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«O amor
no matrimônio»

O	 Santo	 Padre,	 o	 Papa	 Francisco,	 na	 sua	 Exortação	
Apostólica	 sobre	 o	 Matrimônio	 e	 a	 Famı́lia	 apresenta	
algumas	pistas	para	ajudarem	os	casais	na	consolidação	do	
amor	 conjugal.	 Escolhemos	 algumas	 dessas	 dicas	 para	
partilhá-las	com	nossos	paroquianos:

Paciência:	o	casal	 é	 chamado	a	não	agir	pelos	 impulsos	
interiores	para	que	um	não	agrida	o	outro.	Assim	como	
Deus	é	paciente	conosco	e	lento	para	ira,	Ele	chama	o	casal	
a	 viver	 a	 paciência.	 Isso	 não	 signi�ica	 permitir	 que	 haja	
maltrato	no	casamento	e	nem	tolerar	agressões	fıśicas	ou	
que	um	chegue	a	tratar	o	outro	como	objeto.	Ter	paciência	é	
saber	 que	 não	 existem	 relações,	 mesmo	 conjugais,	
perfeitas.	Como	diz	o	Papa,	«não	importa	se	é	(o	outro)	um	
estorvo	 para	 mim,	 se	 altera	 os	 meus	 planos,	 se	 me	
incomoda	com	o	seu	modo	de	ser	ou	com	as	suas	idéias,	se	
não	é	em	tudo	como	eu	esperava.	O	amor	possui	sempre	um	
sentido	de	profunda	compaixão»	(n.	92).

Amabilidade:	esposo	e	esposa	são	chamados	a	amar	um	
ao	outro	e	tornarem-se	amáveis.	Quem	ama	detesta	fazer	o	
outro	sofrer	e	quem	quer	ser	amado	pode	se	tornar	amável.	
Para	 alcançar	 essa	 virtude	 é	 preciso	 que	 os	 cônjuges	
olhem-se	sem	se	deterem	nos	limites	um	do	outro,	digam	
palavras	 de	 incentivos,	 que	 confortem-se	 mutuamente,	
consolem-se,	fortaleçam-se	e	estimulem-se.

Desprendimento:	 é	 a	 virtude	 de	 querer	 evitar	 ser	 a	
prioridade	 no	 amor,	 de	 colocar	 o	 amor	 a	 si	 mesmo	 em	
primeiro	lugar.	E� 	justo	que	alguém	queira	ser	amado	por	
primeiro,	mas	o	amor	supera	toda	justiça.

Fazer	as	pazes:	recomenda	o	Papa	que	os	cônjuges	nunca	
terminem	o	dia	sem	pedir	perdão	um	ao	outro.	Para	pedir	
perdão	basta	que	haja	pequenos	gestos	de	entendimento,	
de	acolhida	e	de	carinho.	«A	reação	interior	perante	um	mal	
que	 nos	 causam	 os	 outros,	 deveria	 ser,	 antes	 de	 tudo,	
abençoar	no	coração,	desejar	o	bem	do	outro,	pedir	a	Deus	
que	o	liberte	e	cure»	(n.104).

Fiquemos	 com	 esses	 conselhos	 do	 Papa,	 embora	 no	
documento	haja	outros	 tantos	 conselhos	para	 se	viver	a	
alegria	do	amor.	

Padre Ricardo de Barros Marques - vigário paroquial

O Ano Santo Jubilar da Misericórdia, que teve início no dia 8 
de dezembro de 2015, será concluído na próxima 
solenidade de Cristo Rei, dia 20 de novembro desse ano.
Esse acontecimento envolveu toda a Igreja Católica 
conforme o desejo do Papa. 

Para Roma foram vários peregrinos celebrarem a 
misericórdia de Deus na sede do catolicismo, seja na 
par�cipação nas celebrações litúrgicas e nas audiências 
papais, seja ao visitarem as Basílicas e Santuários. Nas 
Dioceses o jubileu também foi vivido com intensidade, 
conforme a possibilidade de cada Igreja Local. 

Em nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de 
Pompéia, rezamos, em todas as missas nos primeiros finais 
de semana de cada mês, a oração do jubileu, e cantamos o 
hino do ano santo, em várias missas, que nos ajudou a fixar 
em nossos corações o lema do jubileu: MISERICORDES 
SICUT PATER! Além disso, dedicamos uma página de nosso 
jornal para tratar do assunto da misericórdia e divulgar 
como em nossas comunidades (matriz, capela do Bom 
Pastor e capela São João Paulo II) colocamos em prá�ca as 
14 obras de misericórdia. Ademais, grupos de reflexão 
estudaram alguns temas relacionados ao grande jubileu. 
Momento marcante foi  a nossa par�cipação na 
peregrinação das sete paróquias da Região Pastoral Orla (de 
Santos) e à qual nossa paróquia pertence, à Catedral de 
nossa Diocese onde houve um momento de Adoração ao 
San�ssimo Sacramento e uma celebração penitencial.

Para cada paroquiano, cada cristão católico, ficam algumas 
perguntas:
a) Você procurou viver bem o Ano Santo da Misericórdia 
procurando até mesmo um sacerdote para se confessar  e 
receber o perdão de seus pecados?
b) Você procurou pra�car algumas das Obras de 
Misericórdia corporais e espirituais?
c) A celebração desse Ano Santo ajudou você a perceber o 
amor misericordioso de Deus em sua vida?
d) Você procurou dar o seu perdão ao causador de alguma 
ofensa? Você é sinal da misericórdia de Deus para sua 
família? Procurou fortalecer-se espiritualmente para que 
não venha cair em tentação?

Nós, os padres da paróquia da Pompéia, padre Antonio 
Baldan Casal, pároco, e padre Ricardo de Barros Marques, 
vigário paroquial, desejamos que no coração de todos os 
paroquianos ressoem as palavras do salmo 135: EM CORO A 
DEUS LOUVEMOS, PORQUE ETERNO É SEU AMOR!

CONCLUSÃO DO ANO JUBILAR
DA MISERICÓRDIA

Dia 09 de outubro -  Festa do Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré com procissão pelos arredores da Paróquia.

Dia 12 de outubro  
Missa solene à Nossa 

Senhora Aparecida. As 
meninas da catequese, 

fizeram uma bonita 
homenagem à 

Padroeira do Brasil.

No dia 19 de outubro,
 na Capela São João Paulo ll, 
foi celebrada missa solene 

em  homenagem ao
 santo padroeiro.


