
2 - AGOSTO 2013

Matriz Santa BárBara 
Praça Rio Branco, centro 
Telefone (3455-2025) 
Santa Bárbara d´Oeste - SP 
O MenSageirO ParOquial 
ANO VIII – número 86 
AGOSTO - 2013 
DiretOr 
Padre Jucimar Bitencourt 
DiagraMaÇÃO 
Marcel Fronza 
tirageM- 2 Mil exemplares 
JOrnaliSta reSPOnSáVel 
Sabrina Furlan  MTB 030880

Pe. Jucimar Bitencourt 

E s t e  s é t i m o 
mandamento da Lei de Deus 
se refere ao roubo de coisas 
que não nos pertence e ainda 
vai mais longe, roubarmos 
a liberdade das pessoas, 
reduzindo-as à escravidão. 
O sistema que vigorava no 
reinado do faraó no Egito, 
enquanto o povo era escravo, 
era o sistema do roubo. 
Abertamente, o faraó com os 
seus reis, roubavam a vida 

SÉtiMO ManDaMentO
“Não Furtarás” (Ex 20,15)

do povo: as suas terras, os 
seus produtos, os animais, os 
empregados... Era um roubo 
instituído pela lei, em que, 
o poder dominante daquele 
tempo tinha “direito”. Não está 
distante de nossa realidade: 
governantes instituídos pela 
democracia, em todas as 
escalas, com a proteção da 
lei (nunca estão presos), 
praticam os mais absurdos 
roubos. Estes roubos têm 

consequências desastrosas 
na vida das pessoas, já que, 
os valores que saem de 
nossas contribuições, dos 
impostos obrigatórios, jamais 
retornam em benefício do 
povo. Nós, em geral, temos 
uma sensibilidade grandiosa 
em relação aos pequenos 
furtos. Diante de alguém 
que está passando fome 
e rouba um supermercado 
para comer, ou até mesmo 
para tratar de sua própria 
família, por exemplo, todos 
se escandalizam e gritam 
para que seja preso. Talvez 
na cadeia aprendam a 
roubar com mais elegância! 
Não seria este roubo, feito 
pelo pobre, uma denúncia 
aos roubos maiores que 
acompanhamos na história 
do nosso país? Lembro-me 
de um santo da Igreja que 

diz assim: “Quando damos 
alguma coisa a alguém, 
não estamos dando do 
que é nosso, mas do que 
já deveria ser dele por 
direito”. Ainda me recordo 
de um outro santo que diz: 
“Quando você der alguma 
coisa a um necessitado, 
não espere um obrigado, 
mas, peça desculpas a ele, 
porque aquilo que sobra 
para você está fazendo falta 
a ele”. Outro roubo que não 
prestamos muita atenção é 
o lucro desmedido. A nossa 
sociedade está alicerçada 
nele. A ganância é o novo 
“deus” da humanidade: os 
banqueiros e acionistas que o 
digam. Criou-se uma distância 
enorme entre ricos cada vez 
mais ricos à custa de pobres 
cada vez mais pobres. O povo 
em geral passa por muitas 

Muito se fala sobre vocação, 
mas afinal, o que quer dizer 
esta palavra? A palavra 
vocação é derivada do verbo 
no latim “vocare”, chamar. 
Desta forma percebemos que 
vocação é um chamado, um 
chamado de Deus. Na Sagrada 
Escritura encontramos muitos 
profetas que foram chamados 
por Deus: Abraão, Moisés, 
Jeremias e tantos outros. 
Esses foram chamados pelo 
Senhor, para que, por meio 
de uma aliança amorosa com 

Vocação: um chamado de Deus ao amor

Ele, assumissem a missão do 
serviço ao povo, a alteridade, ir 
ao encontro do outro. O Senhor 
nos atrai por amor e para o 
amor. Ele não é um simples 
objeto do conhecimento, mas 
o protagonista do encontro. A 
iniciativa do encontro é sempre 
Dele, por Ele fomos escolhidos 
livremente e nos é permitida total 
liberdade na resposta.  Segundo 
São Bernardo de Claraval, “Ao 
criar a liberdade humana, Deus 
se tornou dependente dela. De 
modo que a sua vontade só se 

realiza plenamente por meio 
do sim livre do ser humano”. 
A vocação é o encontro de 
duas liberdades: a do Divino, 
que convida a cada um, e a do 
homem que responde livremente 
a esse convite. Por isso a 
vocação se configura como um 
dom e ao mesmo tempo um 
compromisso. Existe distinção 
entre os chamados que nos 
são feitos. A princípio podemos 
dizer que são quatro: Vocação 
à existência, vocação humana, 
vocação cristã e vocação 
específica. Primeiramente, 
fomos chamados a existir, à vida. 
Cristo nos declarou todo seu 
amor quando, em uma ocasião 
marcante nos chamou a sermos 
participantes de seu projeto 
criador. Logo após, fomos 
convidados a sermos gente, 
pessoa humana que, dotada de 
inteligência e vontade, está em 
íntima comunhão com Aquele 
que o criou. Depois também, 
participamos da vocação cristã, 
em que todos os batizados 

são convocados a viverem a 
perfeição e a santidade. Por fim, 
e não menos importante, mais 
um passo nos é pedido, somos 
convocados a assumirmos uma 
vocação específica que é a 
vocação matrimonial, vocação 
ao ministério ordenado ou 
vocação à vida consagrada. O 
Concílio Vaticano II afirma que a 
Igreja é uma hierarquia de dons 
e carismas. Todo seguidor de 
Cristo deve, portanto, participar 
da obra de Deus, seguindo 
um desses caminhos distintos, 
como membros de sua Igreja. No 
Senhor está à meta, o sentido, a 
plenitude, o ponto norteador da 
vida e da existência humana. 
Conhecendo o Mistér io e 
compreendendo o seu desvelar, 
conhecemos nossa história, 
aquilo que somos. A ternura 
do Divino é indispensável à 
nossa existência, isso nos diz 
a Encíclica “Deus Caritas Est” 
(Deus é amor): “O amor de Deus 
por nós é questão fundamental 
para a vida e apresenta questões 

decisivas sobre quem é Deus e 
quem somos nós”. A encíclica 
salienta ainda que o exercício 
do amor é possível pela “íntima 
ligação com Deus”, e que essa 
união permite “a quem bebeu 
na fonte de Deus, tornar-se ele 
próprio uma fonte...”.  Assim, 
Somos chamados ao amor, 
para que participando de sua 
pleni tude, possamos nós, 
sermos fontes dele na vocação 
a qual fomos chamados e que 
livremente respondemos. A 
vocação exercida com amor 
e caridade faz com que o 
homem encontre o verdadeiro 
sentido de sua existência.

Rodrigo Stefanini 
Françoia - Seminarista

necessidades e não é o que 
chamamos de “luxo” e sim, os 
direitos básicos das pessoas 
que não são garantidos. Pois 
é, como podemos mudar esta 
realidade em que vivemos? 
Como devolver a vida e a 
liberdade às pessoas? As 
manifestações do povo nos 
dias atuais são suficientes 
para uma mudança de rumos 
e mentalidade? 

O Movimento Mãe Rainha da 
Paróquia Santa Bárbara, convida a 
todos a participarem da romaria ao 
Santuário da Mãe Peregrina em Ati-
baia no dia 18 de Agosto. Mais infor-
mações na secretaria da Paróquia.

CONVITE


