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O cristão bem formado, consciente da grandeza e valor da missão que Jesus Cristo 

confiou à Igreja, não se furta a corresponder generosamente aos apelos da Graça para 

testemunhar e propagar o Reinado de Nosso Senhor na sociedade. Entretanto, são de 

suma importância a Sagrada Liturgia, a vida cristã e a Santa Doutrina Católica na 

consecução desta finalidade.  

Ciente dessa tarefa, comum a todos os católicos, a Capelania do Instituto Bom Pastor 

em Belém, no mês de janeiro, retomou as atividades formativas com aulas de 

catequeses, palestras quinzenais sobre diversos temas, curso sobre a Língua Latina, 

livraria católica, missas diárias e grupos de moças e rapazes. Tudo com a finalidade 

de capacitar os fiéis a também trabalharem no apostolado, segundo a vocação que o 

Senhor confiou a cada um.  

Por essa razão, concluindo a catequese mensal sobre os sacramentos, Padre José Luiz 

Zucchi preparou uma reflexão sobre o sacramento do Matrimônio, “base fundamental 

para a construção das famílias católicas”, sua natureza, suas finalidades, a dignidade 

deste sacramento, e os principais efeitos que ele produz nas almas dos esposos.  

Por sua vez, Padre Ivan Chudzik, no artigo de Liturgia, retoma a instrução acerca do 

desenvolvimento do altar no Rito Romano (quarta parte), trazendo uma profunda 

reflexão sobre a direção da oração litúrgica, a importância da tradição de se rezar 

sempre voltado para uma direção, aspectos históricos e a mudança trazida em relação 

ao patrimônio doutrinal da Igreja nos últimos anos.    

Por fim, desejamos a todos uma feliz leitura, convidando os nossos amigos e 

benfeitores a se aprofundarem na rica formação que a Igreja tem a nos oferecer para 

sermos sempre capazes de “darmos a razão da nossa fé” (1 Pedro 3,15), em todos os 

lugares e circunstâncias. 



Diferentemente dos outros sacramentos, o matrimônio, ou casamento, 

enquanto instituição é muito anterior à vinda de Cristo a este mundo e à sua 

Igreja. Ele é, na verdade, tão antigo quanto o é a própria humanidade, 

segundo aquilo que decretou Deus ainda antes do pecado original, no paraíso 

terrestre: “O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e 

já não são mais que uma só carne”. 

Desta forma, o Matrimônio foi instituído pelo próprio Deus quando da 

criação do homem e mulher, enquanto instituição natural, e assim esteve 

sempre presente em todas as culturas de todos os povos civilizados. É essa 

mesma instituição que Nosso Senhor quis aperfeiçoar elevando-a a dignidade 

de sacramento, de tal maneira que para um católico batizado, membro da 

Igreja fundada por Ele, o casamento deve obrigatoriamente ter esse aspecto 

sacramental, sem o qual ele não pode nem mesmo existir. 

Enquanto instituição divina, o casamento que é um contrato entre um homem 

e uma mulher, que deve seguir os termos preestabelecidos por Deus, em que 

ambos os cônjuges são livres de aceitar ou não esse contrato, mas não livres 

de escolher os termos desse mesmo contrato. 

Deus estabeleceu essa aliança entre um homem e uma mulher para a 

perpetuação da espécie humana, e por isso, a primeira finalidade e o primeiro 

bem do casamento são a prole, ou seja, os filhos. Como o ser humano é um 

ser racional, a geração física não deve ser separada da geração intelectual, de 

tal forma que unida a geração deve vir também a educação dos filhos. 

Em seguida, o matrimônio também tem por finalidade o apoio mútuo entre os 

esposos, segundo as palavras do Gênesis: “Façamos para ele [Adão], uma 

auxiliar que lhe seja semelhante”. Essa finalidade cumprida como se deve 

pelos esposos, movidos pela caridade cristã, traz-lhes o bem da fidelidade. 

Igualmente, como todo sacramento, o matrimônio traz consigo uma graça 

sacramental própria, específica, um aumento da Graça santificante, que, nesse 

caso, é uma participação na graça de união entre Cristo e sua Igreja. 

Assim sendo, o matrimônio, por ser de instituição divina, não pode prescindir 

dessas finalidades, ou seja, elas não podem ser excluídas sem o prejuízo da 

própria existência desse sacramento. Especificamente, os noivos que se 

casassem excluindo voluntariamente (e não por uma fatalidade) a 

possibilidade de terem filhos, ou excluindo a promessa de fidelidade um ao 

outro, não se casariam verdadeiramente. Da mesma forma, em um casamento 

O Sacramento do Matrimônio 



em que pelo menos um dos cônjuges é batizado católico, a recusa ou a 

negligência do sacramento segundo a sua forma canônica estabelecida pela 

Igreja também tornaria inexistente o casamento. Por isso, um católico que se 

contenta com o casamento civil, diante de Deus e da Igreja, simplesmente 

não está casado. 

Sendo o sacramento do matrimônio a base fundamental para a construção das 

famílias católicas, e as famílias católicas a base para a construção de uma 

sociedade católica, é “natural” que o demônio e os seus sequazes, que 

buscam o fim do catolicismo na sociedade, ataquem veementemente o 

matrimônio católico. Desta forma, foi se introduzindo aos poucos na 

sociedade o casamento civil, os métodos anticoncepcionais, o aborto e, por 

fim, imitações pervertidas do casamento, como a união entre pessoas do 

mesmo sexo e outras perversões que só a maldade humana e a busca 

desenfreada pelo prazer podem imaginar. 

Para animar os católicos nesse combate, contra a maldade que quer se impor 

no nosso mundo, vale lembrar as palavras do Papa Pio XI, na sua encíclica 

Casti Conubii, sobre o casamento: “Que os esposos, pois, não presos mas 

adornados pela cadeia áurea do Sacramento, não entravados mas fortalecidos 

por ele, empreguem todos os seus esforços a fim de que sua união, não só 

pela força e significação do Sacramento mas também por seu espírito e por 

seus costumes, sempre seja e permaneça imagem viva da união fecundíssima 

de Cristo com a Igreja, que é certamente mistério venerando de perfeitíssima 

caridade. 

Se se considerarem todas estas coisas, Veneráveis Irmãos, com ponderação e 

fé viva; se estes preciosos bens do matrimônio, a prole, a fidelidade e o 

sacramento, forem postos na devida luz, ninguém poderá deixar de admirar a 

sabedoria, a santidade e a bondade divina que tão abundantemente 

providenciou que ao mesmo tempo se mantivesse a dignidade e a felicidade 

dos cônjuges e se obtivesse a conservação e propagação do gênero humano, 

somente pela casta e sagrada união do vínculo nupcial”.  

 

Pe José Luiz Zucchi 



No artigo anterior, tratamos sobre a imemorial presença da cruz no 

presbitério, que as rubricas do Missal Romano pré-Conciliar fixavam sobre o 

altar. Mas, ao desenvolvermos sobre a antiga tradição judaica de se rezar 

sempre voltado para uma direção — em direção ao lugar da presença ou da 

revelação de Deus —, tradição esta que ganhou novo sentido quando a 

direção “se encarnou” na natureza humana de Nosso Senhor, “Deus 

conosco”, não seria perfeitamente válido e admissível que celebrante e 

assembleia se dessem a face mutuamente, tendo por centro não apenas a cruz, 

mas o próprio altar, que também é figura do Cristo?  

Deste modo, manter-se-ia a centralidade do Cristo — representado na cruz e 

no altar, para o qual tanto o celebrante quanto a assembleia estão voltados — 

e acrescenta-se um novo sinal para manifestar a comunhão entre celebrante e 

assembleia, pois a Liturgia é o culto de todo o Corpo Místico, e não apenas 

do sacerdote oficiante. Pois assim entendem os liturgistas contemporâneos, 

com o respaldo da Congregação para o Culto Divino: ainda que a Missa seja 

versus populum (voltada para o povo) ela deve sempre ser per Jesum 

Christum (por Jesus Cristo), isto é, a orientação física e a espiritual podem se 

distinguir. Consideradas as novas normais litúrgicas e pastorais, resta-nos a 

seguinte pergunta: como pôde a Igreja ignorar ao longo de toda a sua história 

a possibilidade de celebrar os Santos Mistérios de frente para a assembleia e 

se fixar numa orientação que é mais geográfica (a direção do sol nascente) do 

que espiritual (o Cristo, representado na cruz e no altar)? 

Com efeito, quando dizemos que a Igreja ignorou a Missa versus populum é 

porque descartamos desde o princípio o “argumento das basílicas romanas 

antigas”, nas quais, é verdade, o celebrante oficiava de frente para os fiéis, 

mas por uma razão estritamente geográfica e não pastoral: afinal, as primeiras 

basílicas constantinianas não eram orientadas, de modo que o celebrante era 

obrigado a dar a face aos fiéis a fim de se manter na direção do Oriente. 

Todavia, durante o século XX este argumento foi usado erroneamente pelos 

liturgistas, como se a Missa papal fosse um “ideal pastoral” a ser resgatado 

em todo o orbe católico. Ora, hoje se sabe muito bem — graças aos estudos 

recentes de Arqueologia — que, pela altura do presbitério da basílica antiga 

de São Pedro, os fiéis viam com dificuldade o que se passava no altar, apesar 

de a Liturgia ser celebrada na direção da nave da basílica. 

Introibo ad altare Dei 
O desenvolvimento do altar no Rito Romano 

(Parte IV) 



Não obstante, e retomando a pergunta inicial, se nas basílicas romanas o 

celebrante soube dar a face à assembleia para rezar na direção do Oriente, o 

mesmo não seria possível se este Oriente não fosse geográfico, mas apenas 

espiritual, isto é, a representação ideal de Cristo, centro da Liturgia? 

Antes de tudo, é preciso reconhecer que uma tal mudança na direção da 

oração litúrgica, antes de iniciar uma discussão a respeito da “orientação 

espiritual”, já constitui uma perda de sentido em relação ao patrimônio 

doutrinal da Igreja. Com efeito, a fim de interpretar a orientação geográfica 

num sentido plenamente cristão. isto é, purificado de toda associação ao 

paganismo, os Santos Padres serviram-se de inúmeras imagens da Sagrada 

Escritura, as quais a Igreja também aplicou na Liturgia. Sem a orientação 

geográfica, uma temática como a da luz, por exemplo, muito presente no 

Natal e na Epifania, perderia em muito o seu sentido. Segundo Fournée, “[...] 

para aqueles para os quais o encontro do homem com Deus é assunto 

puramente interior e deve prescindir de toda referência exterior, quisemos 

dizer-lhes que a Escritura e o ensinamento dos Padres, os textos e os ritos 

litúrgicos estão cheios de alusões cósmicas”1. 

É de se supor que os liturgistas do século XX não ignorassem esse patrimônio 

doutrinal, mas o que os impediu de lhe prestarem uma veneração maior foi a 

concepção moderna de natureza humana, presente nas mais diversas 

correntes idealistas. Comenta Fournée que “tratando de dessacralizar o 

universo, o humanismo moderno desconhece a alma humana, pois a priva do 

recurso aos símbolos, isto é, de um passo essencial em sua busca do divino e 

para seu acesso a ele”2.  Curiosamente, o século que ousou criar uma 

Teologia ecológica foi o século que “dessacralizou” a natureza, isto é, que 

Desenho esquemático do altar da antiga Basílica de São Pedro 



não soube mais se servir da Criação para o culto de Deus. E sem esta 

concepção do universo como “espelho” ou imagem das perfeições divinas, 

voltar-se para o sol nascente durante a oração litúrgica se torna um gesto 

pueril, a ser substituído por uma orientação tão somente espiritual, em que o 

símbolo perde a sua natureza de instrumento e se converte num mero 

exemplo, num descritivo ou numa representação visual qualquer. Basta 

observar, por exemplo, o quanto a nossas igrejas perderam em simbologia e 

ganharam em cartazes e faixas. Ainda que os dizeres destes sejam piedosos, 

houve um tempo em que a Igreja falava e rezava por símbolos, ao passo que 

hoje a própria Liturgia está ameaçada a não ser mais do que uma catequese. 

Assim, se a Missa “de costas para o povo” pode chocar um assistente 

desavisado, o que dizer do tempo em que, nas velhas basílicas romanas — 

que não eram orientadas —, os próprios fiéis davam as costas para o altar, em 

certos momentos, a fim de se voltarem com o celebrante para o Oriente? Há 

47 sermões de Santo Agostinho em que o Bispo de Hipona conclui 

convidando a assembleia a se voltar para a direção do sol nascente, o leste. A 

orientação possuía uma tal importância que, segundo Orígenes (†255 aprox.), 

em casa é preferível rezar “de frente para uma parede” que esteja a leste a 

rezar diante de uma porta com vista para o céu em qualquer outra direção. 

Sem saber, o seu Libellus de oratione já respondia ao escárnio que muitos 

fazem atualmente contra o Rito Romano tradicional, quando acusam 

sarcasticamente o sacerdote de celebrar “de frente para uma parede”. 

Ora, se os primeiros testemunhos históricos da orientação geográfica na 

Liturgia remontam, pelo menos, ao fim do século I e começo do II, então, 

estamos diante de uma tradição praticamente apostólica, encontrada 

seguramente no Oriente e no Ocidente e enriquecida de significado pelos 

Santos Padres, algo que nasceu em ambiente propriamente cristão antes de ter 

que se distinguir de qualquer associação ao culto solar em ambiente pagão, 

além de se opor à prática judaizante de preferir rezar na direção de Jerusalém  

a rezar na direção do sol nascente. Consequentemente, ainda que se levantem 

razões teológicas ou pastorais para se celebrar a Missa “de frente para o 

povo”, é preciso notar que a Igreja nunca concebeu a orientação como um 

“dar as costas ao povo” porque isto nunca esteve em questão. 

A disposição dos fiéis no templo cristão, nas mais diversas regiões e épocas, 

podia mudar — como é o caso das basílicas romanas antigas —, enquanto 

que a celebração ad orientem permanecia invariável. Com efeito, não é 

somente a Missa que era orientada, mas a própria igreja seguia a “dinâmica” 

da salvação. Se o altar se situava no Nascente, à entrada da igreja se 

encontravam tanto a pia batismal quanto os confessionários, porque o lugar 



do Poente representava mais adequadamente que catecúmenos e penitentes 

estavam “privados da luz”, ou melhor, da graça. Diz o liturgista Padre Louis 

Boyer que “o acesso à igreja pelo nártex [i.e., o átrio], e mais precisamente, 

através do mar ou do Jordão simbólico do batistério, termina de indicar esse 

dinamismo inerente à celebração cristã: implica a passagem deste mundo a 

outro mundo, ou melhor, a passagem do mundo... ao século futuro”3. E se a 

entrada da igreja era imagem da passagem das trevas para a luz, o que 

representaria a nave (longa nas igrejas latinas) senão o curso da História até a 

Parusia e a peregrinação da Igreja militante rumo à eternidade? Deste modo, 

a solenidade das cerimônias que ocorriam no altar-mor enfatizava a natureza 

da Liturgia terrestre como imitação e antecipação daquilo que é a vida dos 

bem-aventurados no Céu: o culto a Deus. 

Assim sendo, a localização do altar e da cruz entre os fiéis e o celebrante, na 

Missa versus populum, é o sacrifício de uma dinâmica, ou melhor, de uma 

abertura da Igreja militante para a eternidade quando todos permanecem 

voltados à mesma direção, recebendo as graças do Céu e esperando a segunda 

vinda. Para que os fiéis tenham a oportunidade de observar tudo o que se 

passa no altar, perdeu-se a orientação cósmica, referenciada pelo sol 

nascente, e com essa perda veio a tentação, tanto para a assembleia quanto 

Altar da  Basílica de São Clemente, em Roma, onde permanece o aparato  do altar paleocristão.  
Apesar da  orientação do altar, o “muro” que envolve o presbitério deixa claro que não se tratava de uma 

celecelebração  “versus populum”. 



para o celebrante, de se julgarem “o centro da celebração”, visto que se 

olham face a face. A orientação espiritual, ainda que seja visada, tende a se 

perder facilmente, além do próprio inconveniente de não se saber onde fixar o 

crucifixo no altar ou no presbitério sem que o Crucificado dê as costas a 

alguém. 

Não obstante, se a Igreja nunca considerara antes a possibilidade de se 

celebrar “de frente para o povo”, isto não quer dizer que a orientação 

constituísse um “desprezo” da assembleia, até porque o celebrante lhe dava a 

face em vários momentos e lhe dirigia a palavra durante a prédica. Voltados 

para o Divino Crucificado, cuja imagem imponente sobre o altar olha e, de 

braços estendidos, recebe a todos, o sacerdote se vê apenas como indigno 

ministro, a quem o Senhor confiou uma parcela do rebanho para ser 

conduzido à Sua presença pela vida da Graça.  

 

Pe Ivan Luiz Chudzik 

1FOURNÉE, Jean. La Messe face à Dieu. Paris: coll. Una Voce, 1976. Tradução de DOMINGUES, 
Luís (2008). p. 4. Disponível on line em: http://obrascatolicas.com/livros/Liturgia/
A_Missa_de_frente_para_Deus_-

2Idem, p. 4. 
3BOYER, Louis. Le rite et l'homme. Paris: Éditions du Cerf, 1962, p. 253. In: FOURNÉE, Jean. 
Idem, p. 26. 



A história das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, 

começou em 11 de fevereiro de 1858, quando Bernadette Soubirous, 

sua irmã e uma amiga foram procurar lenha nos arredores do rio Gave. 

Ao chegarem diante da gruta 

de Massabielle, Bernadette 

viu uma Senhora vestida de 

branco, que sorria 

gentilmente. Esse fato se 

repetiu várias vezes, até a 

última aparição ocorrida no 

dia 16 de julho de 1858, dia 

de Nossa Senhora do Carmo. 

Em sintonia com as demais 

aparições devidamente 

reconhecidas pela Igreja, 

Nossa Senhora pedia 

constantemente à Bernadette 

oração pelos pecadores, 

recitação do rosário e 

penitência. Em uma das 

ocasiões, a aparição ordenou 

que Bernadette cavasse um 

buraco no fundo da gruta, do qual brotou uma lama, que mais tarde e à 

medida que aumentava a profundidade das escavações, tornou-se uma 

fonte abundante, cuja água realizou, por virtude divina, inúmeros 

milagres. 

No entanto, a pequena menina encontrou não poucos sofrimentos, 

afinal de contas, a aparição havia lhe prometido: "Não prometo tornar-

te feliz neste mundo, mas no outro". A quantidade crescente de 

peregrinos da gruta gerou inevitavelmente perseguições e 

incompreensões do clero local, e mesmo de sua própria família. 

Nossa Senhora de Lourdes 



Finalmente, depois de sucessivos pedidos, a aparição finalmente 

revelou seu nome: “Eu sou a Imaculada Conceição”. Ao relatar o fato 

ao Padre Peyramale, qual foi sua surpresa, uma vez que não fazia 

muito tempo, o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada 

Conceição, e não seria possível que uma criança pudesse saber aquilo 

que com muita dificuldade havia conseguido transmitir. 

Com esse título, foi construída em honra a Nossa Senhora uma grande 

basílica, conforme ela havia pedido à pequena Bernadette e que ainda 

hoje recebe uma multidão de peregrinos a cada ano. 

Com o fim das aparições, Bernadette ingressou na congregação das 

Irmãs da Caridade de Nevers aos 22 anos, falecendo aos 34 anos. Foi 

canonizada pelo Papa Pio XI no dia 8 de dezembro de 1933. 

Segundo informações oficiais do Santuário, mais de 7.000 dossiês de 

curas foram produzidos desde as aparições, dos quais 70 foram até 

hoje reconhecidos como milagres pela Igreja. Mais de 80% das curas é 

de mulheres. A pessoa mais jovem cuja cura foi reconhecida como 

milagrosa tinha dois anos, e a origem das pessoas curadas é variada: 

França (56), Itália (8), Bélgica (3), Alemanha (1), Áustria (1) e Suiça 

(1). A maioria das pessoas recebeu a cura ao entrar em contato com a 

água de Lourdes, especialmente nas piscinas do Santuário. 

 

Fontes: 

http://www.lourdes-france.org/guerisons-et-miracles/ 

http://www.lourdes-france.org/apparitions/ 

http://www.lourdes-france.org/guerisons-et-miracles/


Calendário Litúrgico - Fevereiro 

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 * 

Dia Festa Cl 

1 Santo Inácio de Antioquia III 

2 Purificação da Santíssima Virgem II 

3 4o Domingo depois da Epifania II 

4 Santo André Corsini III 

5 Santa Ágata III 

6 São Tito (Santa Dorotéia) III 

7 São Romualdo III 

8 São João da Mata III 

9 São Cirilio de Alexandria III 

10 5o Domingo depois da Epifania II 

11 Aparição de Nossa Senhora em Lourdes III 

12 Sete Fundadores dos Servitas III 

13 São João de Brito III 

14 Féria (São Valentim) IV 

15 Feria (São Faustino e São Jovito) IV 

16 Sancta Maria in Sabbato IV 

17 Domingo da Septuagésima II 

18 Féria (São Simão) IV 

19 Féria IV 

20 Féria IV 

21 Féria IV 

22 Cátedra de São Pedro (São Paulo) II 

23 São Pedro Damião III 

24 Domingo da Sexagésima II 

25 Féria IV 

26 Féria IV 

27 São Gabriel de Nossa Senhora das Dores III 

28 Féria IV 
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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. a Sex. - 7h 

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 

Confissões 

 

Igreja do Rosário 

Domingo - a partir das 10h 

Ter. a Sex. - depois da missa 

 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 

Domingo - a partir de 17h30 

Retiro de Carnaval (para homens) 

Dias 3, 4 e 5 de março 
 

Local: CIABA - Rodovia Arthur Bernardes, 245 - Pratinha (Icoaraci) 

Início: 3 de março,  15h30/Término: 5 de março, 19h. 

Taxa: R$80,00 
Inscrições em: https://bit.ly/2T6E6vo 


