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Um ano atrás, começávamos esse folheto mensal a serviço do nosso pequeno 

rebanho - “Pusillus Grex”. Com a graça de Deus, hoje publicamos nossa nona 

edição, dando continuidade a esse nosso apostolado, assim como continua 

com vigor o apostolado do Instituto Bom Pastor na Arquidiocese de Belém. 

Foi um ano cheio de comemorações, esse de 2017, cheio de benção também 

sobre o nosso trabalho e nosso rebanho. Pelos 100 anos das aparições de 

Fátima, 300 de Nossa Senhora Aparecida, pela visita do Cardeal Burke a Belém, pela 

ordenação do Padre Ivan Chudzik, pelos nascimentos e batizados de novos membros 

da Igreja, e por tantas outras graças que recebemos, queremos agradecer a Deus com 

uma comemoração solene da Imaculada Conceição de sua Mãe Santíssima, no dia 8 

de dezembro. 

Nesse dia, as crianças da catequese farão a 1ª comunhão durante a missa solene. Ao 

final da missa, faremos uma procissão com a imagem da Imaculada, o Padre Ivan 

dará após a missa sua bênção neossacerdotal e, em seguida, haverá um almoço de 

confraternização no centro social da Igreja do Rosário. Também haverá 

comemorações no Hospital Beneficente, cuja padroeira é a Imaculada, com um 

concerto de música sacra na véspera, com coroação da imagem pela manhã, missa e 

procissão pela tarde (programação completa na p. 6) 

Que Deus e sua Mãe Imaculada abençoem a todos nesse fim de ano, e nos façam 

melhores para 2018! 

Um Santo Natal a todos! 



A Imaculada, a nova Eva  

 “Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante 

como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha?” (Ct. 6, 9) São Luís de 

Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, aplica tal indagação aos Anjos, porque 

a graça de Maria Santíssima sendo imensa - e isto sem prejudicar a sua vida oculta e 

escondida - não há criatura, inclusive os espíritos celestes, para quem ela não seja 

um mistério. 

 Os Anjos admiram a abundância da graça; mas o que faz a graça senão 

aperfeiçoar a natureza? Consequentemente, nenhuma mulher pode ser mais perfeita 

na ordem natural do que aquela que superou mesmo os espíritos celestes na ordem 

sobrenatural: Maria Santíssima. É por esta razão que aquela que já é admirada pelo 

mundo angélico precisa mais do que nunca ser admirada pela humanidade, 

especialmente pelas mulheres, que devem ver nela a mulher perfeita, isto é, a nova 

Eva. 

 Com efeito, a nossa época propaga um “ideal” de mulher que está nos 

antípodas da Mãe de Deus. Para essa ideologia, a mulher em nada deve se 

diferenciar do homem porque não há nada que lhe seja próprio, e tudo o que até hoje 

se atribuiu às mulheres não passava de uma convenção social e de uma opressão 

histórico-cultural, da qual estas devem se libertar. O verdadeiro “ideal feminino”, 

para esta nefasta ideologia, é não ter ideal feminino nenhum, é recusar qualquer 

determinação vinda da própria natureza em nome da liberdade de escolher o próprio 

“gênero”. Paradoxalmente, o pleito por esta “auto-determinação” das mulheres 

costuma se realizar na rivalidade com os homens, pois para não se submeter a 

nenhum “ideal feminino” é preciso que a mulher se equipare ao homem em tudo, 

desde a maneira de se vestir até a competição pelos mesmos mercados de trabalho,  

com salários iguais. A “mulher livre” é, na verdade, uma caricatura de homem, 

desenhada por aquelas que mais a odeiam: as feministas. 

 Evidentemente que esta “mulher emancipada”, que não aceita ser diferente do 

homem, também não pode tolerar suas antigas atribuições no matrimônio—a vida do 

lar e o cuidado dos filhos—, e para tanto a ideologia de gênero exalta não apenas os 

vícios contra a natureza mas também a esterilidade e o aborto. Afinal, este ódio 

contra a estrutura do real, das coisas tais quais Deus as fez, só pode implicar num 

profundo egoísmo, fechado ao amor matrimonial, à submissão e à fidelidade ao 

esposo, à procriação e à criação dos filhos, cujo único eixo é a “auto-determinação”. 

 Contra esta ideologia diabólica, que pretende destruir a mulher, surge 

“formosa como a lua e brilhante como o sol” um sinal no céu, a Imaculada, diante da 

qual, após tantos ataques desferidos contra a natureza criada por Deus, as mulheres 

devem se perguntar com os Anjos: “quem é esta?” 

 É a nova Eva, aquela que Nosso Senhor Jesus Cristo chamava simplesmente 

de “mulher” (cf. Jo. 2, 4; 19, 26). Maria Santíssima, tendo sido apresentada no 

Templo na infância, deveria guardar a virgindade e servir a casa de Deus por toda a 



vida, se não fosse a graça da Encarnação unir à sua virgindade perpétua o privilégio 

da Maternidade divina. Não obstante, como em nenhum ponto o Verbo encarnado 

quis Se subtrair à condição humana, exceto no pecado, o Filho de Deus também 

precisou de um pai para que Sua Mãe não permanecesse solteira, o castíssimo São 

José, com quem Maria Santíssima se uniu em Matrimônio. Mas se admirável era a 

Família de Nazaré na ordem da graça, que fato extraordinário podemos encontrar 

nela a não ser o extraordinário escondimento ao qual se submeteu o Verbo feito 

homem? Como pôde o próprio Deus Se esconder em meio aos deveres domésticos, 

durante trinta anos de perfeita submissão a criaturas que Ele Se dignou chamar de 

Mãe e pai? 

 A graça em Maria realizou de maneira eminente a natureza feminina, de modo 

que não há mulher que não possa se espelhar nela, pois nela se encontra a virgindade 

tanto quanto a maternidade, a castidade perfeita tanto quanto o matrimônio, a missão 

extraordinária que Deus lhe confiou para ser Mãe de Deus tanto quanto a 

simplicidade e o escondimento da vida doméstica. Se o demônio ataca violentamente 

as mulheres por tais ideologias é porque não podendo ferir a Imaculada, em quem ele 

jamais teve parte, pretende ferir a sua descendência, e assim privar a humanidade de 

ser restaurada à imagem da nova Eva. 

 Na verdade, essa restauração, da qual as mulheres se beneficiam inclusive no 

que concerne a sua feminilidade, cabe também aos homens na medida em que a Mãe 

de Deus deve engendrar em todos os eleitos, homens e mulheres, Jesus Cristo, o 

bendito fruto do seu ventre. A Mãe da Graça deve levar a termo aquele “parto” que 

ocorre no Batismo, pelo qual nós nascemos para a Vida Eterna (cf. Jo. 3, 3; 5), pois 

se por ela o Espírito Santo quis produzir a Encarnação do Verbo, por ela também 

quer continuar o mistério da Encarnação, mas dessa vez, o Filho de Deus nascendo, 

crescendo e vivendo em cada um de nós pela graça. Se o Espírito pediu a 

colaboração de Maria Santíssima na primeira vinda do Verbo, no tempo da 

Encarnação, também Se põe sob esta misteriosa dependência de Maria a cada vez que 

Jesus Cristo é gerado em uma alma. 

 É por essa razão que a nova Eva, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe dos 

eleitos, “avança como aurora”, pois o crescimento da devoção a Maria Santíssima 

redunda no crescimento do próprio Cristo Jesus nas almas; é “formosa como a lua” 

porque não buscando se determinar em qualquer ponto, interessa-se somente em 

refletir a luz de Deus, fazendo a vontade dEle, e esta é a beleza de uma alma na qual 

não se encontra o menor movimento de orgulho; “brilhante como o sol” porque o Sol 

mesmo, Jesus Cristo, Luz da luz, quis nascer dela; “terrível como exército em ordem 

de batalha”, porque para vencermos a descendência da serpente precisamos do 

auxílio daquela em quem a serpente jamais teve parte, a Imaculada, sem a qual os 

nossos combates estarão cheios de covardia ou complacência para com os nossos 

vícios. Que a nova Eva, Maria Imaculada, submeta o velho Adão que ainda reside em 

nós e produza em nossa alma, uma vez mais, com o Espírito Santo, o bendito fruto do 

seu ventre, Jesus. Vinde, ó Maria, pois tarde a vós me consagrei, vinde porque ainda 

há tempo de ser todo vosso. Totus tuus sum, o Maria, et omnia mea tua sunt!  

Pe Ivan Luiz Chudzik 



O Natal e o Ano Lítúrgico 

 Enquanto no mundo civil, dezembro é o fim do ano, no 

calendário litúrgico dezembro é o primeiro mês do novo ano. Isso 

porque nesse mês em que entramos começa a preparação para o 

primeiro dos dois grandes eixos do ano litúrgico que é a festa do Natal. 

 De fato, o Natal, o nascimento de Nosso Senhor, dia 25 de 

dezembro, é precedido por quatro domingos que o preparam formando 

o tempo do Advento. Ninguém desconhece o que aconteceu nesse dia 

de comemoração já bimilenar. Mas como todo mistério sobrenatural, o 

mistério da Encarnação é uma fonte inesgotável de meditação e ainda 

que ele se repita todos os anos na liturgia, quanto mais nos 

prepararmos para ele e mais profundamente o conhecermos, mais 

tiraremos proveito. 

 Foi na simplicidade de um estábulo, em uma cidade pequena e 

sem importância de Judá, em um clima frio de inverno que veio ao 

mundo o seu Salvador. “Eis que venho, Senhor, para fazer a vossa 

vontade”, diz o Menino Deus pela boca do salmista, e completa São 

Paulo: “Eis a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade.” 

 Um nascimento tão importante, porque divino, para cumprir uma 

missão tão importante, porque também divina, querida por uma 

vontade igualmente divina, como havia de acontecer em um ambiente 

tão avesso, segundo o juízo humano, a todo tipo de grandeza? 

Qualquer rei da terra ou mesmo qualquer camponês que pudesse 

proporcionar a seu filho um nascimento mais aconchegante o teria 

feito. E porque não o fez aquele que é Rei do Universo, Senhor de 

todas as coisas e de quem todas elas dependem para existir? 

 Deus se apraz em vencer o pecado pela afirmação daquilo que o 

pecado contraria. Ora, o pecado de Adão, como o de Lúcifer, foram 

principalmente o fruto da soberba, não aceitando que Deus pudesse ser



-lhes definitivamente superior, dizendo este “Não servirei” e aquele 

cedendo a tentação que dizia “sereis como deuses”. 

 A virtude da humildade consiste em dar a si o devido valor e, 

assim, a soberba de Adão e de Satanás, se opuseram diretamente a ela. 

Aprouve por isso a Deus, pela humildade nos recobrar a Graça que 

havia sido perdida pelo pecado de Adão. A resposta de Deus a quem 

queria ser como Ele foi se tornar como nós: “e o Verbo de Deus se fez 

carne”. 

 A simplicidade dessa vinda de Nosso Senhor no dia de Natal 

mostra o quão insignificante é, aos olhos de Deus, aquilo que é 

considerado grandeza aos olhos dos homens. Aquilo que é divino é tão 

superior ao que é humano que, quem tem o primeiro, pode deixar de 

ter o segundo sem que em nada seja diminuída a sua glória. Assim 

Cristo, sendo Criador de tudo o que existe, nasce nessas condições 

precárias de um presépio; sendo Deus infinito, nasce como uma 

pequena criancinha; sendo Deus onipotente, causas das causas, nasce 

dependendo em tudo dos outros e em seguida, sendo Salvador da 

humanidade, será obrigado a fugir de Herodes. 

 Quão grande é a misericórdia de Deus para conosco! Pelo pecado 

nós nos afastamos dele, cheios de ingratidão e, para nos salvar e trazer-

nos de volta para Si, Ele se faz tão próximo de nós, nascendo numa 

gruta paupérrima, carregado de todas as nossas misérias, exceto o 

pecado. “Quem não amará com ternura seu Deus, vendo-o criancinha, 

com frio, pobre, humilhado e abandonado, que chora sobre as palhas 

de um presépio?” (S. Afonso) 

 Como Deus quer que paguemos tamanha bondade para conosco? 

Ele quer somente que sejamos felizes e essa felicidade consiste no 

próprio Amor de Deus. Amemo-lo pois de todo o nosso coração 

durante o tempo do Advento e do Natal, nutridos pela oração e pela 

contemplação desses mistérios, nos perguntado sempre com Santo 

Afonso: “Como não amar Aquele que dessa maneira nos amou?” 

Pe José Luiz Zucchi 



Imaculada Conceição 2017 

Festa da Imaculada 

8/12 

 Igreja do Rosário 

10h00 – Consagrações a Nossa Senhora 

10h30 – Missa Solene e 1ª comunhão 

12h00 – Procissão e Benção neossacerdotal (Pe Ivan Chudzik) 

12h30 – Almoço Italiano (confraternização) – Centro Social 

Capela do Hospital Beneficente 

9h00 – Coroação da Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição 

17h30 – Missa Cantada e Bênção Eucarística 

29/11 ao 7/12 – Novena 

Capela do Hospital Beneficente 

29/11 ao 7/12 – 16h55 

Igreja do Rosário 

Sábado, 2/12 – 9h 

Domingo, 3/12 – 10h 7/12 – Concerto de Música Barroca 

Orquestra de Câmara Nossa Senhora do 

Rosário 

18H00: Hospital Beneficente, Salão Gilberto 

Moreira 



 

Calendário Litúrgico - Dezembro 

Dia Festa Cl. 

1 Féria IV 

2 Santa Bibiana III 

3 1º Domingo do Advento I 

4 São Pedro Crisólogo III 

5 Terça-Feira na 1ª semana do Advento III 

6 São Nicolau III 

7 Santo Ambrósio III 

8 Imaculada Conceição da Santíssima Virgem I 

9 Sábado na 1ª semana do Advento III 

10 Domingo Gaudete (3º Domingo do Advento) I 

11 São Dâmaso I III 

12 Nossa Senhora de Guadalupe (Padroeira da América Latina) I 

13 Santa Luzia III 

14 Quinta-Feira na 2ª semana do Advento III 

15 Sexta-Feira na 2ª semana do Advento III 

16 Santo Eusébio III 

17 3º Domingo do Advento I 

18 Segunda-Feira na 3ª semana do Advento II 

19 Terça-Feira na 3ª semana do Advento II 

20 Quarta-feira das Quatro-Têmporas do Advento II 

21 São Tomé II 

22 Sexta-feira das Quatro-Têmporas do Advento II 

23 Sábado das Quatro-Têmporas do Advento II 

24 Vigília do Natal I 

25 Natal do Senhor I 

26 Santo Estêvão II 

27 São João Evangelista II 

28 Santos Inocentes II 

29 5º dia na Oitava do Natal II 

30 6º dia na Oitava do Natal II 

31 Domingo na Oitava do Natal I 



Horários de Missa e Confissões 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

Auxiliar: Padre Ivan Luiz Chudzik 
  

Para dons: 
Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 

CNPJ: 08.647.306/0001-46 
Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

 Missas 
 

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h 

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

 

 

Hospital Beneficente 

Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 

Confissões 
 

Igreja da Trindade 

Sex. 16h30 às 18h30 

 

Igreja do Rosário 

Domingo - à partir das 10h 

Ter. à Sex. - depois da missa 

 

Hospital Beneficente 

Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 


