
  
Jornal da Paróquia São Francisco Xavier - Arquidiocese de Niterói                                 Ano 4 Nº 12 -  Setembro/Outubro de 2018 

 

O ORIONITA 
                               "Só a caridade salvará o mundo" São Luis Orione 

 
              
 

      

ANO DO LAICATO E AS PASTORAIS SOCIAIS 
págs. 4 e 5 

 
Salão paroquial é inaugurado 

pág. 3 
 

Setembro, mês da bíblia 
Pág. 8 



PALAVRA DOS PASTORES 
 
 

“Sal da Terra e luz do mundo” 
 
 

Ano do Laicato, ou 
Ano da Vida Laical 

da Igreja, foi instituído neste 
Ano Litúrgico que estamos 
meditando o Evangelho de 
Marcos, o ano “B”.  A Igreja 
procura através do tema, 
especificamente, voltado para a 
Vida e participação do leigo na 
missão Evangelizadora, “Sujeitos 
Eclesiais”- “Sal da Terra e luz do 
mundo”, enfocar a Vocação 
Laical com um protagonismo de 
vida, enraizado na Palavra de 
Deus “Sagrada Escritura”, 
celebrada com fervor e alegria 
no mês de setembro e coroada 
com Ardor missionário no mês 
de outubro.  

Assim, deve ser vista a 
participação do leigo na Igreja, 
que através da Luz, Caminho e 

Verdade é orientada para a 
missão que leva a uma 
verdadeira vida, impregnada 
nos valores e princípios do 
Evangelho.  

Celebrando o Ano do 
Leigo, setembro mês da Bíblia e 
outubro da missão, a Igreja quer 
fortalecer ainda mais a 
necessidade de reafirmar a sua 
vocação para a qual é Chamada 
através do Documento de 
Aparecida: “Discípulos 
Missionários”, vivendo o 
seguimento e a missão através 
de um chamado que convoca a 
todos a assumirem o Projeto do 
Reino de Deus no meio do 
mundo, cumprindo a missão 
deixada por Jesus: Ide e fazei 
discípulos meus todos os povos 
da Terra (MT, 28,19). 
 

 
Pe. Magno 

 
 

FIQUE ATENTO! 
 
 

 A capela Bom Pastor, no Preventório, celebra o dia de Nossa 

Senhora Aparecida, com um tríduo de 10 a 12 de outubro.  

 

 A Capela de São Pedro, em Jurujuba, promove o “12º 

Caminhando com Maria”, no dia 12 de outubro. A caminhada 

começa às 8h e seguirá do Forte Rio Branco até o Forte São 

Luiz, com a oração do terço e louvores. No final, será 

celebrada uma Missa Festiva. É necessária inscrição prévia. 
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(21) 2711-1670 
paroquiasaofranciscoxavier.org.br 

saofranciscoxavierniteroi@gmail.com 
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi 

 
SECRETARIA PAROQUIAL 
Terça à sexta: 9h às 18h 

Sábado: 9h às 16h 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
Quinta: 8h às 19h 

 
ATENDIMENTO NA IGREJA HISTÓRICA 

 
Padre MAGNO 

* Agendar na secretaria 
 

Padre PAULO  
Quartas e sextas: 

8h30 às 11h30 e 14h às 17h30 
 

HORÁRIO DAS MISSAS 
 

Igreja Matriz  
Domingo: 9h30; 17h30; 19h30 

Terça à sexta: 7h30; 19h 
Sábado: 19h 

 
Igreja Histórica  

Segunda e sábado: 7h30 
 

Capela São Pedro - Jurujuba 
Domingo: 19h30 

 
Capela Nossa Senhora da Conceição - Várzea 

Sábado: 19h 
 

Capela Bom Pastor - Preventório 
Domingo: 11h 

 
Capela Imaculado Coração de Maria - Cachoeira 

Domingo: 8h 
 

Capela São Luís Orione - Grota 
Domingo: 11h 

 
JORNAL PAROQUIAL O ORIONITA 

 
Diretor Espiritual: 

Padre Magno 
 

PRODUÇÃO: 
Pastoral da Comunicação: 

Lúcia Fortes 
Lucieni Varella 

Maria Lúcia Mattoso 
Maria Cristina Mello 

 



 

 

SALÃO NOBRE É INAUGURADO 
 

 

Paroquianos se reuniram em um coquetel, com show do padre Josumar 
 

salão nobre da Igreja 
Matriz São Francisco 

Xavier foi inaugurado no dia 19 de 
setembro. Um missa de Ação de 
Graças foi realizada, seguida de 
coquetel beneficente no novo 
espaço. Durante o evento, que 
contou com a presença do Bispo 
Auxiliar, Dom Luis Ricci, o padre 
Josumar se apresentou e encantou 
a todos com sua voz e seu carinho.  

O salão tem capacidade 
para receber 300 pessoas e possui 
ar condicionado, cozinha industrial 
e banheiros. A infraestrutura é 

moderna para atender a 
todos com conforto.  

O salão nobre será 
destinado para eventos externos, 
como festas de aniversário, bodas, 
casamento e batizados. Sendo que 
para estes fins será cobrada uma 
taxa para manutenção e gastos 
com luz e limpeza. Mas os 
movimentos e pastorais também 
poderão usar o espaço, fazendo o 
agendamento prévio. 

O salão possui o Plano de 
Prevenção Contra Incêndios, 
aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros, e está dentro das 
normas da Vigilância Sanitária. 

Outra novidade na 
paróquia é o elevador. O equipa-
mento foi instalado para que 
idosos, gestantes, pessoas com 
mobilidade reduzida e com 
crianças de colo tenham melhores 
condições de acesso ao espaço. 

A Paróquia e o Instituto São 
Luis Orione agradecem a todos os 
fornecedores que fizeram doações 
e a todas as pessoas que foram 
prestigiar o evento. Acesse o site 
da Paróquia e veja mais fotos. 

 
 

 
 

 

O 

A inauguração do salão nobre reuniu paroquianos em um animado coquetel beneficente 

O Bispo Auxiliar, Dom Luiz Ricci, e o padre Josumar marcaram presença no evento  



ANO DO LAICATO E AS PASTORAIS SOCIAIS 
 
 
 

“Todos juntos por uma igreja em saída” 

 
Quando o assunto é a 

atuação dos leigos na Igreja, muitas 
vezes a abordagem é entendida 
como o serviço doado apenas nas 
pastorais da comunidade que 
participo. Entretanto, Papa 
Francisco enfatiza que os leigos 
não podem viver fechados em suas 
paróquias e dioceses, enquanto há 
muitas pessoas esperando o 
Evangelho. (cf. Exortação Apostólica 
Evangelii gaudium, 20).  

O chamado se desdobra 
para a participação ativa em 
assuntos ligados ao combate à 
violência, à miséria e à fome, além 
dos trabalhos de evangelização na 
sociedade, seja visitando asilos, 
hospitais, orfanatos, presídios, 
entre outros locais necessitados da 
Palavra de Deus. 

As Pastorais Sociais são 
espaços privilegiados para 
participação dos cristãos leigos, de 
acordo com o documento 105 da 
CNBB, que rege o Ano do Laicato. 
Elas atuam fora do ambiente 
religioso, com a finalidade de 
concretizar ações diante de 
situações reais de marginalização, 
para testemunhar o amor de Deus 
e colaborar na melhoria das 
condições de vida da população.  

Recentemente, o paro-
quiano Raphael Costa foi eleito 
como coordenador-geral das 
Pastorais Sociais da Arquidiocese 
de Niterói. Confira uma entrevista 
onde ele fala sobra o papel das 
pastorais e a importância da 
participação de todos. 
 
- Quais são as pastorais sociais? 
R.: Todos os trabalhos de 
promoção da solidariedade estão 
dentro da Pastoral Social. Na 
Paróquia São Francisco Xavier 
temos: Pastoral da Criança, da 
Ação social, da Saúde, do Meio 

Ambiente, além dos Vicentinos, do 
Instituto Dom Orione, da creche e 
do pré-vestibular. Na Arquidiocese 
de Niterói, além dessas, também 
tem: Pastoral Carcerária, da 
Sobriedade, da Educação, do Povo 
de Rua, Universitária, da Cidadania 
e os Servos da Alegria. No Brasil, 
também existe a Pastoral Afro, da 
Mulher, da Terra, entre outras.  
 
- Qual a diferença dessas para as 
outras pastorais? 
R.: As Pastorais Sociais focam na 
dimensão social da evangelização. 
Assim como as outras, elas estão 
dentro do corpo da igreja, e são 
orientadas pelos bispos e pelo 
papa. Porém, o foco de atuação é a 
promoção da dignidade da vida 
humana, o bem comum, a justiça 
social, ou seja, elas têm como 
objetivo colocar em prática a 
Doutrina Social da Igreja.  
 
- Como as Pastorais Sociais 
contribuem para um mundo 
melhor? 
R.: A grande contribuição para um 
mundo melhor é a promoção da 
dignidade de cada indivíduo, pois 
as Pastorais Sociais reconhecem 
em cada irmão sua essência, ou 
seja, a dignidade de filhos e filhas 
de Deus. Ao mudar os corações dos 
homens, essas pastorais constroem 
uma sociedade mais justa e 

fraterna e, promovem a cultura da 
solidariedade e da paz. 
 
- Como os leigos podem evangelizar 
através dessas pastorais? 
R.: Todo leigo pode ser um 
voluntário de alguma pastoral 
social. São inúmeros projetos 
desempenhados em comunidades, 
presídios, hospitais, universidades, 
escolas, nas ruas, junto às famílias, 
entre outros. Basta procurar a 
coordenação de cada pastoral e 
mostrar o interesse em ajudar. 
  
- Quais são as maiores dificuldades 
dessas pastorais? 
R.: A maior dificuldade é a 
visibilidade e apoio da comunida-
de. Muitos católicos sequer 
conhecem o trabalho das pastorais 
sociais, embora seja uma das 
dimensões com o maior número de 
agentes e de iniciativas. Infeliz-
mente, há pessoas que consideram 
a pastoral social um serviço menos 
importante que os demais da 
igreja, como o litúrgico ou o 
catequético. Na verdade, o próprio 
Cristo ensinou que seremos 
julgados, no fim dos tempos, na 
medida em que damos de comer a 
quem tem fome, beber a quem 
tem sede, visitamos os presos, 
assistimos os doentes. Ou seja, 
uma fé sem obras é morta, como 
nos ensina a Escritura.  

A creche comunitária Dom Orione e o pré-vestibular são algumas das ações sociais da Paróquia 



- Você considera que essas 
pastorais precisam de uma maior 
participação dos leigos? 
R.: Sim, as pastorais, precisam de 
maior apoio e participação. Há 
Pastorais com poucos membros, 
como a Carcerária. Outras, mesmo 
que tenham muitos membros, 
como a da Criança e a do Povo de 
Rua, precisam de mais agentes.  
 
- Como surgiu seu interesse pela 
área social? 
R.: Ao trabalhar na evangelização 
de jovens, percebi que os dilemas 
sociais afastavam Deus das 
realidades dos jovens. Por 
exemplo, adolescentes que fizeram 
encontros na igreja, mas se 
afastaram, entraram no tráfico e 

foram presos ou mortos. Senti o 
chamado para fazer mais para 
resgatar essas vidas e construir 
uma sociedade mais justa.  
 
- Quais trabalhos você realiza 
atualmente? 
Como coordenador-geral das 
Pastorais Sociais da Arquidiocese, 
acompanho e ajudo a missão das 
pastorais. Faço visita a presídios, 
missão em hospitais, rondas com a 
população de rua, atividades com 
mães e gestantes, entre outras 
atividades. Também coordeno a 
Casa da Juventude, uma rede de 
projetos de promoção da cidadania 
através da educação, onde já 
conseguimos ajudar centenas de 
jovens a entrarem nas 

universidades. Por causa desse 
trabalho, fui convidado para ser 
conselheiro nacional da Cáritas e 
membro da delegação jovem bra-
sileira na Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova York.  
 
- O que é mais gratificante para 
você nesse tipo de trabalho? 
Acompanhar histórias de supera-
ção de vida. Nada é mais 
gratificante que ver seres humanos 
encontrando-se com a própria 
dignidade. Quando vejo histórias 
como do Marcos, um ex-presidiário 
que estou ajudando a estudar para 
o ENEM, decidir mudar de vida e 
entrar para a universidade, tudo 
passa a valer a pena. É Deus que 
passa a reinar naquele coração. 

 
Ajude você também! 

 
A arquidiocese de Niterói, em parceria com a Polícia Militar, o Corpo 
de Bombeiros, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras 30 
instituições, está promovendo a 2ª edição da campanha “Brinca 
Solidário”.  A meta é receber duas mil doações, que serão enviadas 
para a Pastoral da Criança, creches e instituições de apoio a infância 
em Niterói, São Gonçalo e Maricá, em comemoração ao Dia das 
Crianças. A Paróquia São Francisco Xavier é um dos pontos de coleta 
da campanha. Traga sua doação e colabore com a promoção da 
esperança e da dignidade de crianças carentes. 

 

      

    

Todos os brinquedos serão enviados para crianças carentes 

A Pastoral da Criança diminuiu a mortalidade materna e infantil no Brasil A Pastoral do A Pastoral do Povo de Rua acolhe, orienta e dá assistência 

 



 

JUVENTUDE EM AÇÃO 
 

 

 

       
 

 Pastoral da Juventude 
promove o 6º 

Conexão Jovem, de 12 a 14 de 
outubro, em um sítio em Cambuci, 
município do interior do Rio. O 
retiro anual une momentos de 
oração e lazer, com objetivo de 
despertar a espiritualidade e 
promover a convivência 
harmoniosa entre os participantes.  

Será realizado também o 
36º Encontro de Adolescentes com 

Cristo (EAC), nos dias 20 e 21 de 
outubro. Através de palestras, 
músicas, teatros, dinâmicas e 
reflexões, o encontro busca 
evangelizar pessoas de 12 a 17 
anos. Fichas na secretaria 
paroquial e com membros da 
Pastoral do Adolescente.  

Os jovens e adolescentes 
da Paróquia estão convidados para 
participar também do Encontro 
Regional dos Jovens Orionitas 

(ERJO). O evento será realizado no 
dia 17 de novembro, no Colégio 
Divina Providência, no Jardim 
Botânico, no Rio de Janeiro. No 
ano passado foi realizado o 
Encontro Latino Americano de 
Jovens Orionitas (ELAJO), em Cotia, 
São Paulo, e a juventude de São 
Francisco também marcou presen-
ça. Mais informações e inscrições 
para o Conexão e o ERJO com a 
equipe da Pastoral da Juventude. 

     

   
 

    
 

    

 A 
O 35º EAC reuniu 60 adolescentes na Paróquia O 5º Conexão Jovem aconteceu em Maricá Missa de envio para o ELAJO, no ano passado 



ORIENTAÇÕES DA CNBB PARA AS ELEIÇÕES 
        
          
 

Nós, bispos do Regional 
Leste 1, após ouvir leigos e padres, 
apresentamos algumas orientações 
para o momento eleitoral que se 
aproxima. Embora nos dirijamos aos 
católicos, desejamos que nossa 
palavra chegue a cada eleitor, 
suscitando reflexão e diálogo, a fim 
de que o voto seja consciente e 
responsável. 

Vivemos um momento 
crítico e as eleições deste ano se 
tornaram um desafio ainda maior, 
aumentando a importância de nosso 
voto. Embora não seja a única 
solução, ele é um caminho 
indispensável para que a 
democracia se solidifique e o povo 
de todo o Brasil e de nosso querido 
Estado do Rio encontrem a paz. 
Neste Ano do Laicato, lembramos 
que “os fiéis leigos não podem 
absolutamente abdicar da 
participação na política destinada a 
promover o bem comum”.  

Temos consciência de que 
não apresentamos aqui respostas 
prontas. Acreditamos no discer-
nimento feito em oração e diálogo. 
Por isso, desejamos contribuir, à luz 
do Evangelho e da Doutrina Social 
da Igreja, para estimular a 
participação e o discernimento de 
cada pessoa. 

Voto: direito e dever! 
Não se abstenha de votar! 

Não vote em branco! Não anule seu 
voto! Não se deixe conduzir pelo 
desânimo e a descrença! Compareça 
à urna e indique claramente quem 
você deseja que ocupe funções tão 
importantes para o bem da nação. 
Se existe frustração quanto a 
pessoas que no passado elegemos, 
nem por isso devemos nos esquecer 
de que existem pessoas éticas, 
corretas e bem-intencionadas em 
contribuir para um país mais justo, 
que exigirá de nós um esforço maior 
de pesquisa e discernimento. 

Voto: exercício da consciência 
Não deixe que ninguém es-

colha por você. Busque, na oração, 
na reflexão e no diálogo quem apre-
sente as melhores condições possí-

veis para contribuir com paz, a 
justiça e o bem comum. Não se 
deixe levar pela falsa ideia de que 
não se deve conversar sobre política 
e escolha eleitoral. Esta ideia 
beneficia exatamente quem você 
não deseja ver cumprindo funções 
tão importantes. Fale, converse, 
interrogue e escute. Se uma 
amizade se abalar por causa de 
questões políticas e eleitorais, o que 
se deve rever é a amizade. 

Por respeito à consciência 
de cada pessoa, não indicamos 
nomes, afirmando claramente que 
não existem candidaturas oficiais da 
Igreja. Indicamos critérios para o 
discernimento pessoal, pois o 
respeito à consciência é o ponto de 
partida para que o processo eleitoral 
transcorra de acordo com o 
Evangelho e a autêntica democracia. 
Por mais confiável que uma pessoa 
lhe possa ser, ela não tem o direito 
de simplesmente lhe dizer em que 
você deve votar. Por mais que você 
experimente a insegurança, não lhe 
é dado o direito de passar a outrem 
a decisão de em quem votar. 

Voto: princípios e valores na urna 
Ao refletir sobre candidatos 

e partidos, você sabe que não pode 
apoiar quem, de algum modo, 
defenda valores contrários ao Evan-
gelho. Por isso, verifique se as 
propostas apresentadas realmente 
defendem a vida, a família, os 
pobres, liberdade religiosa, saúde, 
educação, moradia, geração de 
renda e o direito a usufruir de um 
meio ambiente livre de poluição. Ao 
conversar com quem se apresenta 
pedindo seu voto, examine com que 
tipo de sociedade esta pessoa está 
comprometida. Verifique também 
se ela possui clareza da função que 
vai exercer. Desconfie quando lhe 
forem feitas promessas que não 

poderão ser cumpridas porque não 
dizem respeito à função pleiteada. 

Não caia na armadilha do 
favorecimento imediato para si, 
parentes e amigos, nem para a 
comunidade. Não se venda nem 
venda seu voto por benefício algum. 
O voto não tem preço; tem 
consequências! Não se deixe levar 
mais pela emoção que pela razão.  

Rejeite candidaturas envolvi-
das em corrupção. Candidatos ficha 
suja não podem ser aceitos. Acom-
panhe as pesquisas eleitorais, mas 
não se prenda a elas. As pesquisas e 
outros instrumentos de avaliação 
não podem substituir a reflexão e o 
diálogo, muito menos o contato 
pessoal e mais direto com quem 
pede seu voto. Lembre-se de que, 
numa democracia, o equilíbrio dos 
poderes é indispensável. Por isso, 
não restrinja suas preocupações 
somente ao executivo ou ao 
legislativo. Cabe recordar que uma 
reforma política é urgente e 
necessária. 

Voto: um gesto que começa agora 
Diante de tantas notícias, 

que, no atual contexto, podem ser 
verdadeiras ou falsas, sejamos 
prudentes e busquemos a verdade 
dos fatos antes de compartilhar uma 
informação nas redes sociais. 
Voto: uma atitude rumo à unidade 

Em tudo isso, não podemos 
nos esquecer de que a diversidade 
de escolhas políticas não deve se 
tornar divisão nem inimizade, ainda 
mais dentro das comunidades. A 
política é um serviço que se presta 
ao bem comum e, maior que todas 
as diferenças que nela venham a 
existir, encontra-se o Bom Deus, que 
a todos ama indistintamente. Onde, 
portanto, houver divisão, discórdia e 
conflito, que o bom senso seja 
urgentemente buscado, a fim de 
que o bem de todos seja atingido. 

 
Confira o texto completo e na íntegra em 
nosso site: 
www.paroquiasaofranciscoxavier.org.br



 
 

MESA DA PALAVRA                              por Fernando Cyrino 
 

Os sete pecados da leitura da bíblia 
 

elebramos a cada setembro o Mês da Bíblia. Tempo 
privilegiado para nos aprofundarmos no livro por 

excelência dos cristãos: aquele que carrega a Revelação 
da Palavra de Deus. Precisamos entender que ler a Bíblia 
não é, com toda certeza, algo fácil e simples. É necessário 
se considerar que foi algo escrito há muito tempo e, mais 
ainda, por um povo com uma cultura muito diferente da 
nossa. Frei Carlos Mesters, um dos grandes conhecedores 
da Bíblia na nossa Igreja, costuma dizer que a Bíblia é como um coco. Duro e difícil de ser saboreado, mas que 
quando, depois de se ter feito um esforço, se consegue abri-lo, vive-se a surpresa da delícia encontrada no seu 
interior. Por isto, é preciso ter em conta algum cuidado na leitura. Por isto, listo aqui aqueles que considero sejam os 
sete pecados mais comuns que costumamos cometer ao nos depararmos com a leitura da Palavra.  
 
1 – O pecado de ver a Bíblia como um livro histórico.  Sabemos que a Bíblia – na verdade um conjunto de livros, uma 
biblioteca – contém em seu bojo vários gêneros literários. Nela encontramos romances, sagas, poemas e também 
história. Mas isto não significa que possamos entendê-la como um relato histórico simplesmente. Isto também 
porque a história, tal qual a entendemos hoje, não era algo que o Povo da Bíblia conhecia e muito menos queria 
realizar. Sim, a Bíblia tem história, mas daí a considera-la como relato histórico, vai uma diferença tremenda.  
 
2 – O pecado de ver a Bíblia como um livro científico. Trata-se do pecado de se fazer a leitura fundamentalista da 
Bíblia. Entendê-la como um livro científico. Tratam-se aqui daquelas pessoas que a leem ao pé da letra entendendo, 
por exemplo, os primeiros capítulos do Gênesis, um relato eivado de poesia, como ciência. A Bíblia é um livro de fé e 
é assim que iremos saboreá-la, contemplá-la, meditá-la, rezá-la enfim.   
 
3 – O pecado de ver a Bíblia como um livro simplesmente humano. A Bíblia, apesar de que foi escrita por seres 
humanos como nós, vai muito além da nossa frágil humanidade. Ela é nada mais, nada menos do que a Palavra de 
Deus. Pela nossa fé, temos a certeza de que o Senhor a inspirou toda. Entendê-la como meras palavras de gente 
como a gente é cair no pecado de diminui-la demais.  
 
4 – Pecado de achar que a Bíblia foi psicografada pelos seus autores. A Palavra de Deus, por Ele, cremos, totalmente 
inspirada, foi escrita por um grande número de redatores. Um enorme livro feito em mutirão por gente que 
percebia as pegadas de Deus caminhando com o seu povo e transpunha para o papel, fazendo uso das suas próprias 
palavras, aquilo que Deus queria nos comunicar. Está errado pensar que os autores, como que, fechavam seus olhos 
e iam recebendo do alto aquilo que deveriam escrever.  
 
5 – Pecado de não sentir a Bíblia como um livro ecumênico. A Palavra de Deus nos une aos irmãos separados. 
Praticamente toda a nossa Bíblia é igual à Bíblia dos evangélicos (a exceção são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, 
Baruc, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de Ester 10,4-16; Daniel 3,24-20; 13-14). Nela está registrada a História da 
Salvação e é preciso utilizá-la mais e melhor para que possamos dar passos em direção aos irmãos separados.  
 
6 – Pecado de não perceber que a Bíblia nos faz mais próximos dos judeus e muçulmanos. Todo o Primeiro 
Testamento, a maior parte da Bíblia, foi herdado por nós do Povo de Jesus. Foram os seus parentes do povo judeu 
que, inspirados pelo Espírito Santo, a foram redigindo. Infelizmente, eles não conseguiram captar a grande riqueza 
daquilo que faziam: preparar os caminhos, aplainar as estradas para a vinda de Jesus. O pecado está em não 
considerar o diálogo inter-religioso como necessário para que “todos sejamos um”, nas palavras do próprio Jesus.  
 
7 – Pecado de não perceber que Jesus Cristo é o Princípio e o Fundamento da Bíblia. A Bíblia, inexoravelmente nos 
leva para Jesus Cristo. Ter acesso a ela e não chegar a Ele fará com que a nossa leitura e oração da Palavra fique 
desfocada. A Bíblia nos leva para Jesus, ao mesmo tempo em que Jesus nos encaminha para a Bíblia.   
 

C 


