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Falai a verdade!

No segundo domingo de agosto, 
dia 12, na missa das 9h30 celebra-
mos o Dia dos Pais, juntamente com 
as crianças da catequese, as quais �-
zeram uma linda homenagem. Deus, 
nosso Pai que nos ama muito , é 
exemplo a ser seguido por todos os 
pais.

Que Ele abençoe e fortaleça a mis-
são que lhes foi con�ada.

                    Ana Claúdia – Catequista

Notícias da Catequese
Meu falecido pai costumava dizer um pro-

vérbio interessante quando as noticias tra-

ziam alguma informação de algum desvio, 

corrupção, abuso de poder ou de autoridade. 

Dizia o antigo mestre que “mentiroso é 

ladrão”; e ele a�rmava que ouviu tal ditado de 

seu pai que, através de gerações se mantém 

presente e atual. 

Quando lemos a Bíblia Sagrada e nos 

encontramos com a Lei de Deus transmitida a 

Moisés e que este deveria ensinar a todo o 

povo, vemos que após ensinar que não se 

deve furtar, imediatamente se proclama que 

não se deve mentir, não levantar “falso teste-

munho”, ou seja, furto e mentira são atitudes 

que acabam por quebrar a amizade do ser 

humano com Deus e com seus irmãos. Apren-

demos de Jesus que a “verdade é libertadora” 

(cf. Jo 8,32) e assim os que andam por esse 

caminho carregam a “lâmpada para seus pés” 

(cf. Sl 119,105) que evita todo tipo de queda. 

Mas, a mentira é própria dos que temem a Luz, 

agem às escondidas e se especializam em tra-

pacear e prejudicar seus semelhantes.

Uma das carências de nosso tempo, e que 

já enfrenta uma situação crônica, é a vida na 

verdade. Ao longo dos anos parece que as 

maquiagens foram tentando encobrir as 

rugas da história, por vezes duras e profundas; 

as pinturas nos cabelos disfarçaram as cãs 

reveladoras de maldades intensas, a aparên-

cia se destacando mais que o mundo real e os 

mais espertos construindo e vendendo um 

“país de maravilhas” que só existe na �cção. Os 

fraudadores da verdade levam atrás de si ino-

centes úteis que acreditam cegamente nesses 

mentirosos que outra coisa não fazem senão 

enganar, abusar, extorquir e destruir os seus 

fanáticos seguidores. Acho que precisamos 

criar um esquema de comportamento na 

base do “mentira zero”, algo que nos lembre 

sempre que “verdade e amor se encontrarão; 

justiça e paz se abraçarão.”!(Sl 85,11)

“A verdade vos libertará”, ensinava com �r-

meza  Jesus Cristo, e tal palavra serve como 

um critério importante para nós todos nestes 

tempos de campanha eleitoral. A Palavra de 

Deus nos mostra e revela a coerência de nosso 

Pai; a sua Palavra é sempre verdade, seus 

�lhos vivem iluminados por sua Sabedoria e 

por isso constroem fraternidade e solidarieda-

de, ao passo que a mentira e os mentirosos, os 

que tramam às escondidas vivem de enganar 

as pessoas e se engordam a custas dos golpes 

e safadezas a que se acostumaram. Assim 

hoje, mais do que nunca, é urgente que tudo 

o que se referir a vida, à política e propagan-

das - eleitorais ou não- tenha passado pelo 

crivo da verdade. Há muitas propagandas 

enganando de propósito, cobrando por pro-

duto que não entregam e por efeito que não 

causam. A gente compra um litro de óleo que 

não tem um litro, o quilo de farinha que não 

tem um quilo.... E ainda temos de ouvir propa-

ganda de candidatos maquiados com óleo de 

peroba, que dizem o que não acreditam e 

esquecem os que já escreveram... 

A vida na verdade revela a sinceridade em 

cada atitude; revela também simplicidade de 

quem não faz adeptos, mas sabe ser e se fazer 

irmão. Quem vive na sinceridade não teme a 

chuva porque não usa maquiagem que pode 

mostrar a falsidade que a pintura escondia. 

Quem vive a verdade pratica a caridade, teste-

munha a fraternidade, realiza a solidariedade 

e seu coração é repleto de amizade, de entu-

siasmo e de uma fé viva e radiante. É uma ver-

dadeira pérola, daquele tipo que só a muito 

custo se encontra.

  Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Com grande alegria, as crianças que 
estão se preparando para receber o 
Sacramento do Crisma, participaram 
do Rito do Escapulário no domingo 
dia 19, Padre João Paulo, entregou o 
escapulário ás crianças e lhes explicou 
o signi�cado e importância de traze-
-lo sempre junto a nós. O escapulário 
é um sinal de devoção a Nossa Mãe 
Santíssima. Duas imagens estão pre-
sentes no escapulário, a de Jesus que 
deve ir a nossa frente, para que guie 
nossos passos; e a de Maria colocada 
em nossas costas, para que nos pro-
teja de todo o mal. Padre João Paulo 

fez questão de lembrar que o escapulário não é um amuleto, e sim um sinal 
devoção e respeito.                                    

                                                                                                                                  Catequista Shirley  

Rito do Escapulário

Feliz Dia dos Pais

Aconteceu no dia 25, sábado, o encontro de Pais com o Pe. João Paulo. Ele leu 
o evangelho do dia, ressaltou a importância do 5º Mandamento (Não Matar), 
referindo-se ao aborto.

Também tivemos a presença de Rodrigo, do projeto Óleo Legal, que expôs os 
perigos do óleo usado quando mal descartado, os malefícios contra a natureza. 
Existe uma campanha em favor da APAE. O óleo recolhido terá o destino correto 
e uma parte da arrecadação da venda doada à APAE.

                                                                                                                     Catequista Amália                                                                         

Encontro com Pais da Catequese
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Ana Paula Cassiano Francato
Psicóloga  CRP 06/93776

Crianças, Adolescentes e Adultos
Atendendo vários convênios

Tel: (19) 3861.4739
e-mail: anapaula_francato@hotmail.com

Centro Médico Integral
R. Nunes Pedrosa, 313 - Bairro do Lote
Mogi guaçu - SP - Cep 13840-103

Batizados
26/08

Aurora Mercedes Marcom 
Benjamin Fais dos Santos 

Clara Yamada Botter
Eloá Rafaelly de Oliveira Rodrigues

Henrique Bandeira Colombo
Lorena Catarino de Freitas

Nossos irmãos mais novos
04/08 

 Marcos Antonio e Natália

18/08 
 Thiago e Dafny

Roberto e Carolina

 

 

Casamentos

Apostolado da Oração 
A PRIMEIRA PROMESSA

Vamos iniciar o estudo sobre as doze 
promessas do Sagrado Coração de Jesus. 
Nesta edição vamos re� etir a primeira 
promessa:

Darei aos meus devotos as graças ne-
cessárias para cumprirem os deveres de 
sua vida de acordo com o seu estado. 

Esta promessa é consoladora, é uma 
certeza do caminho certo.

Sempre acontece em nossas vidas 
momentos de insegurança e desordem.

Jesus fala da “graça de estado”. Exis-
tem momentos que fazemos as coisas e 
� camos pensando como consegui fazer 
aquilo? É a força divina vindo de nós que 
age e nos empurra para frente. 

São as pessoas fortes que diante de 
situações de desespero se comportam 
de forma vibrante e curiosamente tran-
quilas.

É o “Coração de Jesus”, como nos diz 

o Padre Roque Schneider, “Ele é o ende-
reço da Felicidade”, pois sempre fui agra-
ciada por Ele desde que me tornei sua 
devota assídua.

O homem moderno perdeu sua iden-
tidade porque se descuidou de Deus. “O 
importante não é matar a sede, porque 
ela voltará. O importante é possuir uma 
fonte”. 

Então porque adiar essa oportunida-
de de começar a sua vida espiritual assu-
mindo o compromisso das nove sextas-
-feiras?

”A graça é o favor, o socorro gratuito 
que Deus nos dá para responder ao seu 
convite: tornar-nos � lhos de Deus, � lhos 
adotivos, participantes da natureza divi-
na, da vida eterna”. (Cat. 1996)

Com certeza podemos a� rmar que, 
desta primeira promessa, decorrem to-
das as demais. A graça é uma livre inicia-
tiva de Deus que necessita do nosso con-
sentimento, Deus pode tocar e mover o 
coração humano. 

“Se alguém está em Cristo, é nova cria-
tura. Esta promessa nos convida a olhar 
do lado de Deus. Temos que entender 
que Deus cuida de cada um de nós. 

Assim é o Coração de Jesus. Ele faz 
cada coisa em nossas vida!  

Avisos:
•20/09/18 – 5ª Feira - 15h – ORAÇÃO 

DAS MIL MISERICÓRDIAS 
                  ROSANGELA BERNARDI SINICO

Notícias da Paróquia

ANUNCIE AQUI

No último dia 23 de agosto, aconteceu na Matriz Imaculada o encontro com 
Ministros e Hostiários, conduzido pelo Padre João Paulo. Ao iniciar o encontro 
foi apresentado os novos membros da comunidade que integrarão o corpo de 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Paróquia Imaculada Con-
ceição, são eles: Marcos, Mariluce, Karoly, Alessandra, Karla, Claudionor e Maria 
Izanete.

Após a apresentação Padre João Paulo, abordou o tema “Sagrada Liturgia”, 
sua importância, fonte e centro de toda vida cristã e uma breve re� exão sobre 
esta tradição na Igreja Católica desde o início até os dias de hoje e ainda sobre o 
respeito que devemos ter com o espírito da Sagrada Liturgia e como devemos 
nos comportar para ter uma participação viva, de forma consciente, ativa e fru-
tuosa. Que nossa vida espiritual se alimenta com a participação na Eucaristia, 
através da oração comunitária, da oração pessoal e da prática da caridade.

                                                                                                                                         Marcos 

ENCONTRO COM MINISTROS

Nunca imaginei que era tão difícil falar de coisas tão fáceis, eu vivia só na cor-
reria, preocupado com negócios, saúde, di� culdades da vida cotidiana, e � cava 
sempre nervoso. Não conversava muito com Deus, não achava tempo, muitos 
amigos e o padre me convidava para participar do terço dos homens, depois 
das missas de domingos, às quais costumo ir, mas saia da missa e nem me lem-
brava mais do convite. Minha esposa é mais perseverante e religiosa, vejo ela 
todas as noites rezando por nossa família, ela sempre me falava porque que não 
participar do terço dos homens, pois já recebemos tantas graças por interces-
são de Nossa Senhora! Essa conversa e insistência um dia tocou meu coração e 
comecei a ir ao terço.

Meu Deus! Como foi bom, sinto que Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora estão 
abrindo o caminho pra mim, não � co mais tão preocupado com os negócios, 
minha saúde está controlada e tudo está correndo bem em minha família, me 
sinto alegre e feliz.

Hoje não tenho obrigação de ir ao terço dos homens nas segundas feira, e sim 
tenho prazer e muita alegria, e sinto como o padre Antonio Maria na música que  
canta Nelsinho Correia: Tudo por Jesus nada sem Maria!

                                                                                                 Carlos Henrique Calmazini

TERÇO DOS HOMENS
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O padre João Paulo celebrou abertura à semana da família de 
dois mil e dezoito, em nossa paróquia Imaculada Conceição. Ele 
nos ajudou a re�etir o tema: “a vivência da família à luz da pa-
lavra de Deus”. É em casa que a família cristã aprende a prática 
do evangelho exercendo a partilha do pão, a caridade, fazendo 
assim um caminho de fé. Devemos excluir de nossas famílias o 
sentimento de ganância que só nos traz miséria e fome.                                           

1º dia
SEMANA DA FAMÍLIA

No segundo dia da semana da família o pregador foi o padre 
Marcelo Lima Cavalcante, que re�etiu conosco sobre o tema: 
“família e desa�os atuais”.  Em sua homilia nos lembrou que 
“somos chamados a olhar com atenção para este bem precio-
so que foi querido, sonhado e experimentado por Deus” que 
é a família. Quanto mais se reza em família mais conseguimos 
vencer neste mundo os desa�os que se apresentam e olhamos 
para eles,  não como algo que nos amedronta ou nos faz parar, 
mas como algo que nos provoca a vencer ainda mais e a ser-
mos perseverantes a ouvir o que diz no evangelho: “este é o 
meu �lho amado, escutem o que Ele diz”.   

2º dia

O padre Durval Cola foi o pregador no terceiro dia da semana 
da família re�etindo o tema: “a vocação da família à santidade”.  
Em sua homilia, com toda simplicidade ele disse: “em qualquer  
situação, ensina seus  �lhos”.  “a melhor escola de teologia para 
nossos �lhos é o joelho da mãe, o joelho do pai ou então para 
os dias mais modernos o joelho dos avós”.  “Quanto mais nos 
colocamos a serviço do outro, mais graças e bênçãos recebe-
mos para santi�cação da nossa casa”.   

3º dia 

“A vivência do amor no matrimonio e na família”, foi o tema 
que o padre Paulo Henrique nos ajudou a re�etir no quarto dia 
da semana da família. 

Baseado no evangelho de Lucas 2,41-51 ele nos falou que 
para se viver o amor em família é importante o dialogo e a com-
preensão dos pais para com os �lhos, também assim como fala 
no evangelho, os �lhos serem obedientes a seus pais. E uma 
família para viver no amor precisa da presença de Jesus Cristo.   

4º dia
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SEMANA DA FAMÍLIA

O quinto dia da semana da família o pregador foi o padre 
Anderson nos falando sobre o tema “a fecundidade do amor 
na família”. Ele nos disse que a fecundidade do amor na família 
é: entre pais, dos pais para os �lhos e dos �lhos para os pais e 
assim o amor vai se tornando mais fecundo a cada dia. Deve-
mos ensinar a nossos �lhos a partilha, a união e a obediência. 
E nos colocou cinco atitudes para que o amor seja fecundo em 
nossa família: tempo, comunicação, formação, discernimento e 
costumes.                                            

5º dia

O padre Sebastião na re�exão sobre o tema: “anunciar hoje 
o evangelho na família”, nos lembrou de que a família é: “pe-
quena igreja doméstica”. É nesta igreja doméstica que deve se 
viver o amor para extrair de seus membros riquezas que estão 
escondidas. Anunciar o evangelho na família é viver o amor in-
tensamente, é ser �el ao compromisso com as pessoas amadas, 
é educar para o amor. Para anunciar hoje o evangelho na famí-
lia, os seus membros precisam ser comunidade de missão, de 
misericórdia, de perdão, de salvação isto é, lugar de encontro 
com Deus.    

6º dia

Encerrando a semana da família o padre João Paulo nos falou 
sobre o tema: “espiritualidade e oração na família e na socieda-
de”. “ É preciso que nós hoje, nos sintamos atraídos pelo Pai pra 
ir até Jesus”.  “Espiritualidade é o caminho que seguem aqueles 
que se deixam conduzir por Deus; ela deve promover na família 
ações e atitudes, pois ela brota do encontro pessoal com Jesus 
Cristo”. “Pais e �lhos que rezam tem vida disponível  e aberta”. 
No �nal da missa rezamos juntos uma  oração pela família e os 
casais realizaram a renovação dos votos matrimoniais.

7º dia 

Mais de oitocentos quilos de alimentos foram doados pe-
los participantes da semana da família. Estes alimentos foram 
entregues a Associação Mundo Melhor onde serão montadas 
sextas básicas que serão doadas as famílias que são ajudadas 
pela associação. Foi muito emocionante ver todos os dias a 
oferta dos alimentos. A você que contribuiu generosamente, 
que Deus continue te abençoando e a sagrada família de Naza-
ré intercedendo para que nunca falte o pão de cada dia a você  
e toda a sua família.                                   Dirceu - Pastoral Familiar

Sobre o ofertório da caridade
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

No dia 07 de Agosto nós  da comunidade São João Paulo II recebemos a visita 
de Nossa Senhora Imaculada Conceição trazida por nossos irmãos da Comunida-
de Santa Isabel. 

Padre Sebastião nos fez meditar sobre a fé, sobre a força e a coragem que te-
mos quando nossa fé é �rmada em Jesus Cristo e quando nos deixamos ser con-
duzidos por Ele. 

Queremos agradecer a participação de nossos irmãos das comunidades: São 
Francisco, Nossa Senhora da Paz, Santa Isabel e São José.

                                                                                                                                 Ana Benedita

Comunidade São José

Agradeço a Santa Missa realizada e minha residência, grande motivo de gra-
tidão, quando as pessoas em nossas vidas tem tempo para compartilhar e nos 
fazer saber por bons atos que nós estamos sempre abençoados pela palavra de 
Deus, agradecemos também a visita da Imagem de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição e �camos muito gratos pela celebração da missa realizada com tama-
nha devoção pelo padre Pe. Sebastião.

                                                                                                                                        Maria Eunice

Missa e visita da Imaculada nas Comunidades 
Missa na Comunidade João Paulo II

No dia 14/08 tivemos a missa de visita da imagem de Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição na comunidade São Francisco, celebrada pelo padre Reinaldo 
da Paróquia São Pedro da cidade de Engenheiro Coelho que nos sensibilizou 
com suas sábias palavras comentando sobre o evangelho que nos mostrou o 
maior no Reino dos Céus, sobre a importância das comunidades, que começa-
vam nas casas antigamente ,e que tem que continuar assim pede o Papa Francis-
co.                                                                                                                                                

                                                                                                                                           Paula Vitória

Comunidade São Francisco

Terça-feira última, 28 de agosto, dia em que a Igreja celebra Santo Agostinho, 
Padre Sebastião presidiu a Celebração da Santa Missa na sede da Aspel, localizada 
na Comunidade São Judas Tadeu.

Recebemos a Imagem Peregrina da Imaculada Conceição que foi levada até 
nós por �éis da Comunidade São José. Padre Sebastião re�etiu conosco o Evange-
lho do dia e em sua homilia lembrou-nos que vivemos em comunidade,  é nosso 
dever amar o nosso próximo.  Cumprir a missão religiosa com carinho, amor e 
devoção.  

Jesus combate a hipocrisia e o �ngimento, atitudes que levam as pessoas agir 
em prol de si mesmo em prejuízo a outras. Após a celebração participamos de 
uma descontraída confraternização. Em nome da Comunidade agradeço a Dire-
toria da “Aspel”, principalmente ao Sr. José Maria e esposa que estiveram cele-
brando conosco e nos cederam o espaço.

                                                                                                                                                Vera

Missa na Comunidade São Judas Tadeu
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BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br

Bem-aventurado FREDERICO (FEDERICK )Albert

Segundo São Pio de Pietrelcina, o 
inverno partiu, e chega a primavera tra-
zendo a esperança de muitos frutos do 
Espírito Santo para   nossa IGREJA!! Mui-
tas �ores !!!! Muita Vida !!!!

Outra grande �gura de santidade que 
�oresceu no século XIX, na cidade de 
Turim, que apesar de ter sido indicado 
como uma encruzilhada deu a Igreja e ao 
mundo católico muitos santos, e entre  
estes está  o Beato FREDERICO ALBERT 
, abençoado e venerável, que honrou  
com o fruto de suas obras sociais, bem-
-estar em todos os sentidos aos  mais 
pobres,  fundações de ordens religiosas 
e congregações .. O  Beato Frederico ou 
Federick  Albert,  nasceu em Turim, 16 
de outubro de 1820, o primeiro de seis 
�lhos . Passou sua infância com seus avós 
maternos, para ampará-los na velhice. 
Com  15 anos, a família estava convenci-
da de que estava inclinado para a carreira  
Militar de Turim como seu pai, mas com 
�rme decisão na vida do jovem Federico 
, recusou, porque um dia, enquanto ele 
estava rezando na igreja de St. Philip, no 
altar do Santíssimo Oratório de Turim, 
sentiu-se inspirado para se tornar padre, 
seguir o Santo de Deus. O pai surpre-
so não ofereceu nenhuma di�culdade 
e assim  aos 16 anos, começando a sua 
formação religiosa no clero da Igreja 
dos Oratorians; ao mesmo tempo, ele se 
matriculou na Faculdade de Teologia da 
Universidade Real de Turim, graduando-
-se  e no dia 10 de junho  de 1844  foi or-
denado sacerdote. Por causa da posição 
de seu pai e de suas distintas qualidades 
sacerdotais, foi  chamado  à corte da 
Sabóia e o rei Carlo Alberto nomeou-o 

Capelão da corte. Quando  morou na 
Corte,   as relações entre o Estado e a 
Igreja eram    bastante traumáticas, colo-
cando muitos católicos à prova. O Padre 
Albert usou toda a coerência e o tato ,  
em consonância com o Evangelho. Mas 
sua insatisfação por não poder exercer 
seu ministério sacerdotal em tempo in-
tegral fez com que ele deixasse o cargo  e 
se apresentasse ao São João Bosco, que 
naqueles anos revolucionou Turin com a 
catequese e a educação. Um grande pre-
gador ,realizou exercícios espirituais para 
clérigos e leigos várias vezes. Finalmente,  
para assegurar a continuidade de seus 
trabalhos educativos, Padre Albert fun-
dou o Instituto das “Irmãs Vicentinas de 
Maria Imaculada”, hoje conhecida  como 
“Irmãs Albertine”. 

Recusou propostas para se tornar 
bispo , para permanecer perto de suas 
obras paroquiais. Na esteira da “questão 
operária” que explodiu na Itália , o Padre 
Albert compreendeu a importância de 
abrir uma “questão camponesa” e, fun-
dou uma Colônia Agrícola. E foi então  
que o padre Federico Albert, perdeu a 
vida em um acidente porque  caiu de 
um andaime montado provisoriamente, 
para aplicar os festões em um recanto 
da capela, que tinha estabelecido para 
o oratório paroquial. O Padre caiu de 
uma altura de sete metros, batendo for-
temente a cabeça; transportado  para a 
casa paroquial, ele imediatamente per-
cebeu a gravidade de sua condição; os 
últimos sacramentos foram administra-
dos a ele por Giovanni Bosco, que visitou 
o Instituto Salesiano de Lanzo.  Padre Al-
bert morreu dois dias depois, na manhã 
de 30 de setembro de 1876. Foi beatifi-
cado pelo  santo papa João Paulo II em 
30 de  setembro  de 1984. Por trás destas 
batalhas, existe outra que não vemos- o 
combate espiritual por libertação. “Se 
pois, o Filho vos libertar, sereis verdadei-
ramente  livres(Jo 8,36) Nosso Beato tes-
temunhou com sua vida.!!  SIM, foi nossa 
SANTA IGREJA CATÓLICA a primeira a 
cuidar efetivamente da Educação. Saú-
de. Segurança en�m todos os direitos da 
Pessoa Humana.      

                         Maria Angela Vedovello

FIQUE POR DENTRO

Surpreenda-se com a simplicidade e a 
leveza da “décima virtude do cristão” - e 
pratique-a todos os dias!

A palavra “eutrapelia” vem do grego, 
como boa parte dos vocábulos “esquisi-
tos” da nossa língua, e o seu signi�cado 
não tem nada de difícil, nem de enten-
der, nem de praticar: ela quer dizer “ale-
gria, brincadeira, bom humor”, de acordo 
com um interessante texto publicado 
pelo autor italiano Paolo Gulisano.

A eutrapelia é uma virtude que con-
siste em fazer as pessoas rirem – mas de 
modo bem diferente do escárnio, que 
consiste em zombar e ferir o próximo. É 
por isso que o riso evocado pela eutrape-
lia é virtuoso: é o riso da alegria, não da 
burla; não é a sátira maldosa e corrosiva, 
nem a gargalhada debochada, mas sim 
o bom sorriso.

A eutrapelia tem relação, portanto, 
com a modéstia: ela nos modera na ar-
rogância e nos ajuda a não dar excessiva 
importância àquilo que não tem essa im-
portância. Aliás, um “grande eutrapélico” 
mencionado por Paolo Gulisano em seu 
texto é Chesterton, que dizia que a razão 
pela qual os anjos voam é o fato de leva-
rem as coisas com leveza.

Essa virtude foi incentivada por �lóso-
fos do talante de um Aristóteles, por es-
critores do cacife de um Dante Alighieri 
e por santos da envergadura de um To-
más de Aquino, de um Felipe Néri, de um 
Francisco de Sales e de um João Bosco.

Dante chegou a de�ni-la como “a déci-
ma virtude do cristão“, a penúltima antes 
da justiça. Ela se segue às virtudes da for-
taleza, temperança, liberalidade, magni-
�cência, magnanimidade, “amativa de 
honra”, mansidão, afabilidade e verdade:

“A décima se chama eutrapelia, que 
nos modera nas diversões e nos faz usá-
-las corretamente”.

A diversão, a�nal, não é um �m em 
si mesmo, e sim um meio para nos me-
lhorar, fazendo-nos apreciar os lados 
“jocosos” da vida. Em sua obra “Filoteia”, 
São Francisco de Sales elencava as carac-
terísticas do humor cristão, que, antes de 
qualquer outra coisa, deve alegrar o co-
ração sem ofender ninguém. Diz ele:

“Trata-se de uma virtude a que os 
gregos davam o nome de eutrapelia: 
nós a chamamos boa conversa. É um 
modo de recreação honesta e amável 
diante das situações cômicas a que os 
defeitos dos homens dão ocasião”.

Paolo Gulisano recorda, a este ponto, 
que é preciso tomar o cuidado de não le-
var as piadas para o escárnio: enquanto 
a zombaria provoca riso por desestima e 
desprezo do próximo, a brincadeira ale-
gre e sadia o provoca pela espirituosida-
de, pelas combinações surpreendentes 
baseadas na con�ança e na sinceridade 
amigável e cortês.

O humor é uma realidade profun-
damente humana relacionada com a 
emotividade, com a interioridade. E é 
também profundamente cristão: muitos 
santos nos dão aulas de leveza de espí-
rito e capacidade de rir e sorrir inclusive 
diante da provação e da tentação ao de-
sânimo.

A tristeza, a�nal, é sombra do diabo: e, 
para expulsá-la, precisamos de uma boa 
dose de eutrapelia!

                                             Pesquisa: Selma

A virtude da eutrapelia pode afugentar tanto a tristeza 
quanto o deboche
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