sendo possível deslumbrar-se 
com a beleza do espetáculo da natureza, que só vai se  
repetir no ano de 2029. 

Com tantos motivos para agradecer, o louvor teve 
início com a oração do Santo Terço, com contemplação 
dos mistérios gozosos, entregando a Deus todas as 
pessoas que por ali passavam, paravam e escutavam 
as palavras de amor, fé e esperança. Para Fabiana 
Paula, que é membro consagrado da comunidade e 
animadora do evento, o louvor foi uma oportunidade 
de mostrar que a Igreja Católica busca cada vez mais 
se aproximar das pessoas, falar a linguagem delas e 
ter ações modernas, que falam do amor de Deus pela 
humanidade. “Foi um momento em que vivemos 

profundamente a oração, o louvor e a evangelização 
em que as pessoas tiveram a oportunidade de refletir 
sobre a Quaresma, momento de conversão, mudança 
de vida”, comentou Fabiana. 

Segundo a idealizadora do louvor no Parque 
Dona Lindu, Maria de Fátima Lima de Santana, 
membro consagrada da comunidade Obra de Maria, 
o sucesso do evento pode ser resumido em fazer 
a vontade de Deus, para isso, é necessário deixar 
as coisas acontecerem de forma espontânea, que é 
assim que Deus age entre as pessoas. “Já estamos nos 
organizando para realizar o próximo luau”, antecipa 
Fátima. 

Para ficar por dentro da programação da 
comunidade Obra de Maria, acesse o site: 

www.obrademaria.com.br. 

Circuito das Igrejas é uma ação voltada para 
a preservação e difusão desse patrimônio 
histórico de Pernambuco. Até o mês de 
junho, pernambucanos e turistas podem 

visitar as igrejas, que terão monitores e atrações 
culturais. O projeto é uma parceria da Fundação  
Gilberto Freyre, da Empetur e da Secretaria de Turismo, 
com apoio do Iphan, da Arquidiocese de Olinda  
e Recife e das prefeituras do Recife, Olinda e Jaboatão 
dos Guararapes. 

As apresentações culturais foram retomadas no 
dia 20 de março, no Seminário de Olinda, com o 
Grupo Retratos do Nordeste. Estão previstas mais 
sete apresentações. Confira a programação completa:

27/03 – Opus 2, na Igreja Madre de Deus
03/04 – Orquestra Bravo, na Igreja Madre de Deus
10/04 – Octeto Brasilis, no Seminário de Olinda
17/04 – Quarteto Encore, no Seminário de Olinda
01/05– OSJ.CPM e Orquestra Bravo, na Igreja  

                    Madre de Deus
08/05 – Txaimus, no Seminário de Olinda
15/05 – Allegretto, na Igreja Madre de Deus
A programação é gratuita e começa sempre às 

17h. Além da parte musical, as igrejas participantes 
do projeto estão de portas abertas para quem quiser 
visitá-las. Monitores estão preparados para receber 
pernambucanos e turistas e explicar a história dos 
monumentos.

Fonte: Circuito das Igrejas

O Evangelho está, de forma especial, no 
centro das intenções de oração do Papa 
Bento XVI para o mês de abril.

Como intenção geral, o Santo Padre 
pede “para que, através do anúncio credível do 
Evangelho, a Igreja saiba oferecer sempre, às novas 
gerações, renovadas razões de vida e esperança”. 
Na intenção missionária, Bento XVI reza “para 
que, através da proclamação do Evangelho e do 
testemunho da sua vida, os missionários levem Cristo 
a todos os que ainda não O conhecem”.

Todos os meses, o Pontífice confia suas intenções 
ao Apostolado da Oração, uma iniciativa que é seguida 
por milhões de pessoas em todo mundo.

Fonte: Canção Nova

A matriz estava lotada e ainda havia dezenas de 
pessoas na área externa participando da celebração. 
Tristes, mas com belas histórias para contar. “Ele era 
um bom padre. Não tenho nada de ruim para dizer 
dele. Estou sentindo muito porque ele foi um pai para 
nós”, afirmou Ana Lúcia. “Era um apóstolo. Estamos 
abalados”, acrescentou Júlio Francisco.

Dom Fernando saudou a todos relembrando 
que a Igreja vive um período especial de reflexão e 
conversão. “Nós estamos no início da Quaresma,  
portanto a Celebração da Esperança, em certo sentido, 
contribui para sabermos que tudo passa. A nossa vida 
é passageira. Precisamos estar vigilantes e prontos 
para o encontro com Deus”, disse.

“Ouvimos tantos exemplos bonitos sobre o trabalho 
do padre e isso nos conforta. A caridade e o amor 
superam o pecado. Que pelos seus ensinamentos, 
testemunhos e serviço à Igreja, que ele seja 
gratificado por Deus”, disse dom Fernando. O corpo do  
sacerdote foi enterrado no cemitério municipal São 
José. A emoção estava estampada nos olhares tristes 
das pessoas que conviveram com o padre, entre 
eles os sacerdotes. Era a dor da saudade de perder o  
amigo, mas a certeza da misericórdia divina enchia a  
todos de esperança.

Administração - O vigário espiscopal do Cabo,  
padre Josivaldo Bezerra ficará a frente da paróquia 
até que seja nomeado o novo pároco. As celebrações 
eucarísticas nas comunidades serão mantidas.

Renata Gabrielle

Raissa Nascimento

Re
pr

od
uç

ão
 d

a 
In

te
rn

et

por Raissa Nascimento



www.arquidioceseolindarecife.org

A MENSAGEM ARQUIDIOCESANA - Abril de 201110

Curtas
Vocação – O padre jesuíta, Antônio Mota, lançou 

no dia 17 de março, na Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap), o livro “Discernimento 
Vocacional, à luz da espiritualidade Inaciana”. O 
evento ocorreu no Espaço Receptivo, no primeiro 
andar do bloco G, e contou com a presença de alunos 
e amigos do autor da obra. O objetivo da obra é 
direcionar a atenção de todos os exercícios do espírito. 
Padre Mota lembrou o caminho constante da busca 
pelo discernimento, para que todos os seres humanos 
possam administrar conflitos e encontrar a paz  
cristã em uma sociedade mais justa e materna.  
(Fonte: Assessoria de Comunicação Unicap)

Capibaribe - A Pastoral da Saúde da Paróquia 
São Lourenço Mártir, com apoio da ONG Recapi- 
baribe, da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Juventude de São Lourenço da Mata e da Escola Dna.  
Leonor Porto, promoveu a “Semana do Meio 
Ambiente” em alusão ao “Dia Mundial das Águas”, 
comemorado em 22 de março. No dia 20 de março, foi  
realizada a 5ª Missa do Rio Capibaribe presidida pelo  
pároco de São Lourenço Mártir, padre Hector 
Miguel Ruiz. O evento ocorreu na Ilha da Muribara, 
São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do  
Recife, e marcou o lançamento da Campanha da  
Fraternidade 2011 no município. Entre as atividades  
realizadas, houve cavalgada ecológica e palestras  
educativas sobre o meio ambiente. 

Abraço - Entidades ligadas à defesa do Parque 
Estuário, no Pina, Zona Sul do Recife, convidam  
padres, paroquianos e toda a sociedade pernambucana 
para participar do ato de conscientização ‘Abraçando 
o Parque’. O evento acontecerá no dia 30 de abril, 
das 10h às 11h, na entrada leste do parque, entre 
as esquinas do Bompreço e do Extra. O objetivo é 
assegurar a abertura do parque para a população  
e a preservação dos 530 hectares de manguezais,  
espelhos d’água e áreas de terra firme.

Saúde – A Pastoral da Saúde Regional NE 2  
realiza, entre os dias 8 de 10 de julho, 4º Congresso 
Regional de Humanização  no Mariápolis Santa Maria,  
na cidade de Igarassu.  O objetivo geral é de congregar  
agentes de pastoral, voluntários, profissionais, 
educadores e gestores da área de saúde preocupados em 
construir ambientes humanizados de assistência, defesa, 
promoção, preservação e cuidado da saúde. O Congresso  
antecederá a Campanha da Fraternidade 2012 (CF) 
que debaterá o tema “Saúde Pública” e o lema  
“Que a saúde se difunda sobre a terra!” (Cf. Eclo, 38,8).  
O evento discutirá a “Humanização em Saúde”  
e abordará também temáticas como a  
hanseníase e outras doenças. Inscrições no site  
www.pastoraldasaudeaor.com

Parabéns – O pároco de Nossa Senhora do Rosário, 
no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, monsenhor 
Romeu Gusmão da Fonte, 81 anos, completou no dia 
12 de março 50 anos a frente da paróquia. A primeira  
missa celebrada pelo sacerdote na Igreja Matriz da 
Torre aconteceu no dia 12 de março de 1961. Monsenhor 
Romeu é o padre da Arquidiocese de Olinda e Recife 
que está há mais tempo a frente de uma paróquia.

Arquitetura – A cidade do Recife sediará o Encontro 
Nacional de Arquitetura e Arte Sacra entre os dias 
17 e 20 de agosto de 2011. O evento será realizado na  
Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e 
contará com a presença de arquitetos, artistas, padres e  
religiosos de todo o Brasil. O tema central do encontro é 
“O Sagrado e o Mistério” e será conduzido pelo presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, dom  
Joviano de Lima Júnior.

Pastoral da Saúde lança Gincana da  
Humanização na Web

A Pastoral da Saúde Nordeste 2 em parceria com 
a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Olinda e 
Recife lançou no dia 22 de março, a Gincana da 
Humanização na Web. A ação tem o objetivo geral de 
mobilizar de forma missionária voluntários da saúde 
das paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife 
e das dioceses pelo Brasil e pelo mundo afora que 
acessam o nosso portal em vistas da preparação para 
o IV Congresso Regional de Humanização e Pastoral 
da Saúde e para o Prêmio Pastoral da Saúde 2011.

Poderão participar da Gincana da Humanização na 
Web agentes de pastoral da saúde da Arquidiocese de 
Olinda e Recife, das dioceses do Brasil e dos países 
de língua portuguesa. Agentes pastorais de países 
de idioma diferente do português que quiserem 
participar terão que enviar o material já traduzido 
para o idioma oficial do Brasil.

A gincana será simples: basta que o público alvo 
envie para  os e-mails (contato@pastoraldasaudeaor.
com ou pastoraldasaudene@gmail.com) vídeos, fotos 
ou notícias da Pastoral da Saúde ou de trabalhos de 
humanização em hospitais ou em nossas comunidades 

Um dia de celebrações e homenagens ao 
padroeiro da Igreja Católica. Foi assim 
que a cidade de Abreu e Lima encerrou 
as festividades do padroeiro São José. 

Na manhã do sábado, 19 de março, os devotos 
participaram da Missa Solene presidida pelo vigário-
geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, monsenhor 
José Albérico Bezerra. 

À tarde, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Antônio 
Fernando Saburido, recebeu o título de Cidadão 
Abreulimense. A honraria foi proposta pelo vereador 
Pedro Ferreira e aprovada por unanimidade, na 
Câmara de Vereadores da cidade. O pároco de São José, 
em Abreu e Lima, padre Manoel Marques, acredita 
que a condecoração aumenta a responsabilidade 
da população e especialmente dos paroquianos. “A 
concessão do título representa um desafio para a 
comunidade abreulimense porque a partir de agora 
dom Fernando vai se tornar referencial e modelo 
para todos nós. Ele é um cidadão que age de maneira 
correta e com ética”, afirmou o sacerdote.

Da Assessoria de Comunicação da Pastoral da Saúde

Dom Fernando recebe título de Cidadão 
Abreulimense na Festa de São José
por Renata Gabrielle 

que já estarão automaticamente participando do 
evento. O material será classificado internamente e 
poderá constar nas páginas de nosso site.

Os sorteios serão feitos conforme calendário 
abaixo na sede da Pastoral da Saúde Nordeste 2 aos 
segundos sábados até o mês de junho:

1. Sorteio: manhã de 09 de abril de 2011
2. Sorteio: manhã de 14 de maio de 2011
3. Sorteio: manhã de 11 de junho de 2011

A critério da Pastoral da Saúde Nordeste 2 e a da 
Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Olinda e Recife 
as datas poderão ser alteradas. Na semana seguinte 
ao sorteio será divulgado aqui no portal o nome 
vencedor que deverá providenciar o recolhimento 
do prêmio junto à Pastoral da Saúde. O Prêmio 
ficará à disposição do premiado durante 30 dias e o 
recolhimento deve ser acertado pelo telefone 81 3091-
5310 com a assessoria de comunicação da Pastoral da 
Saúde Arquidiocesana de segunda à sexta-feira das 
7h às 12h, na cidade do Recife. Mais informações no 
site: www.pastoraldasaudeaor.com.

O vereador Pedro Ferreira e o prefeito da cidade, 
Flávio Gadelha, também reafirmaram em seus 
discursos a alegria do arcebispo poder participar da 
festa e de se tornar cidadão de Abreu e Lima no dia de 
São José. A Igreja estava lotada e entre os presentes 
estavam vereadores e secretários da cidade e a ex- 
deputada estadual, Terezinha Nunes.

Dom Fernando agradeceu aos vereadores pelo 
título e ressaltou a felicidade em recebê-lo. “Sempre 
passei muito por Abreu e Lima na minha juventude. 
Agora tenho carinho e responsabilidade ainda maior 
pela cidade. Eu me sinto um com vocês”, revelou. 
Após a solenidade de entrega da honraria, o arcebispo 
presidiu a celebração de encerramento da 126ª Festa 
de São José.

O religioso iniciou a Missa saudando os 
conterrâneos e destacou em sua pregação as virtudes 
do pai adotivo de Jesus. “São José se coloca diante de 
Deus como aquele que foi fiel. José estava nos planos 
de Deus para que a promessa fosse cumprida. Foi 
ele quem educou Jesus. Entre seus valores, destaco 
a justiça, a fidelidade e a humildade”, disse dom 
Fernando. E acrescentou: “São José é o homem do 
silêncio e muitas vezes o silêncio é mais eloqüente do 
que qualquer palavra.”

Dom Fernando lembrou que a Igreja Católica, no 
Brasil está vivenciando a Campanha da Fraternidade 
2011 e que todos devem contribuir para tornar o 
mundo melhor. “Temos responsabilidade para com 
o planeta. Não é de hoje que ele vem sofrendo e a 
culpa é de cada um de nós. O debate é a proposta 
fundamental da Campanha da Fraternidade e nós 
podemos muito quando nos unimos.” 

Após a celebração, o arcebispo seguiu em procissão 
com os fieis pelas ruas da cidade de Abreu e Lima.

Renata Gabrielle
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Espiritualidade

Padre Expedito Miguel do Nascimento,  
S.J. Vigário da Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios.

Espiritualidade  
da Palavra de Deus

Foi publicada, afinal, a tão esperada Exortação 
Apostólica VERBUM DOMINI (VD) sobre “A Palavra 
de Deus na Vida e na Missão da Igreja”, tema do 
Sínodo de 2008. Esta Reflexão de Bento XVI – o Papa 
da Palavra de Deus (PD) – sobre esta mesma Palavra 
é um convite a ler e interpretá-la “à luz da ciência e 
da Fé para um encontro com Cristo Palavra do Pai”. 
Segundo ele, os objetivos, entre outros, são:

1) comunicar a toda Igreja (apesar do atraso) 
           as conclusões do Sínodo.

2) Redescobrir a PD como fonte constante  
           de renovação espiritual e eclesial.

3) Promover uma verdadeira animação bíblica  
           na pastoral.

4) Tornarmo-nos cada vez mais testemunhas  
           desta Palavra.

5) Empreender uma Nova Evangelização tendo 
como ponto de partida e como meio o anúncio desta 
Palavra. 

A VD é um documento de cunho pastoral acessível 
a qualquer cristão. Pretendo com a presente reflexão, 
sem a pretensão de sintetizá-la, compartilhar alguns 
pontos que considerei pertinentes para a nossa 
missão pastoral.

I. ESCRITURA E LITURGIA: “Os fiéis sejam educados 
para saborear o sentido profundo da PD distribuída 
ao longo da liturgia” (n.52). Desafio: como realizar 
esta “educação” para este “saborear”?

II. PD e CANTO\ LITURGIA: “Devem ser 
favorecidos os cantos de clara inspiração bíblica, 
capaz de exprimir a beleza da PD” (n.70). Desafio:  
como ultrapassar a tendência de certas letras por vezes  
devocionais e emotivas que, ao que parece, vieram 
para ficar?

III. PD e HOMILIA: “É preciso que os pregadores 
tenham familiaridade e contato assíduo com o texto 
sagrado, preparando-se para a homilia na meditação e 
na oração, a fim de pregarem com convicção e paixão” 
(n.59). Desafio: como nos convencer da necessidade 
desta “pré-homilia” consagrando as primeiras horas 
do nosso dia à meditação orante desta PD?

IV. PD e LECTIO DIVINA: “… É verdadeiramente 
capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da PD, 
mas também de criar o encontro com Cristo, Palavra 
Divina Viva” (n.87). Tem o objetivo de “formar” em 
nós o pensamento de Cristo (1Cor 2,16). Desafio: como 
motivar nossos grupos e pastorais para esta oração da 
PD, sem a qual não haverá a tão esperada formação de 
nossos discípulos missionários?

V. PD e PASTORAL BÍBLICA: “Deve ser incrementada 
não como um parte a mais, mas como animação bíblica 
da pastoral inteira” (n.74). Desafio: como motivar 
pastorais e grupos a que seus estudos e momentos de 
oração tenham este embasamento bíblico?

VI. PD e NOVA EVANGELIZAÇÃO: Torna-se urgente, 
uma vez que “há muitos irmãos que são batizados, 
mas não são suficientemente evangelizados” 
(n.96). Desafio: como fazer crescer em nós o “ardor 
missionário, as novas expressões e métodos” que esta 
nova evangelização requer, segundo João Paulo II? 
Como darmos prioridade ao Reino de Deus em nossas 
atividades?

VII. PD e DIREITOS HUMANOS: “a PD é fonte de 
reconciliação e de paz porque nela Deus reconcilia 
em Si todas aas coisas… Não se pode usar a violência 
em nome de Deus” (n.101). Desafio: como sensibilizar 
para a vivência desta vocação?

VIII. PD e MÍDIA: “A internet é também lugar onde 

se deve fazer ressoar o Evangelho, sobressair o rosto 
de Cristo e ouvir-se sua voz, pois se não há espaço 
para Ele não haverá para o homem” (n.113).

IX. PD e CATEQUESE: Sugere que deve seguir o 
tema dos discípulos de Emaús, como o “modelo de 
uma catequese em cujo centro está a explicação das 
escrituras que só Cristo é capaz de dar” (n.74). Desafio: 
como formar nossos catequistas para esta animação 
bíblica? Comentando a VD, o cardeal Ouellet (da S. 
Congr. dos Bispos) afirma que,” mesmo tendo havido 
um renascer de consciência sobre a necessidade da 
PD na reforma litúrgica, na catequese e nos estudos 
teológicos , existiu um “déficit” em relação à vida 
espiritual do povo de Deus que tem o direito de ser 
inspirado e instruído por uma aproximação mais 
orante da Sagrada Escritura”.

Arquivo Pessoal
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Retiro anual do Clero da Arquidiocese de Olinda e Recife

Pe. Gleiber Dantas de Melo
Capelão da Igreja São José dos Manguinhos

Jesus envia seus apóstolos em missão, dois a dois, 
e, quando retornam, depois de contarem tudo o 
que tinham feito e ensinado, o Mestre os convida a 
ficar sozinhos com ele, em um lugar deserto, para 
descansar um pouco (cf. Mc 6,30-31). O corpo pede 
descanso e a mente precisa de paz! É necessário que 
os apóstolos estejam com o Mestre e aprendam que 
a missão que eles desempenham depende muito 
mais da graça divina que do esforço pessoal, embora 
nunca dispense a cooperação humana! 

É pensando nisso que a Igreja determina que todos 
os ministros ordenados se dediquem, ao menos uma 
vez ao ano, aos exercícios espirituais (cf. Cân. 276). 
Juntamente com nosso arcebispo metropolitano, os 
padres, diáconos e seminaristas em fase de estágio da 
Arquidiocese de Olinda e Recife realizamos o Retiro 
Anual, na Diocese do Crato (CE), durante os dias 14 
a 18 de março de 2011, nas dependências do Centro 
de Expansão Dom Vicente Matos. Como pregador nós 
tivemos o Bispo Diocesano do Crato, o religioso Dom 
Fernando Panico, italiano, missionário do Sagrado 
Coração. 

Em tom fraterno, partilhando conosco suas 
reflexões espirituais, Dom Fernando nos colocou 
como buscadores de Deus que estão vivendo uma 
época de mudança e uma mudança de época. Mas, 
partilhando também os desafios de pastor de um 
grande rebanho do Ceará nordestino, como é seu 
caso, o pregador dividiu conosco suas preocupações 
quanto à ação pastoral e missionária da Igreja diante 
dos desafios da pós-modernidade, como o relativismo 
e o individualismo, fatos que minam em cheio a 
comunhão eclesial e criam um ambiente hostil à 
vivência comunitária da fé cristã. 

Os dias eram de reflexões, feitas por Dom  
Fernando Panico, alternadas pelas orações  
da Liturgia das Horas e a celebração da Santa 
Missa, e as noites foram dedicadas às celebrações.  
Na terça-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento; 
na quarta, a celebração penitencial e a confissão 
sacramental; na quinta, uma celebração de louvor 

à Santa Mãe de Cristo, em que se destacaram os 
depoimentos pessoais de vários padres e diáconos, 
compartilhando suas vivências de fé com a Virgem 
Maria. Ainda na quinta-feira, Dom Fernando Saburido 
publicou sua mensagem por ocasião da Quaresma. 

À medida em que os dias se passaram, mais íntimo 
era o convívio do pregador conosco, que sempre se 
apresentou descontraído, bem humorado e acessível. 
Não falou como quem ensina, mas falou como quem 
quer aprender junto, convidando-nos ao discipulado 
de Cristo. Afinal, como ele lembrava, somos sempre 
buscadores de Deus. E, em nossa busca, devemos 
motivar outras pessoas a fazer de suas vidas uma 
romaria em busca do Pai. 

E de romarias o Bispo Diocesano do Crato entende 
bem! Afinal, ali bem próximo, a menos de duas léguas, 
está o Juazeiro do Norte, também conhecido como o 
Juazeiro do Padre Cícero, sacerdote que ali passou a 
residir, em 1872. A antiga Fazenda Tabuleiro Grande 
era um pequeno povoado, que não passava de um 
arruado de casas. Hoje é um grande centro econômico, 
graças ao incentivo do padre Cícero Romão, e 
é centro de romarias ininterruptas desde 1889, 
quando começaram a acontecer os fenômenos que 
intitulam o chamado “Milagre de Juazeiro”. A Beata 

Maria de Araújo, no dia 10 de março daquele ano, ao  
comungar, não pôde consumir a sagrada hóstia, 
ministrada pelo Pe. Cícero Romão Batista, porque 
esta havia se transformado em sangue. 

Tudo isso nós tivemos a oportunidade  
de conhecer, na sexta-feira, concluindo o Retiro 
Anual, na romaria ao Juazeiro do Norte, que fizemos 
acompanhados de Dom Fernando Panico, muito bem 
identificados por causa do chapéu de palha, que 
todos ganhamos. Visitamos o túmulo do Patriarca 
do Juazeiro, Pe. Cícero Romão Batista; fomos ao 
Memorial, local moderno que abriga documentos e  
pertences do virtuoso sacerdote; fomos à  
Igreja de Nossa Senhora das Dores, elevada  
à Basílica Menor, onde nos serviram um café da 
manhã; passamos pela Igreja de São Francisco, 
dos frades capuchinhos; em seguida, fomos ao  
Horto, onde está a monumental estátua do Pe.  
Cícero Romão Batista, vista em todo o Juazeiro do Cariri.  
Terminamos nossa romaria visitando o Mosteiro 
das Monjas Beneditinas, situado naquela cidade 
de oração e trabalho, como é o Juazeiro do Norte, 
e, em seguida, retornamos para a Arquidiocese  
de Olinda e Recife, certos de que, assim como neste ano,  
nosso próximo retiro será por ocasião da primeira 
semana da Quaresma.

“Somos sempre  
buscadores de Deus.
 E, em nossa busca,  

devemos motivar outras 
pessoas a fazer de suas  
vidas uma romaria em 

busca do Pai”

Divulgação
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