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Deus quis tornar o homem participante, através do dom da Graça Santificante, 

da vida Divina. Essa verdade de Fé empenha-nos a corresponder à vocação que 

recebemos no dia de nosso sagrado Batismo, ao sermos admitidos ao conjunto 

do Corpo Místico de Cristo, a Santa Igreja Católica.  

Ao tratar sobre o sacramento do Batismo, com o propósito de oferecer uma 

catequese mensal sobre os sacramentos, o Superior do Instituto Bom Pastor em 

Belém, Padre José Luiz Zucchi, aponta-nos alguns aspectos teológicos, bíblicos 

e litúrgicos para nos ajudarem a conhecer, valorizar e promover este sacramento 

fundamental para a salvação dos homens, no seu artigo de formação. 

Neste mês de julho, o Padre Ivan Chudzik, IBP, na sua coluna de Liturgia, traz-

nos uma excelente e rica reflexão sobre a dignidade e importância do Altar na 

Liturgia católica, e algumas prescrições para a celebração da Santa Missa. 

Por fim, oferecemos aos estimados fiéis da Capelania uma breve biografia de 

São Vicente de Paulo, cuja festa celebramos no dia 19 de julho, sendo o 

Padroeiro do Seminário do Instituto Bom Pastor, na França, a quem rogamos a 

intercessão por nossos seminaristas, para que sejam pastores inflamados pela 

caridade e intrépidos imitadores de Cristo Bom Pastor. 

Convidamos a todos a seguirem as atividades do nosso Apostolado através do 

nosso site <pusillusgrex.org>, e ficarem sempre informados das programações 

da Capelania em Belém. Salve Maria!  



Vicente de Paulo nasceu em 1581 na região de Landes, em Pouy, uma aldeia que 

atualmente leva o seu nome: São Vicente de Paulo. Ordenado padre aos 19 anos, 

vai a Paris em 1608 na esperança de obter “lucros”, ou seja, uma renda que lhe 

permitisse viver com sua família. Contudo, naquela época, Paris era um dos 

centros da contra-reforma católica que queria responder à crise protestante. Em 

contato com grandes figuras cristãs, como Pierre de Bérulle, fundador do oratório 

da França, e como São Francisco de Sales, o jovem Vicente vai se desenvolver 

espiritualmente entre 1610 e 1617, quando ele irá se tornar o cura de Clichy 

(próximo a Paris) e tutor das crianças da família Gondi. 

 

É em 1617 que devemos situar o duplo evento que marca a sua conversão. Em 25 

de janeiro, em Folleville, uma aldeia de Picardie, a pedido da Senhora Gondi 

(proprietária das terras), ele clama toda a população 

para que fizessem a confissão geral. O sucesso foi 

tão grande que foi preciso que os padres jesuítas de 

Amiens viessem para ajudar. Mas, esse primeiro 

evento foi principalmente a descoberta da urgente 

necessidade espiritual das pessoas que habitavam 

nos locais mais isolados. Com a ajuda do futuro 

Cardeal Bérulle, ele se refugia da poderosa família 

Gondi e vai para os Dombes.  

 

Durante alguns meses, exerce o ofício de cura de 

Châtillon-sur-Chalaronne. Nesse período ocorre 

então o segundo evento: Era preciso socorrer a uma 

família doente. Padre Vicente clama pela 

generosidade dos habitantes e todos se apressam em 

ajudar. Mas Vicente de Paulo pensa no dia seguinte: Quem virá ajudar? E as 

outras pessoas na miséria? Ele organiza então as voluntárias para garantir o 

acompanhamento imediato e o futuro da obra que surgira. É a primeira fundação 

das Caridades (atualmente, Associação Internacional de Caridades - AIC). 

 

Ele devia voltar à Paris por causa do pedido da Madame Gondi, esposa do general 

das galés. Aceita retornar com a condição de poder fazer as suas missões como 

fazia em Folleville e, em cada missão, estabelecer uma Caridade como fez em 

Châtillon. Em pouco tempo, ele organiza missões com os outros padres.  

 

Em 1625, antes de morrer, a Senhora Gondi doa os recursos necessários para 

Biografia de São Vicente de Paulo 



estabelecer a Congregação da Missão, conhecida familiarmente como os 

Lazaristas. A partir de então, juntamente com os demais padres e irmãos da 

Missão, se dedica totalmente a seguir a Cristo, o evangelizador dos pobres. A 

partir de 1619, torna-se capelão das galés. Em 1628, surgem os primeiros 

“retiros” para ordenandos, que se transformaram depois em um seminário no ano 

de 1651. Começam as conferências de terça-feira, para garantir a formação 

permanente dos padres em Paris. Em 1633, junto com Santa Luisa de Marillac, 

funda a Companhia das Filhas da Caridade. Em 1639, um hospital para crianças 

abandonadas e que atenderá também mendigos e idosos. Verdadeiramente, a 

obra de São Vicente está na origem da Assistência Pública na França. 

 

É preciso lembrar a ajuda aos povos que passaram pela guerra dos trinta anos. 

São Vicente não ficava satisfeito de enviar somente o dinheiro, ou a comida, 

mas também dava as ferramentas, materiais, sementes para replantar e construir. 

Mesmo os mais pobres eram estimulados a participar de sua própria 

recuperação. 

 

Rapidamente, os lazaristas se estenderam para fora da França, na Irlanda, 

Polônia, e no norte da África, e em 1658, até Madagascar. A morte, no dia 27 de 

setembro de 1660 em Paris, interrompeu São Vicente em seus projetos quando já 

pensava na China... Foi canonizado em 1737 e o Papa Leão XIII o proclamou 

como Patrono Universal das Obras de Caridade em 1885. 

 

Para homenagear seu fundador, os lazaristas construíram uma capela em Paris 

(95, rue de Sèvres) em 1830 para abrigar as relíquias do santo, cujo corpo está 

exposto em um relicário ricamente ornamentado (foto abaixo). 
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Introibo ad altare Dei 
O desenvolvimento do altar no Rito Romano  

Em nosso último artigo tratamos do desenvolvimento do Rito Romano a fim 

de introduzir o leitor nas diferentes modalidades de celebração (Missa solene, 

Missa cantada, etc.) e distingui-las da pompa exterior (relicários, flores, 

número de velas acesas, etc.), que nem sempre acompanha tais modalidades 

em virtude do costume local ou simplesmente dos poucos recursos da igreja 

em que se celebra. Para aprofundar tal estudo, nada mais oportuno do que 

considerar desta vez o elemento mais fundamental da Liturgia e principal de 

qualquer igreja, o qual a própria pompa quer adornar e honrar 

particularmente: o altar. 

 

Para a era apostólica, o altar era o local do sacrifício e da manducação da 

vítima oferecida, à semelhança do Templo de Jerusalém, pois o termo grego 

que São Paulo emprega para tratar do altar do Templo (em I Cor. X, 18) e 

do altar eucarístico (em Hb. XIII, 8) é o mesmo: thusiasterion, o 

“sacrificatório”, literalmente. Neste mesmo sentido, os Padres da Igreja 

chamavam o altar de “mesa sagrada” ou  “mesa do Senhor” porque ali o 

Cordeiro era imolado e dado em Comunhão. Provavelmente a mesa 

escolhida para se tornar “mesa do Senhor” era, desde aquele tempo, o 

“tribadion”, mesa trípode comum no mobiliário patrício, que era preparada 

pelos diáconos para os Santos Mistérios. A representação mais antiga de um 

tribadion servindo como altar é o afresco da “capela dos Sacramentos” da 

catacumba de São Calisto, do século III. 

 

O Apocalipse menciona abundantemente o altar ao revelar a Liturgia celeste. 

O altar é de ouro (cf. Apoc. VIII, 3; IX, 13) e está diante do Trono de Deus; 

um Anjo, com um turíbulo de ouro, oferece perfumes, junto das orações dos 

santos, descrição que recorda a oração Supplices te rogamus do Cânon 

romano. Sob o altar estão as almas dos mártires (cf. Apoc. VI, 9), clamando 

por justiça por causa do seu sangue derramado. Com efeito, não se sabe 

exatamente se o costume de se celebrar Missa sobre as relíquias dos mártires 

nasceu naquele tempo - pelo fato de São João também encontrar os mártires 

sob o altar do Céu - ou se a Liturgia terrestre rapidamente quis imitar o que 

foi revelado da celeste. Fato, porém, é que a Missa foi celebrada nas 

catacumbas dentro de um “arco sólio” (monumentum arcuanum), isto é, um 

arco ou nicho cavado na rocha sobre a tumba de um mártir, sobre o qual se 

punha uma pedra de mármore, a mesa que abrigava os Santos Mistérios. 

Alguns estudiosos duvidaram do uso do arco sólio para a celebração Santa 

Missa, alegando ausência de provas históricas. Ora, aceitar o uso litúrgico 



do arco sólio é admitir que o sacerdote desde sempre celebrou “de costas” 

para a assembléia. Para evitar uma tal conclusão seria preciso supor altares 

de madeira nas catacumbas, o que nos introduz num outro problema: o altar 

de São Pedro. 

 

Em Roma, São Pedro se hospedou e celebrou Missa na residência de 

Pudente, discípulo de Paulo, citado na primeira epístola a Timóteo.1 Como 

era o altar do príncipe dos apóstolos? O testemunho mais antigo deste altar é 

a “tabula magna” (grande tabela) do século XIII, inventário das relíquias da 

Basílica do Latrão, que o enumera em primeiro lugar com as seguintes 

palavras: “altar de madeira, que os santos pontífices e mártires de Deus 

tiveram desde os tempos dos apóstolos, sobre o qual celebravam Missas nos 

subterrâneos e diversos lugares escondidos por causa da violência iminente 

da perseguição”. Segundo o cronista medieval Martinho de Opava (†1278), o 

altar de São Pedro era semelhante a uma arca, com quatro argolas nos 

ângulos para a entrada de hastes, a fim de ser transportado por quatro 

presbíteros até o local onde se reuniriam os cristãos para os Santos Mistérios. 

Com efeito, se um altar transportável de madeira convinha muito para 

aqueles tempos de perseguição, entre os poucos vestígios que chegaram até 

nós e as descrições tardias das crônicas há margem suficiente para muitos 

erros. Não obstante, tudo indica que o primeiro altar da primeira igreja de 

Roma, a Arquibasílica do Santíssimo Salvador no Latrão, fosse o de São 

Pedro, apenas trazido da residência de Pudente onde normalmente ficava, 

razão pela qual o altar papal da Basílica do Latrão, e por extensão o das 

demais Basílicas maiores, era até pouco tempo reservado ao Santo Padre - 

segundo a crônica de Martinho de Opava, desde São Silvestre I - , em 

memória de São Pedro e seus sucessores, que sempre celebraram sobre o 

mesmo altar. Atualmente, a relíquia do altar de São Pedro se encontra dentro 

do altar de mármore da Basílica. Se o altar de São Pedro era de madeira, nada 

permite concluir que arcas de madeira eram instaladas nas catacumbas, em 

detrimento do arco sólio. 

 

Não se sabe ao certo quando foi confeccionado o primeiro altar de pedra, 

tampouco quando se consagrou pela primeira vez um altar. Anastásio 

bibliotecário (†880) cita um decreto do Papa Santo Evaristo (†105 aprox.), 

segundo o qual os altares seriam dora diante de pedra e consagrados. A 

crônica de Martinho de Opava, por sua vez, também cita um outro decreto, 

desta vez do Papa São Silvestre I (†335), ordenando que não se celebrasse 

mais os Santos Mistérios em altares de madeira. Ora, se não se pode provar a 

autenticidade destes decretos - citados apenas por cronistas tardios - , é certo, 

porém, que os altares de pedra remontam seguramente aos primeiros séculos. 



O Pseudo-Dionísio diz na “Hierarquia eclesiástica”, no capítulo segundo, que 

os altares sempre foram de pedra na Grécia. Fazendo-se abstração da sua 

autenticidade - segundo o próprio autor, o convertido por São Paulo no 

areópago; para a crítica moderna, um teólogo bizantino sírio do final do 

século V ou início do VI - , o que importa nesta fonte é considerar a 

existência de usos paralelos: altares de pedra são talvez tão antigos quanto os 

de madeira, e não apenas os “sucessores” destes numa lógica racionalista. É 

provável que a vasta igreja de Neo-Cesaréia construída por São Gregório 

Taumaturgo, em 245, comportasse altares de pedra. São Gregório de Nissa e 

São João Crisóstomo, no século IV, citam altares de pedra. Não obstante, o 

primeiro documento autêntico ab-rogando o altar de madeira remonta ao 

Sínodo de Epaune, em 517, na Borgonha. 

 

O Liber Pontificalis cita um decreto - de autenticidade disputada - do Papa 

São Félix I (†274), o qual ordena que a Santa Missa seja celebrada sobre as 

relíquias dos mártires (memorias martyrum). Fato é que, no século IV, 

cessando as perseguições contra os cristãos, o culto dos mártires cresceu 

exponencialmente, erigindo-se altares de pedra de todo o tipo, dentro e fora 

das catacumbas. Novamente, se a construção de altares com os corpos dos 

mártires nas catacumbas é posterior ao século IV, isso não induz a existência 

de arcas de madeira nos séculos anteriores. Aliás, os altares de pedra 

serviram para a eliminação da prática pagã de se deixar comida no túmulo 

dos falecidos: dora diante os Santos Mistérios não seriam mais celebrados 

sobre o túmulo, no arco sólio, mas em um altar propriamente, mas sempre 

contendo as relíquias dos mártires. 

 

A Igreja preferiu a pedra pela sua durabilidade - os donatistas chegaram a 

queimar e destruir altares de madeira na África - , mas sobretudo porque, 

como disse São Paulo: “petra autem erat Christus” (I Cor. IV, 10). O altar de 

pedra representa melhor o Cristo, de quem é símbolo. Se no Antigo 

Testamento os sacrifícios foram oferecidos sobre um altar por um sacerdote, 

no Novo Testamento o altar, a vítima e o sacerdote são a Humanidade de 

Nosso Senhor. E se o altar representa o Cristo, nada mais consequente do que 

querer honrá-lo com particular riqueza. Assim, lê-se no Liber Pontificalis que 

Constantino doara sete altares de prata para a Basílica do Latrão; os Papas 

São Sixto III (†440) e Santo Hilário (†468) também presentearam várias 

igrejas romanas com altares de prata. Santa Helena introduziu altares de 

ouro, com pedras preciosas, na igreja erigida sobre o local onde a cruz foi 

encontrada. A irmã do imperador Teodósio II, Pulquéria, doou um altar de 

ouro para a Basílica de Constantinopla. 

 



Muito mais do que se chegar a conclusões certas em um domínio tão delicado 

como a Arqueologia cristã, o que mais importa neste primeiro estudo sobre o 

altar é constatar a continuidade que subsiste entre o culto dos primeiros 

cristãos e o Rito Romano tal qual a tradição nos legou: a Liturgia “de costas” 

para a assembléia, a preferência por altares de pedra, o culto das relíquias e a 

ornamentação rica dos altares. Com efeito, a Igreja só pôde solidificar seu 

culto com o fim das perseguições; mas se “a lei da oração é a lei da Fé” (lex 

orandi lex credendi), supor que o culto cristão era substancial ou 

consideravelmente diferente do culto que recebemos por tradição é acusar a 

Igreja de ter causado uma revolução que a distanciou dos verdadeiros 

ensinamentos de Nosso Senhor. Assim, o desprezo pelo Rito Romano 

tradicional nos faz entrar na mesma lógica de Lutero, e da lógica de Lutero 

fácil é passar para a lógica dos racionalistas, segundo a qual a Igreja 

meramente copiou o culto dos pagãos e fez do “Jesus histórico” o “Jesus da 

Fé”. Na verdade, o Rito Romano é o legítimo herdeiro das mais tenras 

práticas cristãs, que encontram nele o seu ápice e o seu termo. 

 

Pe Ivan Chudzik 

 

1 “Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos.” (II Tm. IV, 21)   



O homem, por ter sido criado com uma natureza racional, é a maior de todas 

as criaturas materiais. Ele é o ponto de união entre o mundo material e o 

mundo espiritual, e assim, na sua própria natureza, vive como que um 

conflito entre um corpo, corruptível e sujeito à morte e uma alma 

incorruptível e desejosa de viver para sempre. 

Não contente em dar ao homem essa natureza tão elevada entre as criaturas, 

Deus quis também resolver no homem esse dilema, fazendo-o participante, 

de forma totalmente gratuita, da sua própria vida divina, através do dom da 

Graça Santificante. Todavia, tendo o homem se revoltado contra Deus, pelo 

pecado original, ele não só perdeu essa Graça, mas ainda contraiu um culpa e 

uma pena que deveriam ser impagáveis, dado a dignidade da Pessoa ofendida 

ser infinita. 

Não obstante, Deus enviou seu próprio Filho, que sendo Deus e homem, 

somente podia pagar essa dívida infinita. Ele pagou com grande abundância, 

dando a sua vida por nós na cruz. 

Ora, se por um lado a morte de Cristo foi suficiente para pagar todos os 

pecados do mundo, e restituir a graça a todos os homens, por outro lado Deus 

quis dispor de tal forma as coisas, que para participar dessa Redenção fosse 

necessário que cada homem fizesse a sua parte. 

É justamente nesse contexto que entra o sacramento do Batismo. Ele nos 

conforma de tal maneira ao Nosso Salvador, que por meio dele, nós nos 

tornamos membros do seu corpo Místico, que é a Igreja, e Deus nos adota 

como filhos, e junto de Cristo nos tornamos coerdeiros do céu. 

Uma vez assim assimilados a Nosso Senhor, a nós também é aplicada a 

Redenção que ele operou e por isso recebemos novamente a graça 

santificante, outrora perdida por Adão, e somos perdoados, tanto do Pecado 

Original, que recebemos por herança, quanto de todos os pecados atuais que 

tenhamos cometido, se deles estivermos arrependidos. 

Tamanha é a mudança que o sacramento do Batismo opera em nós que, da 

mesma forma que a Redenção é chamada a segunda criação, ele também é 

chamado de segundo nascimento: “Em verdade, em verdade te digo: quem 

não nascer de novo não poderá ver o Reino de Deus.” (Jo 3,3). Esse segundo 

nascimento dá origem em nós a uma vida nova, que é a vida espiritual, ou a 

vida da graça. 

O Sacramento do Batismo 



Entre todos esses efeitos maravilhosos que o batismo opera em nós, o mais 

importante é esse dom da Graça Santificante. Essa graça, como foi dito, 

consiste numa participação na própria vida divina. Por meio dela, a 

santíssima Trindade vem habitar em nossa alma, moldando as nossas boas 

ações de tal forma, que elas adquirem um valor, sobrenatural, infinito, como 

se fossem feitas pelo próprio Deus, nos fazendo merecedores da vida eterna. 

A Graça antecipa aquilo que possuiremos plenamente no Céu. De possuí-la 

ou não dependerá a nossa salvação quando morrermos. E por isso o batismo, 

seja ele sacramental, de sangue ou somente de desejo, é absolutamente 

necessário para nos salvarmos. Essa Graça Santificante, pode ser totalmente 

perdida durante a nossa vida pelo pecado mortal, que por isso também é 

chamado de morte espiritual. Se morrermos nesse estado, essa morte 

espiritual será irreversível e eterna. 

A vida da graça recebida no batizado pode variar, por assim dizer, de 

intensidade. O que se recebe no batismo é como que uma semente dela, a 

qual, cabe a nós fazer frutificar, ajudados com os auxílios divinos, também 

chamados de graças atuais. Os santos, são aqueles que de tal modo fizeram 

frutificar essa graça, que cada um de seus atos se deixava mover por ela. Por 

isso São Paulo podia dizer: “Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em 

mim” (Gal 2, 20). 

Fazer frutificar a graça não é reservado somente aos santos, mas é um 

imperativo para todo o católico enquanto vive. Não havendo esperança de 

que o candidato ao batismo vá fazer frutificar essa graça durante a sua vida, a 

Igreja não pode aceitar conferir o sacramento. Dois casos podem nos servir 

de exemplo: um adulto que quisesse receber o batismo, mas se recusasse a 

deixar uma vida de pecado, ou então uma criança cujo os pais quisessem 

batizar, mas não houvesse nenhuma esperança de que eles dessem a ela uma 

educação católica, em ambos os casos, não se pode dar o batismo. 

A Igreja é sábia e para evitar esse tipo de profanação da graça batismal, desde 

tempos imemoriais quis proteger o sacramento com um catecumenato sério 

para os adultos e com a preparação prévia dos responsáveis, no caso de uma 

criança. Mas também o protege de duas outras maneiras: o nome e os 

padrinhos. 

A Igreja pede que o catecúmeno seja batizado com um nome de algum santo 

para que essa vida espiritual que começa tenha desde o seu princípio um 

modelo e um protetor celeste, intercedendo por ela diante Deus. 



A Igreja pede também que sejam dados padrinhos aos que vão ser batizados. 

Estes devem ser pessoas católicas e de bons costumes, e observantes das leis 

da Igreja, de tal maneira que sirvam como exemplo e guia para aqueles que 

começam na vida da graça, e garantia de uma educação católica caso os pais 

das crianças batizadas venham a falhar com essa obrigação.  

Infelizmente, hoje, essas duas garantias da Igreja são o mais das vezes 

banalizadas mesmo entre os católicos devotos. Se escolhe o padrinho por 

amizade independentemente da sua vida moral e espiritual, e se põe o nome 

sem mesmo se perguntar se a criança terá um santo padroeiro. 

Conhecendo o verdadeiro sentido do batismo, prezemos com grande zelo a 

sermos fieis ao que nele recebemos e façamos o que pudermos para que seja 

realizado da melhor forma possível o batismo dos nossos filhos e próximos.  

 

Pe José Luiz Zucchi 



Calendário Litúrgico - Julho 
Dia Festa Cl. 

1 Preciosíssimo Sangue de Jesus I 

2 Visitação da Santíssima Virgem II 

3 Santo Irineu III 

4 Féria IV 

5 Santo Antônio Maria Zacaria III 

6 Féria IV 

7 São Cirilo e São Metódio III 

8 7º Domingo depois de Pentecostes II 

9 Nossa Senhora Rainha da Paz III 

10 Sete Irmãos Mártires, Santa Rufina e Santa Segunda III 

11 São Pio IV 

12 São João Gualberto III 

13 Féria IV 

14 São Boaventura III 

15 8º Domingo depois de Pentecostes II 

16 Nossa Senhora do Carmo IV 

17 Santo Aleixo IV 

18 São Camilo de Lelis (Santa Sinforosa e sete filhos) III 

19 São Vicente de Paulo III 

20 São Jerônimo Emiliano (Santa Margarida) III 

21 São Lourenço de Brindisi (Santa Praxedes) III 

22 9º Domingo depois de Pentecostes II 

23 Santo Apolinário (São Libório) III 

24 Santa Cristina IV 

25 São Tiago (São Cristóvão) II 

26 Sant’Ana II 

27 São Pantaleão IV 

28 São Nazário, São Celso, São Vítor I e Santo Inocêncio III 

29 10º Domingo depois de Pentecostes II 

30 Santo Abdon e São Senen IV 

31 Santo Inácio de Loyola III 

Os dias marcados em negrito são os dias onde a assistência à missa é de preceito 

Deve-se praticar a abstinência de carne todas as sexta-feiras do ano, exceto as marcadas com * 



Pusillus Grex n.16: Dir. Geral  - Pe José Zucchi  Coordenador - Paulo Lima 

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 - a partir das 10h 

Ter. à Sex. - depois da missa 

 

Hospital Beneficente 

Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 

Domingo - a partir de 17h30 


