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Dom Helder Câmara 
 

 

A palavra é nossa maior missão 
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Editorial 

Comunicação: uma dimensão missioná-

ria por excelência! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

munidade interprovincial de Filosofia, desta for-

ma, os jovens candidatos à congregação, que são 

provenientes das diversas regiões do Brasil, pas-

sam por aqui para aprimorarem seus conhecimen-

tos intelectuais, humanos e religiosos. Sempre in-

seridos na realidade da Paróquia do Verbo Divino 

da grande metrópole mineira. 

 

“LOGOS – DOM HELDER CÂMARA”, é um 

informativo digital, que surgiu para comemorar os 

125 anos de trabalho missionário dos Verbitas no 

Brasil, do qual será o periódico mensal daqui para 

frente da casa do filosofado Verbita do Brasil. 

E tem o propósito de divulgar as ações, bem como 

noticiar as atividades realizadas ao longo do mês 

pela comunidade. Como a dimensão da Comuni-

cação é um dos pilares de atuação da Congrega-

ção, pensamos neste informativo para criar uma 

rede de interação entre nós, postulantes, e vocês 

amigos e familiares, sempre com qualidade, hu-

mor e criatividade, como deve ser a boa comuni-

cação. 

 

 

Funcionará com notícias e reportagens feitas pelos pró-

prios Postulantes e convidados, com espaços de infor-

mações variadas e abordagens diversas. Todos os for-

mandos participam da elaboração das matérias e a edi-

ção-geral fica a cargo de mim, José Moraes, Arnaldo 

Lobato e Wesley Sousa. 

Nesta edição de lançamento, levamos até você a Vida 

em comunidade, uma breve apresentação feita pelo 

Wesley Sousa, mostrando a formação da comunidade; 

Douglas Cruz nos relata as ações realizadas com a 

Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Belo                  

Horizonte diante da pandemia de COVID-19; ao nos 

aproximarmos do Tempo Pascal, Arnaldo Lobato, nos 

traz um texto elucidativo sobre esse tempo tão especi-

al para a vivência cristã e católica, e; tudo mais com a 

palavra do Formador. 

O informativo também conta com as seções de Cultu-

ra – com poemas e outras curiosidades para os leitores 

– e humor produzidos e selecionados pela equipe edi-

torial. Para as próximas publicações teremos um espa-

ço interativo para críticas, sugestões e comentários do 

público leitor.  

Convidamos você, caro leitor e amigo, para participar 

conosco desta caminhada e juntos trilharmos uma jor-

nada de luz, porque a Palavra é nossa maior missão. 

Um forte abraço (virtual) e “Viva o Coração de Jesus 

no coração de todas as pessoas!” 

Boa leitura, 

José Moraes 

 

Interatividade 

Nosso endereço eletrônico para críticas, sugestões e 

comentários: logosdhc@gmail.com 

 

 

O Postulantado 

Verbita Dom Hel-

der Câmara, situa-

do em Contagem-

MG, sob o governo 

da Província Bra-

sil-Norte da Socie-

tas Verbi Divini 

(Sociedade do Ver-

bo Divino) é a co-

munidad 

mailto:pastoralvocacionalsvd@gmail.com


 

  

O objetivo do Postulantado 

Verbita no Brasil é acom-

panhar o jovem, gradual e 

progressivamente no dis-

cernimento vocacional co-

mo resposta ao chamado de 

Deus. 

Neste ano, são acompanhados no Postulantado dez jo-

vens, vindos do Norte, Sudeste e Nordeste do Brasil. A 

SVD forma esses jovens para e na missão a partir do mo-

delo de missão de Jesus, o Verbo Divino. Ocasionalmen-

te, são cultivados e, constantemente, alimentados por 

meio de processos apropriados de aprendizagem, privile-

giando as quatro dimensões características da SVD que 

são: Bíblia, JUPIC (Justiça e Paz na Integridade da Cria-

ção), Comunicação e Animação Missionária. 

É no postulantado que o futuro verbita faz a faculdade de 

Filosofia, preparando-se para o embate intelectual e per-

cepção da realidade. Também fazem pastorais sociais e 

acompanham as pastorais da Paróquia do Verbo Divino, 

em Contagem, onde está presente a casa de formação e 

uma missão Verbita.  

Vivemos em comunidade, partilhamos a vida, conhece-

mos e convivemos com diferentes culturas existentes den-

tro do nosso país e também fora dele, pois o chamado à 

Congregação dos Missionários do Verbo Divino requer a 

interculturalidade, como exemplo daquela Encarnada por 

Jesus. 

Formação da comunidade: 
 

Pe. Tomás Cheruplavil – Índia (Formador e Superior) 

Pe. Bernardo Asmon – Indonésia (Formador) 

Arnaldo Lobato – Muaná, Pará. 

Darlan José – Tiradentes, Minas Gerais. 

Douglas Cruz – Barra Mansa, Rio de Janeiro. 

Jefferson Oliveira – Craíbas, Alagoas. 

José Francisco – Trairão, Pará. 

Josimar Cunha – Ilicínea, Minas Gerais. 

Márcio Vieira – Poço Redondo, Sergipe. 

Wesley Roberto – Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Wesley Sousa – Alenquer, Pará. 

Yulles Morais – Andrelândia, Minas Gerais. 
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Vida em comunidade - Postulantado 

Manhã de Formação 

Oração das Vésperas 

Via-Sacra 

Passeio 

Trabalho na área externa da casa de formação 
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existência. Não teríamos melhor 

período para lançar a nossa gazeta, 

que não este. Comunicar o Res-

suscitado é próprio do missioná-

rio. 

A Páscoa representa para a comu-

nidade uma recepção comunicati-

va de alguém que crer e confia na 

mensagem enviada. Espanta-me 

em meio a tantos sinais do Res-

suscitado ainda caminharmos sem 

fé naquele que venceu a morte, 

mas Jesus “censurou-lhes a incre-

dulidade e a dureza de coração, 

porque não haviam dado crédito 

aos que o tinham visto” (Mc 16, 

14). 

Nossa dureza para crer está no fa-

to de nossa razão e sensibilidade 

não perceber as inúmeras marcas 

de ressurreição de um Deus que 

não se cansa de comunicar o seu 

amor por meio da beleza da cria-

ção: da criança a nascer e das mu-

lheres e homens que acreditam no 

amor familiar; de pessoas disponí-

veis para o próximo e das ações 

humanitárias de promoção da 

igualdade; de agentes da saúde 

que não abandonam a vida huma-

na; de uma Igreja que se renova à 

luz deste mesmo Cristo... 

Como crer, Senhor, em meio a 

tantos sinais de morte e descrença 

na tua Palavra e Páscoa? “Quem 

rolará a pedra da entrada do túmu-

lo para nós?” (Mc 16, 3) Tu Se-

nhor! Mesmo fracos, confiamos 

no teu amor e não nos deixarás 

trancados nos túmulos, pois o 

“amor é primo da morte, e da 

morte vencedor”, como poetizou 

“amor é primo da morte, e da 

morte vencedor”, como poetizou 

Drummond. E nesta mesma li-

nha, o teólogo Hans Balthasar 

nos ajuda a compreender a con-

tradição que entre “vida e morte 

parecem se absorver reciproca-

mente, como que transfigurada, 

mas isso apenas sob condição de 

que não esqueçamos até que 

ponto a vida que se entrega tem 

de penetrar nas trevas, para supe-

rar a resistência contra o amor.”  

A Páscoa nos convoca a Comu-

nicarmos o Verbo Divino. Pois, 

“no Ressuscitado, aquilo que é 

Deus, nele, surge do modo mais 

humano, ambos, porém, insepa-

radamente, um no outro” (H. 

Balthasar). Nossa maior missão, 

portanto, é comunicar com audá-

cia, aquilo que o filho de Maria 

nos ensinou, o amor de Deus por 

n 

 

 

 

 

com romantismo, muito menos 

com pieguismo, sabemos dos 

desafios que devemos superar 

diante da realidade da qual vi-

venciamos, porém, Cristo é “Pre-

sença que permanece”. Se hoje, 

como Igreja, sofremos com o mal 

que nos assola, não esqueçamos 

que “a comunhão entre o Jesus 

ferido no coração e seu ‘Corpo’ 

nupcial torna-se indissolúvel para 

todos os tempos”, portanto, não 

percamos nestes dias de Páscoa a 

graça e Paz do cuidado mútuo, a 

solidariedade, a oração e a espe-

rança de dias melhores, porque 

Cristo vive! 

Jesus Cristo, o Ressuscitado, ne-

cessita de ti! Ide... fala do Evan-

gelho como fez Maria Madalena, 

não te importas como, mas com o 

quê. Precisamos fazer uma rede 

de anunciadores, porque “Um 

galo sozinho não tece uma ma-

nhã: ele precisará sempre de 

outros galos. De um que apanhe 

esse grito que ele e o lance a ou-

tro; de um outro galo que apanhe 

o grito de um galo antes e o lan-

ce a outro; e de outros galos que 

com muitos outros galos se cru-

zem os fios de sol de seus gritos 

de galo, para que a manhã, des-

de uma teia tênue, se vá tecendo, 

entre todos os galos.”(João Ca-

bral de Melo Neto)  

 
Como disse Santo Arnaldo Jans-

sen, “que o Espírito Santo nos 

ensine a publicar artigos envol-

ventes” e que nossa maior marca 

seja a missão de proclamar o   

Aleluia, Ressuscitou. 

Feliz Páscoa!  

 

Arnaldo Lobato 

 

radamente, um no outro” (H. 

Balthasar). Nossa maior missão, 

portanto, é comunicar com audá-

cia cia, aquilo que o filho de Ma-

ria nos ensinou, o amor de Deus 

por nós, e isso exige de nós que 

bebemos da espiritualidade Ver-

bita, coragem profética para 

anunciar a Páscoa com arte, pro-

tagonismo silencioso e sabedoria 

ao interpretar os sinais da atuali-

dade. 
 

Não anunciamos a Ressurreição 

com 

A 
Páscoa é para nós cristãos a 

ternura de Deus que nos 

acompanha ao longo de nossa  

Comunicar o Ressuscita-
do: marca da Missão 

Guerra e Paz de Cândido Portinari: Painel Paz 
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diversas ações em prol das pessoas em situação de rua 

na região metropolitana belorizontina, em vista das 

consequências sofridas pelo isolamento social devido 

à pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Essas ações são realizadas durante toda a semana e re-

forçadas aos domingos, dada a necessidade. São mui-

tas as mãos que se multiplicam a cada dia para atingir 

o maior número de pessoas que estão em situação de 

rua, com atitudes de doações de todo tipo e de diver-

sos lugares. Nossa ajuda, sendo mais uma contribui-

ção, dentre muitas, nos comoveu. Ficamos felizes pela 

pouca ajuda que pudemos dar, mas tristes por tantas 

pessoas necessitarem dela.  

A Congregação do Verbo Divino tem como algumas 

das linhas de ação e escolha a missão preferencial pe-

los pobres, por isso, nossa humilde contribuição, neste 

momento em que nos sentimos impotentes. 

Peço a Deus Uno e Trino, com nossas ações, para nos 

ajudar a renovar sempre esta escolha a cada dia, sem-

pre junto com todos os que fazem tal opção. Aos ir-

mãos sofridos, enxerguem o rosto do Verbo que se 

encarnou e se mostra na face de cada voluntario. 

 

           Douglas Cruz     

Nos domingos 29 de março 

e 05 de abril, a Comunidade 

de Formação Dom Helder 

Câmara participou de uma 

dessas ações, contribuindo 

para a montagem de kits de 

lanche e de higiene pessoal; 

apoio na entrega e distribui-

ção dos kits e marmitas (dis-

ponibilizadas pela 
ção dos kits e marmitas (disponibilizadas pela Prefei-

tura Municipal), serviço realizado em conjunto com a 

Guarda Municipal, ao lado do Restaurante Popular lo-

calizado na Avenida do Contorno. 

 

 

Palavra do formador 

xões filosóficas e culturais, e, relatos feitos pelos 

membros da comunidade. Tem como finalidade com-

partilhar a nossa vida formativa com vocês, caros fa-

miliares e colaboradores, ampliando, assim, sua parti-

cipação em nossa caminhada. 

Juntos, como povo de Deus, celebramos a Ressurrei-

ção de Jesus Cristo, Sua vitória sobre a morte e Sua 

passagem transformadora em nossa vida. A ressurei-

ção de Jesus é o dinamismo que impulsiona a nossa fé 

e esperança. Ela é a demonstração do poder pleno da 

vida transfigurada em todos os que se empenham em 

transformar nossa sociedade desigual.  Que a celebra-

ção da Páscoa nos renove e fortaleça o nosso compro-

misso de testemunhar o Cristo Ressuscitado em meio a 

uma sociedade marcada por sinais de morte e opres-

são!  

Diante do contexto atual, é prudente o distanciamento 

social e somos obrigados a nos afastar socialmente do 

outro e aproximarmo-nos de nós mesmos. É momento 

oportuno para rever as nossas atitudes construti-

vas/destrutivas que influenciam os laços familiares e 

sociais. Que possamos descobrir o caminho, às vezes, 

menos trilhado – o caminho para o nosso interior! 

Como Jesus que se entregou por todos, reafirmamos o 

nosso compromisso de, neste período de pandemia, 

celebrar a Eucaristia pelos que sofrem, os trabalhado-

res, nossos familiares e amigos...  

Contamos com sua participação, contribuição, oração e 

apoio para o bom andamento da formação e deste pe-

riódico, porque a “vocação sempre é uma resposta de 

Deus a um povo que pede”. 

Deus o abençoe, 

Pe. Tomás Cheruplavil, svd. 

 

Caros irmãos e irmãs, 

Feliz Páscoa! 

“Logos – Dom Helder Câmara” é 

uma iniciativa da Comunidade 

Formativa Verbita de Filosofia, 

levará informações, artigos, refle-

xõ 

ANIVERSARIANTE DO MÊS 

26 – Douglas Cruz da Silva 

 

Damos graças a Deus pelo dom da  

vida de nosso irmão e pedimos as 

suas orações por ele! 

 

Parabéns! 

A 
Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Hori-

zonte, juntamente com um grupo de voluntários 

intitulado “Transforma BH”, vem realizando 

diversas ações 

Ação Emergencial da Pastoral de Rua de Belo Ho-

rizonte conta com a ajuda do Postulantado Verbita 
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  O POÇO 

DO AMOR E OUTROS DEMÔNIOS 

 

do da jovem Sierva María de Todos los 

Ángeles, em uma Colômbia do período 

colonial espanhol.  

Poderíamos dizer que este romance dia-

loga com o Crime do Padre Amaro, de 

Eça de Queiroz, bem como com Lolita, 

de Vladimir Nabokov, contudo, vai além, 

num entrelaçar de religiosidade  católica 

e rituais africanos, “uma história de amor, 

cercada por mistério, sortilégio e feitiça-

ria, culminando num processo instaurado 

pela Inquisição.” Mas, contra a potência 

do amor, não há força maior: 

“Então ele a beijou os lábios pela primeira vez. O 

corpo de Sierva María estremeceu com o gemido, e ela 

soltou uma tênue brisa marinha e se abandonou à 

própria sorte. Ele passou por sua pele a gema dos 

dedos, tocando-a muito de leve, e viveu pela primeira 

vez o prodígio de se sentir em outro corpo. Uma voz 

interior o fez ver quão longe tinha estado do diabo em 

suas insônias de latim e grego, nos êxtases da fé, nos 

ermos da pureza, enquanto ela vivia com todas as 

potências do amor livre na senzala dos escravos. Dei-

xou-se guiar por ela, tateando no escuro, mas se arre-

pendeu no último instante e desmoronou num cataclis-

ma moral. Ficou deitado de costas com os olhos fecha-

dos. Sierva María se assustou com o seu silêncio e 

quietude de morte, e o tocou com um dedo.”  

Um romance que continua atual, ao falar 

de fanatismo religioso e um dos temas 

mais queridos da humanidade: o amor! 

Esta é nossa sugestão de leitura, que dis-

pensa maiores informações, pois, dos 

clássicos não comentamos, fruímos. 

24° Edição / 191 pag. / Ed. Record, 2016. (1994, ano 

de lançamento) 

 

 

 
 

 

              

tos dos andares mais altos rece-

bem um banquete todos os dias, 

os dos pisos mais baixos ficam 

com as sobras e as migalhas que 

restaram. 

Interpretado por Ivan Massagué, 

Goreng  questiona esse sistema e 

começa uma luta para "quebrar a 

dinâmica" do poço.  O diretor 

diz que o filme é uma crítica ao 

ser humano porque, na sua opi-

nião, somos "uma espécie mise-

rável". "Queríamos confrontar o 

espectador com egoísmo e indi-

ferença em relação ao sofrimento 

dos outros", disse ele em entre-

vista. "O ser humano é, na minha 

opinião, uma espécie infeliz. O 

filme fala sobre lutar contra o 

que somos desde o nascimento: 

uma bola de egoísmo que chora 

e chora e pergunta e pergunta", 

frisou. 

A dinâmica sobre a desigualdade 

é bem enfatizada, a questão soci-

al das classes dominantes que 

detêm muito e nada partilham 

com os demais. Há comida sufi-

ciente para todos, porém, não 

chega aos pisos inferiores, as-

sim, também, é no mundo real, 

toneladas de alimentos são pro-

duzidos anualmente, apesar dis-

so, a fome ainda é uma realidade 

dura e cruel. Logo, a produção 

faz uma crítica ao funcionamen-

to da sociedade atual. 

 

Editorial 

Editor e diagramador: Wesley Sousa  

Editor: José Moraes 

Revisão ortográfica: Arnaldo Lobato  

                         

                     

 

  O TEMPO 

INFORMATIVO 

DIGITAL 

Lançado recente-

mente na Netflix, 

O Poço, é um fil-

me dirigido por 

Galder Gaztelu-

Urrutia que mostra 

um sistema prisio-

nal bem desigual: 

enquanto os deten-

tos 

O Poço ganhou o prêmio de Me-

lhor Filme no Festival de Cinema 

de Sitges, em 2019. Este não é 

produção da Netflix, ela apenas 

com comprou os direitos de 

distribuição para ou-

tros países. Através da 

plataforma, o longa fez 

enorme sucesso, prin-

cipalmente entre o 

público brasileiro.  

Recentemente um epi-

sódio curioso ocorreu 

nas  na rede social Twitter com o Pe. 

Fábio de Melo: “O Poço: assistir 

ou não?”, comentou o influencer 

Lucas Consoli. O Padre respon-

deu com uma crítica: “– Não 

recomendo. Você já vive no 

poço da desilusão”. Fica a inda-

gação para cada um: assistir ou 

não? 

 O Poço é a nossa sugestão cul-

tural de filme nesta edição, vale 

ressaltar que devemos aplicar 

um olhar sociológico-filosófico 

sobre o filme para compreen-

dermos melhor os seus questio-

namentos, talvez o cantor-padre 

tenha olhado somente o poço. 

Fontes: canalpop.uol.com.br / ve-

jasp.abril.com.br / omelete.com.br 

 

A vida é o dever que nós trouxe-

mos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são seis horas! 

Quando se vê, já é sexta-feira! 

Quando se vê, já é natal... 

Quando se vê, já terminou o ano... 

Quando se vê perdemos o amor da 

nossa vida. 

Quando se vê passaram 50 anos! 

Agora é tarde demais para ser re-

provado... 

Se me fosse dado um dia, outra 

oportunidade, eu nem olhava o 

relógio. 

Seguiria sempre em frente e iria 

jogando pelo caminho a casca dou-

rada e inútil das horas... 

Mário Quintana 

 

Obra do genial 

escritor Colombia-

no, Gabriel García 

Márquez, como 

grande mestre das 

letras, nos surpre-

ende em um ro-

mance dramático. 

Ao dar vida ao 

padre Cayetano 

Delauro enamora-

do  


