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Preparação
para o Casamento

Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial
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A IMPORTÂNCIA DO PERDÃO

No	 jornal	anterior	 falamos	sobre	«a	decisão	de	casar-
se».	Nesse	número	trataremos	sobre	a	preparação	para	
o	 matrimônio	 e	 vale	 lembrar	 de	 que	 falamos	 da	
celebração	de	um	sacramento,	uma	celebração	litúrgica	
com	implicações	jurıd́icas.
O	Matrimônio	na	igreja	não	é	um	evento	social,	é	antes	de	
tudo	um	ato	litúrgico	que	segue	as	normas	rituais	que	
salvaguardam	 o	 aspecto	 divino	 dessa	 celebração	
iniciada	 em	 nome	 da	 Santıśsima	 Trindade,	 iluminada	
pela	 Palavra	 de	 Deus,	 marcada	 pelas	 promessas	
matrimoniais	e	concluıd́a	pela	bênção	nupcial.	
Muitas	 vezes	 os	 noivos,	 seus	 familiares	 e	 amigos	 não	
levam	 em	 conta	 esse	 signi�icado	 da	 celebração.	 Diz	 o	
Papa:	 «a	 preparação	 próxima	 do	matrimônio	 tende	 a	
concentrar-se	nos	convites,	na	roupa,	na	 festa	com	os	
seus	 inumeráveis	 detalhes	 que	 consomem	 tanto	 os	
recursos	econômicos	como	as	energias	e	a	alegria.	Os	
noivos	chegam	desfalecidos	e	exaustos	ao	casamento».	
(n.212).
Sem	a	noção	por	parte	dos	noivos	de	que	a	celebração	do	
matrimônio	 é	 um	 sacramento	 é	 fácil	 encontrar	
cerimônias	 onde	 são	 cometidos	 muitos	 desvios	 e	
abusos,	por	exemplo,	o	abuso	mais	gritante	que	é	o	da	
escolha	 de	 músicas	 inadequadas	 para	 o	 contexto	
religioso.	Quantas	 vezes	 observamos	 dentro	 da	 igreja	
atitudes	próprias	de	festas	de	salão	ou	de	baladas,	como	
assobios?
A	 melhor	 preparação	 que	 um	 casal	 pode	 ter	 para	 o	
matrimônio	é	a	espiritual,	onde	prevaleça	a	sobriedade	
para	 que	 se	 ressalte	 a	 presença	 de	Deus	 expressa	 no	
amor	dos	noivos.	Diz	ainda	o	Papa:	 «queridos	noivos,	
tende	 a	 coragem	 de	 ser	 diferentes,	 não	 vos	 deixeis	
devorar	 pela	 sociedade	 do	 consumo	 e	 da	 aparência»	
(n.212).	Nessa	preparação	espiritual	cabem	a	con�issão	
sacramental	 que	 os	 noivos	 podem	 fazer	 com	 um	
sacerdote	 dias	 antes	 do	 matrimônio,	 a	 escolha	 de	
músicas	litúrgicas	para	a	celebração,	a	oração	em	casal,	e	
a	recepção	do	sacramento	da	Eucaristia	caso	os	noivos	
possam	recebê-la.

Amoris	Laetitia	-	Exortação	Apostólica	sobre	o
matrimônio	e	Família
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No terceiro estágio, a  pessoa  entra  em  uma  espécieNo terceiro estágio, a  pessoa  entra  em  uma  espécie 

de depressão, por conta de um O perdão é importante para a vida espiritual porque 
envolve o amor. Quem não perdoa, atrofia a sua 
capacidade de amar. Mas, por que é tão di�cil fazê-lo? 
Porque, além de não sermos nem anjos nem animais – 
mas um composto de corpo e alma -, por conta do 
pecado original, tendemos a olhar para o mundo 
externo como para um inimigo. De fato, o demônio 
convenceu Adão e Eva de que o próprio Deus era seu 
inimigo. Por isso, o homem se fecha e tem dificuldades 
de perdoar e amar. Uma psiquiatra suíça chamada 
Elisabeth Kübler-Ross, analisando pacientes terminais 
em hospitais e pessoas trauma�zadas por perdas de 
entes queridos ou situações dramá�cas, criou um 
modelo expondo como as  pessoas  reagem 
psiquicamente a ofensas, tragédias e lutos. As suas 
observações se popularizaram como «os cinco 
estágios do luto».
Primeiro, em uma a�tude de autodefesa, as pessoas 
tendem a negar o que está acontecendo, ou por sua 
soberba ou pela própria dificuldade de situação, como 
se «o que vem de baixo não as a�ngisse».
Depois, passa-se pela fase da ira. A pessoa a�ngida 
procura um bode expiatório, alguém sobre quem 
possa descarregar a sua raiva. Esse culpado pode ser 
real, mas também pode ser uma ficção. Importa dizer 
que a raiva foi criada por Deus, mas deve ser 
direcionada aos objetos corretos. Santo Tomás explica 
que «os pecadores não deixam de ser homens, pois o 
pecado não lhes destrói a natureza» (Suma 
Teológica,ll-ll,q.25,a.6).
No terceiro estágio, a  pessoa  entra  em  uma  espécie 

de depressão, por conta de um 
sen�mento de culpa. Para resolver essa
 situação, a culpa deve ser iluminada pelo
perdão e pela misericórdia de Deus. Do mesmo modo, 
a chave para perdoar a si mesmo e a quem nos ofende é 
o próprio perdão que Deus nos oferece, como pedimos 
na oração do Pai Nosso: «Perdoa as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos aos que nos devem». 
Quem tem dificuldade de perdoar padece de uma 
doença de memória: esqueceu a sua condição de 
pecador, perdoado por Deu  de uma ofensa infinita 
come�da contra a Sua majestade.
No quarto estágio, tomados pelas paixões, queremos 
estabelecer uma espécie de barganha, colocando 
condições para o perdão. Por fim, na fase da aceitação, 
finalmente se concede o perdão gratuitamente, 
brotando de Deus.
É importante  notar que esse recurso procura retratar 
p s i c o l o g i c a m e n t e  u m a  r e a l i d a d e  q u e  é  
eminentemente espiritual, afinal, ninguém pode amar 
sem receber a graça de Deus. Esse processo de cura 
psíquica descrito por Kübler-Ross, portanto, é 
perpassado por uma verdadeira luta espiritual, que 
começa na oração e termina  em nossa vontade se 
dobrando diante da vontade divina.
Pode até ser que a pessoa que nos machucou não 
mereça o nosso perdão, mas Aquele que morreu por 
nossa causa na Cruz certamente o merece.
(Fonte: Padre Paulo Ricardo, A importância do perdão, in: 

padrepauloricardo,org)



Capela São João Paulo II - Rua Evaristo da Veiga, 177
Missa toda quarta-feira, às 19h - Aberta de 2ª a Sábado

das 15h às 18h -  com a reza do terço, às 18h

Expediente - Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:2.000

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
Missas - 2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  

Domingos: às 08h, 10h, 12h, e 19h30                       

Praça Benedito Calixto, nº1 Fone: 3251-7191
Secretaria: 2ª a 6ª feira das 7h30 às 19h30 - Sábado das 7h30 às 11h30 
e das 15às 19h - Site da Paróquia:  www.paroquiadapompeia.com.br

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396 - Missas: Quinta, às 19h30,
Sábado, às 17h30 e Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às18h

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
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«Quem 
quer que seja
 que acolha 

Deus em Cristo, 
acolhe-O

mediante a Cruz»
São João Paulo ll

14	de	Setembro
Festa	da	Exaltação	

da	Santa	Cruz

08/09 - Festa de Nossa Senhora de Monte Serrat08/09 - Festa de Nossa Senhora de Monte Serrat

14/09 - Festa da Exaltação da Santa Cruz14/09 - Festa da Exaltação da Santa Cruz

21/09 - Festa de São Mateus - Evangelista21/09 - Festa de São Mateus - Evangelista

05/09 - Missa vo�va de Santo Expedito
08/09 - Festa de Nossa Senhora de Monte Serrat
09/09 - Missa vo�va de Santa Bakhita
11/09 - Nossa Senhora de Nazaré,
              missa às 10h
12/09 - Missa da Saúde
14/09 - Festa da Exaltação da Santa Cruz
15/09 - Nossa Senhora das Dores
16/09 - São Cornélio e São Cipriano
19/09 - Missa vo�va de São José
21/09 - Festa de São Mateus - Evangelista
23/09 - São Pio de Pietrelcina
26/09 - São Cosme e São Damião
28/09 - Missa vo�va de São Frei Galvão
29/09 - Festa dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e
              São Rafael
30/09 - São Jerônimo              

                ENTRADA  -  220 kg                       SAÍDA  -  13 Cestas 

IGREJA DA POMPÉIA - AGOSTO DE 2016

                ENTRADA  -  1217,0 kg                       SAÍDA  -  78 Cestas 
IGREJA DO BOM PASTOR - AGOSTO DE 2016

PASTORAL DA CARIDADE - DOAÇÕES

Dízimo	é	partilha!	Partilhar	não
é	dar	o	que	sobra,	

é	dar	o	que	o	outro	precisa.
Adesões como novos dizimistas na

Secretaria Paroquial e nos Plantões do
Dízimo nas missas do 2º Domingo do mês.

NOVOS COROINHAS DA POMPÉIANOVOS COROINHAS DA POMPÉIANOVOS COROINHAS DA POMPÉIA
Nossa Paróquia apresenta com muita alegria os novos coroinhas, que foram orientados pelo 
seminarista Renan, para servir no Altar da Missa e nas funções litúrgicas. A todos parabéns!

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
Segunda-feira, dia 12 setembro, às 20hSegunda-feira, dia 12 setembro, às 20hSegunda-feira, dia 12 setembro, às 20h

Chá doChá do
BOM PASTORBOM PASTOR

Chá do
BOM PASTOR

Terça-feira, dia 13 de setembro, às 15hTerça-feira, dia 13 de setembro, às 15hTerça-feira, dia 13 de setembro, às 15h

RETIRO DO CLERORETIRO DO CLERORETIRO DO CLERO
De  Segunda a quinta-feira, nos diasDe  Segunda a quinta-feira, nos dias

 19, 20, 21 e 22 de setembro 19, 20, 21 e 22 de setembro
De  Segunda a quinta-feira, nos dias

 19, 20, 21 e 22 de setembro

EVENTOSEVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da PompéiaIgreja da Pompéia

ASSEMBLÉIA PAROQUIAL
No dia 14 de setembro, quarta-feira, às 20h, 
acontecerá a Assembléia Paroquial e estão 
convocados todos os membros  do Conselho 
Administra�vo Paroquial, Conselho de Pastoral da 
Pompéia, Conselho de Pastoral do Bom Pastor e 
convidados.

TARDE  ESPIRITUAL ABERTATARDE  ESPIRITUAL ABERTATARDE  ESPIRITUAL ABERTA
«A Eucaris�a segundo Santo Tomás de Aquino»

Meditação - Eucaris�a - Adoração

Adoração ao San�ssimo Sacramento e Bênção, às 
15h - Missa, às 17h - Terço, às 17h45

DIA 07 DE SETEMBRO - PARÓQUIA DA POMPÉIADIA 07 DE SETEMBRO - PARÓQUIA DA POMPÉIADIA 07 DE SETEMBRO - PARÓQUIA DA POMPÉIA
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