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EU E A FÉ QUE PROFESSO 

Porque devo ir à Igreja? Se eu rezar em casa Deus não escuta? 

 

Está é uma pergunta feita frequentemente nas atividades desenvolvidas em 

nossas paróquias, comunidades, centros de formação católicos e, especialmente, nas 

celebrações litúrgicas. 

O Senhor Jesus, quando começou a obra da fundação da Igreja, reuniu em torno 

de si vários homens e mulheres que se tornaram seus discípulos, os quais o 

acompanhavam e o escutavam com frequência. Mas Ele reuniu também um grupo mais 

estreito de doze homens, que por Ele foram constituídos como seus apóstolos, aqueles 

que guiariam a Igreja depois de sua ressurreição e subida ao Céu.  

Por vezes encontramos Jesus a orar sozinho em seu diálogo com o Pai, mas 

também o vemos se reunir com seus discípulos para lhes ensinar a orar. A oração que o 

Senhor ensina aos apóstolos quando estes lhe pedem, é o Pai nosso. Se olharmos bem, 

veremos que esta oração que Jesus nos deixou como tesouro de espiritualidade é toda 

comunitária, feita para ser rezada pelos discípulos de Jesus em comunhão, juntos. 

Igreja é a tradução do latim ecclesia, que por sua vez traduz o termo grego 

eklesia, que significa “assembleia convocada”, portanto, a Igreja é o conjunto de filhos e 

filhas de Deus, batizados, regenerados em suas vidas por Jesus, que se reúnem para 

louvar a Deus e elevar a Ele suas preces e súplicas por si e pelos outros no mundo todo. 

 Hoje em dia é muito difundido o costume de se esquivar de compromissos que 

podem ser adiados ou cancelados e que, supostamente, não trariam consequências tal 

atitude. Infelizmente, esse hábito tem entrado mesmo nas nossas vidas enquanto 

cristãos, uma expressão muito engraçada e contraditória é aquela de “católico 

praticante”. Não é fácil encontrar um jogador de futebol que não jogue futebol e que se 

esforce para não jogar e muito menos um que diga que é jogador, mas um “jogador não 

praticante”.  

Não podemos nos deixar levar para longe de Deus e de sua Igreja pelo 

comodismo ou desinteresse, sendo que Deus sempre se interessa por nós, e a Igreja 

também.  



A Igreja é a casa de Deus, se somos seus filhos, então a Igreja é nossa casa 

também, uma casa acolhedora e onde eu posso me repousar das agitações da vida que 

vai perdendo o sentido do espiritual e do divino, onde posso viver uma verdadeira 

fraternidade, a mesma proposta feita pelo Senhor aos seus discípulos de todos os tempos 

“Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros” (Jo 13, 35). 

Pe. Everton Vicente Barros 

Comunidade Católica Palavra Viva 

 

 

Programação Palavra Viva em Caraguatatuba-SP 

“Momento Ágape” na Catedral do Espírito Santo dias 10 e 24 de Abril às 20h30. 
Encontro para Jovens em São José dos Campos dia 27 de Abril. 
Programa “Na sintonia do amor” toda terça- feira às 17h30. 
 

Maiores informações: 
Tel.: (12) 3887-6032 
Cel.: (12) 98149-1427  
E-mail: palavravivacaragua@gmail.com 
 
 
 
 


