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INFORMATIVO

VOLTAMOS NOSSOS OLHARES PARA O
CORAÇÃO DE JESUS

Padre Túlio Marcos, SCJ

Foram trinta
tentativas até
que eles
a ce r t a r am.
Passaram a
bola um para
o outro,
d r i b l a r a m
a q u e l e
adversár io ,

tomaram a bola, tornaram a
passar, atrasaram, lançaram
mais à frente, chutaram fora.
Repetiram tudo, bateu na
trave, o goleiro defendeu. Isso,
mais de doze vezes.
Perseguiram, perseguiram, até
que trinta e sete minutos
depois, um deles conseguiu pôr
a bola entre aquelas três
balizas. O público foi ao delírio,
eles se abraçaram e rolaram
no chão. O time tinha uma
chance. Se o outro não fizesse
um gol, eles seriam campeões,

O Evangelho de São João
narra o momento em que o
lado de Jesus é aberto por um
soldado. Voltamos nossos
olhares para o Cristo
transpassado, porque ali está
presente, de forma clara, o
mistério de nossa salvação, e
também, o centro de nossa
espiritualidade.

No golpe da lança, o
evangelista contempla a
revelação da verdade mais
clara e profunda acerca da vida
de Jesus, no momento em que
termina a sua missão neste
mundo. É a prova culminante
de uma vida oferecida por
amor até às últimas
consequências: “Tendo amado
os seus que estavam no
mundo, amou-os até ao
extremo” (Jo 13,1). Indica, de
certa maneira, o nascimento
do homem novo, capaz, não
só de uma vida livre do
egoísmo e do pecado, mas
finalmente arrancado das
cadeias da morte, porque

ganhariam pontos, poderiam
valorizar mais os seus jogos, os
jogadores poderiam, quem sabe,
ser contratados e ganhar mais
dinheiro. Enfim, custou, mas
acertaram!

A maioria dos jogos é feita de
tentativas, até que alguém acerte.
Assim é no jogo de cartas, no
futebol, no basquete, no vôlei. Nós
não nos damos conta, mas eles
imitam o jogo da vida; que é feita
de muitas e muitas tentativas, até
que o acerto é definitivo, porque
vale um campeonato.

Infelizmente muitos que
conseguem acertar dentro
daquela cesta e daquelas traves,
nem sempre acertam na vida.
Chutam mais fora do que dentro.
Vale dizer, que não adianta aquele
sujeito ser tão bom, fazendo gols
e acertando tanto aquela cesta,
se não acerta uma em casa com
a mulher e com os filhos. Melhor

é ouvir os jogadores que
prezam sua família mais do
que o seu futebol. Morrem
de saudade de casa,
enquanto treinam e
perseguem aquela bola que
fará o povo se divertir. Há um
pouco de artista de circo em
cada jogador de futebol.
Malabarista da bola, ele
alegra milhões de pessoas.
Mas o jogo mais sério é o
que eles jogam para a sua
família e para seus filhos.
Podem até perder no campo,
mas não em casa. Lá, tem
que dar certo! Foi o que
ouvimos de muitos deles na
Copa do Mundo. De todos os
gols que fizeram, este foi o
mais bonito! Sua declaração
de amor pela esposa e pelos
filhos.

acolhido na glória do Pai.
O sangue que sai do lado de

Jesus simboliza a sua morte.
Morte que Ele aceita a fim de
salvar a humanidade. É a
expressão de sua glória, do seu
amor até o extremo, o amor do
pastor que se entrega por sua
ovelhas, do amigo que dá a vida
por seus amigos. Essa prova
máxima de amor, que não se
detém diante da morte, é objeto
de contemplação para a
comunidade de João e deve ser

para nós Sacerdotes do
Coração de Jesusum modo
de viver o carisma do
fundador.

A água que brota é símbolo
do Espírito, princípio de vida
que todos poderiam receber
quando manifestasse sua
glória, de acordo com o
convite que Ele fez no dia da
grande festa narrada em Jo
7, 37 “Se alguém tem sede
se aproxime de mim e beba”
Jesus convida a beber da
água que brotaria de si. Na
cruz Jesus é um novo templo
de onde brotam os rios de
água do Espírito.

Foi esse amor,
demonstrado e comunicado
na cruz pelo lado
transpassado, que moveu
Padre Dehon a fundar essa
nossa família religiosa. Foi
esse amor que moveu a sua
ação apostólica. É esse amor
que deve motivar a nossa
caminhada congregacional e
cristã.
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A FÉ SEM OBRAS É MORTA (TG 2,14-26)

Vista-se
bem...para ser

bem visto
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Julieta Voiêtta

Tiago, o “irmão do
Senhor” (Gl 1, 18-
19) era líder da
Igreja de Jerusalém,

após a partida de Pedro para
Roma. Consta que a
expressão “irmão do Senhor”
faz pensar em algum parente
de Jesus (Mc 6,3). Sua
importância foi claramente
reconhecida em algunstextos
dos Atos e em Gálatas. A
epístola de Tiago ressalta o
valor da fé, unida à caridade
fraterna. Poderíamos
enumerar diversos valores
que, se conservados durante
a vida, tornariam as pessoas
melhores: honestidade,
bondade, responsabilidade,
religiosidade, fraternidade,
etc. Mas, e a fé? Também é
indispensável... somente duas
letras! Pequena na grafia,
imensa no valor para quem a

conserva no dia a dia! Quantas
vezes já presenciamos um “vai
com Deus” de alguém que nada
colabora com o pedido que lhe
foi feito. Adianta fingir que tem
algum valor? Adianta frequentar
a Igreja e as celebrações? Estar
presente em todas as
procissões, rezar novenas e
mais novenas e não ser solidário
com os mais necessitados?
Onde fica o mandamento de
Deus, “amar o próximo como a
nós mesmos”? E o
relacionamento com as
pessoas? O interagir bem,
também mostra caridade e
religiosidade... A fé é tão
essencial que é encontrada na
Bíblia em cerca de 162 citações.
Jesus Cristo, em sua pregação,
salientou a sua importância, pois
a fé nos conduz às obras,
vejamos algumas: _ Mt 9, 2 –
“... vendo a fé daquela gente,

disse ao paralítico: Meu filho,
coragem, teus pecados te são
perdoados!” _ Mc 5, 34 –
“Filha, tua fé te salvou, vai em
paz, sê curada do teu mal...”
_Lc 17,5 – “Os apóstolos
disseram a Jesus, aumenta-
nos a fé. Disse o Senhor, ‘Se
tiverdes fé como um grão de
mostarda, dirás a esta
amoreira: Arranca-te,
transplanta-te no mar, e ela
vos obedecerá”.  _ At 3, 16 –
“Foi a fé em Jesus que lhe deu
esta cura perfeita, à vista de
todos vós.” Jesus, com
autoridade divina, usava a fé
das pessoas para realizar sua
obra. “Não há força maior que
a fé, nem voz mais alta que a
oração.” A oração intensifica
a fé, esta por sua vez, motiva
a caridade, por isto a frase de
Tiago muito nos toca: “A fé
sem obras é morta”.

Diocese ou “Igreja
Particular” é a porção

do Povo de Deus, cujo cuidado
pastoral está confiado ao bispo
diocesano. Para exercer sua
missão, o bispo conta com a
colaboração de presbíteros
(padres), religiosos, religiosas,
leigos e leigas. Nela está presente
e atua a Igreja de Cristo, una,
santa, católica e apostólica. Uma
diocese nasce da necessidade de
se dar uma maior atenção a uma
determinada região. Sua criação
depende de uma Bula papal. A
Bula, historicamente, era um selo
de ouro, prata ou chumbo, que
pendia de documentos emitidos
por papas ou reis. Na Igreja
Católica, designa um documento
pontifício de caráter,
especialmente, solene. As Bulas
contêm ordens, instruções ou
benefícios que dizem respeito aos
fiéis católicos. 

A Diocese do Aterrado foi criada
em 08 de julho de 1918, pela Bula
“RomanisPontificibus” do Papa
Bento XV, desmembrada da
Arquidiocese de Mariana. A 05 de
dezembro de 1960 passou a
denominar-se Diocese de
Luz.Nossa Diocese de Luz foi
criada a partir do desejo da Igreja
em se fazer presente, de modo
eficaz, dinâmico e permanente,
“no vasto território do centro-

A DIOCESE DE LUZ COMEMORA 100 ANOS
(1918 - 2018)

oeste mineiro”, até então pertencente
a Mariana, primeira Diocese das Minas
Gerais. Somos herdeiros e
continuadores desta riquíssima
história.Em 8 de julho de 1918, se
acendeu a pequena fagulha de nossa
Igreja Particular. Hoje, caminhamos
para o Jubileu de seu
centenário.Celebramos um
“Centenário de Luz”, abrindo-nos em

busca de outro. Desafiados pelos
ventos tempestuosos do “mar da
vida e da história”, estamos na
pequenina barca que é a Igreja,
“santa e pecadora”, mas que é
sacramento do Reino. Cada um dos
batizados e todos nós, em nossas
comunidades cristãs, somos esta
chama de esperança, alimentada
pelo sopro do Espírito Santo.
Espalhemos a “centelha da fé,
quais raios luminosos que acendam
brasas de humanidade sob as
cinzas destes tempos desumanos,
para que o mundo creia”!

A comemoração do centenário da
Diocese está acontecendo desde
2017, com vários eventos e terá
seu ponto alto no dia 08 de julho
com uma Santa Missa às 10h, cuja
celebração será presidida pelo
Núncio Apostólico no Brasil D.
Giovanni D’Aniello. Nesse dia
festivo, estarão presentes
representantes de toda a Diocese
através das Foranias e Paróquias.
Todo o Povo de Deus irmanado
nesse acontecimento tão
importante e abençoado para
nossa Igreja Particular de Luz.
Rezemos, pois, por nossa Diocese,
nosso Bispo Dom Aristeu, padres,
religiosos e religiosas e todo o Povo
de Deus.

PARABÉNS, DIOCESE DE LUZ!
DEUS SEJA LOUVADO!
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ACONTECEU:
Na quinta-feira, 14 de junho, a Cúria Diocesana

juntamente com o Bispo Dom José Aristeu recebeu os
mais de 140 funcionários das paróquias da Diocese de
Luz, para um momento de confraternização pelo
centenário. O evento iniciou com a acolhida de Dom
Aristeu e após, houve uma palestra motivacional, com a
psicóloga Erica Pontes.

Os funcionários além de palestra, também conheceram
o Centro de Memória, o Centro Missionário, o Seminário
Nossa Senhora da Luz. O encontro encerrou com a
celebração da Santa Missa presidida por Dom Aristeu e
concelebrada por diversos padres presentes.



02/07 Teus pecados são perdoados

09/07 Tem confiança, tua fé te salvou

ROTEIRO PARA SETORES
Maria Aparecida (Lila)

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e
irmãs, nesse início do mês de
julho, estamos começando
nossos encontros, agora com
pequenas reflexões e a reza do
terço.
Iniciemos, cantando: Em nome
do Pai...
Seria muito bom ouvir que
nossos pecados estão
perdoados, mas, para isso,
peçamos a Jesus, o perdão por
todas as nossas faltas.
(momento de silêncio)
Para o encontro de hoje, temos
um trecho do Evangelho de
Mateus 9, 1-8 (Ler na Bíblia)

Cantemos: A Bíblia é a Palavra
de Deus...

LEITOR 1. A palavra-chave
desse Evangelho é o perdão dos
pecados. Diante do paralítico,
Jesus, simplesmente, diz: “Teus
pecados te são perdoados”,

ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos
e irmãs, estamos no nosso
segundo encontro. Iniciemos,
invocando a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai...
Hoje, o Evangelho nos diz
para ter confiança em Deus e
que nossa fé nos aproxime
Dele. Assim, com toda fé,
peçamos o perdão a Deus que
é Misericórdia.
Vamos ouvir o que nos diz:
Mateus 10, 7-15. Ler na
Bíblia.
Cantemos: Como são belos
os pés do mensageiro...

LEITOR 1. No Evangelho de
hoje, Jesus opera dois
significativos e importantes
milagres, testemunhos de
sua missão libertadora,
mesmo sob a opressão da
morte. Vemos que as ações
de Jesus não eram
planejadas, nem estavam
programadas. Continuavam e

manifestando assim, não só  o
poder de curar, mas também de
perdoar. Diante do fato, a
multidão com admiração e
louvor, não pelo milagre
realizado, mas por Deus ter dado
tal poder aos homens.  Que
Jesus nos ajude a vencer nossa
incapacidade de ver sua ação
libertadora.

TODOS: Senhor, perdoai
nossos pecados.

LEITOR 2. Conforme a crença
popular na época de Jesus, as
enfermidades eram causadas
pelos pecados, e, por isso, os
judeus pensavam que somente
Deus podia perdoá-los. E Jesus
atua com o poder de Deus e isso
equivale a dizer que Jesus é Filho
de Deus e os sinais que realiza
levam a reconhecê-lo como tal.
Os doutores da lei estavam
convencidos de que as atitudes
assumidas por Jesus, ofendiam
a Deus.

TODOS: Era esse o motivo
para acusar Jesus.

LEITOR 3. Ainda hoje essa
espécie de crítica atinge a
comunidade da Igreja. Isto
porque “o Deus de Jesus” não
é o “deus dos líderes”.
Perseguiama Jesus em nome
de Deus. E, através dos
tempos, o problema tem sido
sempre esse: precisamos
discernir, à Luz do Evangelho,
quem é o Deus que
acreditamos.

PARTILHA
ANIMADOR:  1. Será que
estamos fazendo um Deus para
nós que atenda nossos
interesses? Comentemos.
2. O que é mais importante: a
cura do corpo ou a da alma?
3. Por que Jesus disse:
Coragem, meu filho?

ANIMADOR:Agora vamos

REZAR O TERÇO, pedindo a
Nossa Senhora que abençoe o
Brasil e, que ela peça ao Divino
Espírito Santo que nos ensine a
votar. Coloquemos, também,
aquelas intenções que trazemos
bem no fundo do nosso
coração.
Meditemos os Mistérios
Gozosos, os Mistérios da
Alegria.

ENCERRAMENTO
ANIMADOR:Quando tivermos
fé suficiente para entender que
o pecado existe e que precisa
ser perdoado, saberemos que
Jesus confiou seu poder ao sinal
sacramental da reconciliação e,
então, a humanidade poderá
levantar-se dessa situação que
a impede de caminhar para a
glória.
Até o próximo encontro, se
Deus quiser.

CANTO: Um coração para
amar...

ainda continuam a ser uma
ocorrência diária, no trabalho
missionário, tanto no de
Jesus como no nosso.
Algumas vezes, as missões
difíceis são, precisamente, as
que fazem nosso apostolado
mais bonito e cheio de frutos.

TODOS: Os frutos são o
resultado da
disponibilidade do
evangelizador.
LEITOR 2. Os dois milagres
são realizados para curar duas
mulheres. Uma, foi curada na
rua, no meio da multidão,
tocando Jesus por trás, sem
que Ele percebesse. Jesus
consegue localizá-la e elogia
a fé da mulher. A segunda é
filha do chefe da sinagoga,
que acabara de morrer. Dessa
vez é Jesus que toca a menina
e, tomando-a pela mão, faz
com que ela viva. Jesus
restituiu a vida a essas duas
mulheres, mostrando seu

poder sobre a enfermidade e
a vida.

TODOS: Jesus, dá-nos
coragem para enfrentar os
obstáculos da vida com fé.

LEITOR 3. Cura e
Ressurreição são sinais do
Reino de Deus entre nós.
Curar significa salvar o
homem do mal que o afeta.
“A tua fé te salvou” mostra
que a fé aparece como
condição indispensável para
que a obra de Jesus possa
dar frutos. A fé da mulher é
comparável a do chefe e a
certeza de cura é total.

TODOS: Tudo mostra que
nossa única salvação está
em Jesus.

PARTILHA
ANIMADOR
1. Em qual dos milagres

vocês acham que houve mais
fé? Por quê?
2. Por que a mulher não
queria que Jesus a visse?
3.Por que Jesus quis ficar
sozinho com a menina morta?
Chegou a hora de
REZARMOS NOSSO TERÇO,
agradecendo a Maria tantas
graças que ela nos alcança e
pedirmosmais fé. Rezemos
contemplando os Mistérios
Dolorosos.

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Que Jesus
aceite nossa humilde oração,
que dirigimos à Sua Mãe e que
ela conceda a nós a graça das
virtudes de seu coração: fé
robusta, esperança alegre e
caridade ardente.
Até o próximo encontro,
querendo Deus.

CANTO: O Senhor é meu
Pastor, nada me faltará...
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16/07 Envio dos Apóstolos como Missionários

23/07 Trigo com Joio?

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos
irmãos e irmãs, continuamos
com os Evangelhos do mês de
julho e ainda rezando nosso
terço a cada encontro. Todos
somos missionários, pois
temos como obrigação e meta
evangelizar todas as criaturas.
Pedindo perdão a Deus pelo não
cumprimento da nossa tarefa de
evangelizadores, iniciemos o
nosso encontro, cantando: Em
nome do Pai...

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, aleluia, a minha alma
abrirei...
Ouçamos: Mateus 10, 7-15
Ler na Bíblia.

LEITOR 1.Jesus orienta seus
discípulos,  em saída, para que
aconteça: cura de doentes,
ressurreição dos mortos,
expulsão de demônios. Ele é
firme quando fala da autoridade
e do comportamento deles.
Adverte para os perigos e

ACOLHIDA
ANIMADOR : I n i c i emos ,
invocando o Espírito Santo:
Vinde... Em nome do Pai...
Amados irmãos e irmãs, como
anda nossa plantação de obras
junto de Deus? Temos sido
como o trigo do qual se faz o
pão que, consagrado, se
transforma em Corpo de Cristo?
Ou temos sido o joio, que
espalha a discórdia e o mal para
os outros?
Na meditação do Evangelho de
hoje, vamos partilhar, o que nos
diz: Mateus 13, 24-30,
portanto, cantemos: Põe a
semente na terra...

LEITOR 1. Jesus narra a
parábola do joio ainda sendo
semeado. Os inimigos vieram de
noite e semearam o joio no
meio do trigo. Certamente
Jesus falava dos judeus, que
tentavam semear a discórdia no
meio de seus seguidores,
tentando desestabilizar o grupo.

ciladas e manda que vão às
casas de Israel. Os cristãos não
tinham poder para realizar
milagres, mas o evangelista usa
essa imagem para significar a
luta dos discípulos de todos os
tempos contra tudo aquilo que
destrói a vida física e espiritual
do homem.

TODOS: Jesus quer que os
discípulos O imitem ao tratar
as pessoas.

LEITOR 2. Jesus pretende que
seus seguidores reproduzam a
vida de seu Mestre, ao mesmo
tempo que os convoca a
empregar todos os recursos
para a solução dos problemas
que angustiam o homem. Nas
instruções que Ele dá estão as
linhas de ação que são:
convivência, estilo de trabalho
e de vida. Jesus os leva a
trabalhar pelo Reino em total
abandono à Providência.

TODOS: Jesus nos salvou,

entreguemos a Ele nossa
vida, nossos atos e atitudes.

LEITOR 3. Peçamos a Jesus
que nos dê a coragem da fé,
para também enfrentarmos os
desafios da evangelização.
Temos que nos comprometer
com o Evangelho, com ousadia
e criatividade e levar até o fim
a missão que nos foi confiada.
O serviço missionário é árduo,
difícil, comporta perseguição,
mas é libertador, para todos:
evangelizado e evangelizador.

TODOS: Que Jesus nos ajude
a viver essa grande verdade!

PARTILHA
ANIMADOR: 1.Como explicar:
“Recebestes de graça, de graça,
dai”
2. Que tipo de recomendação
Jesus faz aos discípulos
missionários?
3. Como Jesus se expressa a
respeito da cidade que não os
receberem?

ANIMADOR:REZANDO AGORA
O NOSSO TERÇO, estaremos
entregando a Maria nossos
agradecimentos e o pedido que
ela leve nossas necessidades
até Seu Filho.
Meditemos os Mistérios
Gloriosos.

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Nós sabemos
que o envio de Jesus foi para
os pobres e marginalizados de
Israel e, hoje, é enviado para
nossas comunidades tão
carentes de coisas materiais e
da Sua Palavra. Que Ele nos
ajude na caminhada da fé, para
que possamos, como discípulos
missionários, levar a paz, o
amor e areconciliação para
todos.
Até o próximo encontro, com
a graça de Deus.

CANTO: Buscai primeiro o
Reino de Deus...

O trigo e o joio crescem juntos
até quando haverá a colheita. É
preciso ter paciência para
podermos esperar que se
complete esse crescimento,
para, no tempo oportuno,
podermos agir separando o
bem do mal. Precisa coragem
para realizar a colheita.

TODOS: Sejamos pacientes
com as sementes de joio que
crescem entre nós.

LEITOR 2. Nessa parábola,
Jesus torna claro, para seus
discípulos, como será o Juízo
Final, quando haverá, então, a
separação dos bons (trigo) e
dos maus (joio). O critério
desse julgamento será o amor.
O final dos tempos chegará e,
com ele, a colheita.

TODOS: Que Jesus nos ajude
a entrar, desde já, no
processo de conversão.

LEITOR 3. No seu Mistério
Pascal, Cristo, restaurou o
diálogo e a comunhão do
homem com Deus e, assim,
inaugurou definitivamente o
Reino da vida nova. Mas a
Igreja só terá a sua glória no
fim dos tempos. Enquanto ela
caminha nesse mundo, agentes
do mal procuram impedir-lhe o
crescimento.

TODOS: Tudo isso estava
oculto na parábola do joio e
do trigo.

PARTILHA
ANIMADOR: 1. Na parábola,
quem semeou a boa semente?
E a má?
2. Nos dias de hoje, quais são
os joios que se misturam no
processo da salvação?
3. Por que não se deve arrancar
o joio enquanto ele ainda está
crescendo?

ANIMADOR: REZEMOS

AGORA O NOSSO TERÇO,
suplicando a Maria que nos ajude
a separar os joios dos corruptos
que se espalham em nosso
Brasil; peçamos também as
graças que mais necessitamos;
Meditemos os Mistérios da Luz.

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: O  povo de Deus,
a Igreja, procura viver, com
fidelidade, a certeza de seu
triunfo em Cristo, quando, no
fim dos tempos, seremos
recolhidos, de todos os cantos
da terra, para o celeiro do Pai.
Em todo lugar existe uma
coexistência do bem e do mal e
o processo da nossa salvação
é muito misterioso; só Deus
conhece.
Até o próximo encontro, se
Deus quiser.

CANTO: Pelos prados e
campinas verdejantes eu
vou...
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JUVENTUDE: FORÇA DA IGREJA DE
CRISTO

Josiane Alves
A juventude enfrenta grandes

desafios para ser quem realmente é.
Isso porque a juventude ainda é vista
como mera “etapa preparatória” para
a vida adulta; é vista como
“problemática”, por, às vezes,
desrespeitar normas e ser impulsiva.
Tais definições e “pré-conceitos”
contra a juventude ficaram tão
enraizados em nossa sociedade ao
longo do tempo que, constantemente,
são tiradas as oportunidades de ser
quem realmente são.

Não é por serem jovens que são
pessoas que não pensam,não
sentem e não agem. Pelo contrário!
Todo mundo sabe como ficam
inquietos quando algo os incomoda e
logo planejam formas de mudar. “Não
ver a juventude como um problema é
uma graça a ser pedida e uma
realidade que é preciso descobrir na
teologia e na Palavra de Deus”
(CELAM, Doc. 173,20).

Deus dá aos jovens, a capacidade
de serem agentes transformadores
da realidade, como no livro do Profeta
Jeremias, que diz: “Ah, Senhor Deus!
Eis que ainda não sei falar; porque
sou jovem”, porém, o Senhor lhe
disse: “Não digas: Sou jovem; porque
a todos a quem eu te enviar, irás; e
tudo quanto te mandar, falarás. Não

ACOLHIDA
ANIMADOR: Iniciemos,
cantando: Em nome do Pai...
Irmãos e irmãs da comunidade,
estamos encerrando nossos
encontros do mês de julho e
que bom encerrarmos com o
grande milagre da multiplicação
dos pães. Para que Deus
multiplique nossos dons, nossa
fé, nossa esperança é preciso
que reconheçamos nossos
pecados e o poder de Deus e
Sua misericórdia de nos perdoar.
(momento de silêncio)
É João que nos conta a
maravilha que Jesus operou
dando de comer àquela
multidão, a partir de 5 pães e 2
peixes.
Cantemos para acolher o
Evangelho segundo João 6, 1-
15: (ler na Bíblia). Toda Bíblia
é comunicação...

LEITOR 1. Jesus interroga
Felipe sobre como alimentar a
multidão, faz o levantamento
do que se tem e ajuda a

30/07 Cinco pães e dois peixes
comunidade a se organizar.
Tudo muito bem planejado e
arrumado. Também tudo muito
litúrgico: sentaram-se, houve a
bênção dos pães e dos peixes,
comeram e recolheram as
sobras e queriam fazer de Jesus
seu Rei.

TODOS: Jesus, porém,
retirou-se sozinho para o
monte.

LEITOR 2. O milagre antecipa
a Eucaristia, significando a
abundância e a permanência do
milagre eucarístico no meio de
nós. A Eucaristia é a força da
Igreja, que caminha no mundo
em meio a tantos desafios. Nós
sabemos que Jesus, ao
multiplicar os pães e os peixes,
e saciar a fome da multidão
também da Palavra, propôs
uma nova ordem: a
comunidade organizada não
terá fome Dele.

TODOS: E nós? Somos uma

comunidade organizada?

LEITOR 3. O milagre da
multiplicação acentua a grande
preocupação de Deus pelo
homem, para responder as suas
necessidades mais profundas. A
multidão seguia Jesus porque
via os sinais que Ele fazia aos
enfermos. Mais do que a
multiplicação dos pães, está a
multiplicação daquele Pão que
matará a fome para sempre, o
que pode saciar qualquer tipo de
fome: a Eucaristia.

TODOS: Eucaristia, alimento
a nosso alcance todos os
dias.

PARTILHA
ANIMADOR: 1.Que parte do
texto lido mostra que Jesus já
sabia o que haveria de fazer?
2. O que nos ensina a
expressão: “Recolheram as
sobras” ?
3. De que maneira vocês acham
que aconteceria esse milagre

hoje? Ele já não acontece na
Eucaristia?
Hoje, nós vamos REZAR O
TERÇO, agradecendo a Maria
todas as graças e, pedindo a ela
que nos faça “Sacrários vivos”
da Eucaristia. (A comunidade
escolhe que Mistérios quer
contemplar hoje).

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus tem
consciência de nossas
necessidades materiais. Os pães
que Ele multiplicou para saciar
a fome da multidão são um
simples sinal da sua
solidariedade para com o pobre
e o necessitado. O pão trazido
e oferecido por Jesus é sinal de
vida eterna: A Eucaristia. A
compaixão material e espiritual
são meios de justiça, caridade
e comunicação de vida.
Vamos nos dar o abraço da
paz, em nome Cristo.
Até o próximo mês, querendo
Deus.
CANTO: Bendito, louvado
seja...

temas diante deles; porque estou
contigo para te livrar, diz o Senhor”
(Jr 1,6-8).

Por isso, devemos reconhecer a
força dos jovens como agentes
transformadores na Igreja e na
sociedade. O Papa Francisco, na
missa de envio da Jornada Mundial
da Juventude Rio 2013, traduz o
envio feito por Deus, e os convida:
“Jovens, por favor, não se ponham
na cauda da história. Sejam
protagonistas. Joguem no ataque!
Chutem para diante, construam um
mundo melhor!”.

A juventude de hoje sabe bem o
que quer; sabe conduzir sua própria
vida. Tem anseios como qualquer
outro ser humano, e, principalmente,
tem força e vontade de agir. Os
jovens não “querem ser”, eles”já
são”. A experiência de evangelização
da juventude deve reconhecer não
só a autonomia do jovem, como seu
protagonismo na construção de sua
própria caminhada, de sua própria
vida. É necessário, sempre, um
acompanhamento constante, por
pessoas “dispostas a servirem com
sua experiência e conhecimento,
desejosas de compartilhar sua
descoberta de Cristo e seu projeto”
(CNBB, Doc. 85, 203).

CATEQUISTA
Patricia Cristina dos Reis

“Ser catequistas requer amor,
amor sempre mais forte por
Cristo, amor pelo seu povo
santo”.

 
C o m

gratidão, o
Papa falou
d a
catequese
c o m o
um pi lar
para a
educação
da fé e
como uma
d a s
aventuras
educativas
mais belas da Igreja.

Segundo Francisco, o
catequista deve levar crianças,
jovens e adultos ao encontro
com Jesus, pelas palavras e
com exemplos de sua própria
vida, seguindo três pilares:

1- Ter familiaridade com
Cristo, aprender com Ele,
escutá-lo e permanecer em seu

amor, como Ele mesmo ensinou
aos discípulos: ”permaneçam
no meu amor, permaneçam

ligados a
mim, como o
ramo está
ligado à
videira. Se
somos unidos
a Ele,
podemos dar
f r u t o s ” .  O
coração do
c a t e q u i s t a
deve viver
essa união
com Ele.

2- Viver o
dinamismo do amor, a
exemplo de Cristo, no sair de si
para ir ao encontro do outro. O
dom do catequista o impulsiona
sempre para fora de si mesmo,
doando-se aos outros.

3- Não ter medo de sair, de
ir até as periferias, de ir a quem
precisa, sair do comum para
seguir a Deus, porque Deus vai
sempre além.
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FAMÍLIA, FÉ E AÇÃO: UMA REFLEXÃO DO PAPA
FRANCISCO

Anuar Teodoro Alves

01 - Ss Pedro e Paulo- At 12,1-
11; Sl 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19
02 - Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50);
Mt 8,18-22
03 – S. Tomé- Ef 2,19-22; Sl 116;
Jo 20,24-29
04 – Am 5,14-15.21-24; Sl 49(50)
Mt 8,28-34
05 -  Am 7,10-17; Sl 18b(19b);
Mt 9,1-8
06 - Am 8,4-6; Sl 118; Mt 9,9-13
07- Am 9,11-15; Sl 84; Mt 9,14-
17
08- Ez 2,2-5; Sl 122; 2Cor 12, 7-
10; Mc 6, 1-6
09 – Os 2,16.17b1-18.21-22; Sl
144; MT 9,18-26
10 - Os 8,4-7.11-13; Sl 113; Mt
10,1-7
11 - Os 10,1-3.7-8.12; Sl 105,1-
7; Mt 10,1-7
12 - Os 11,1-9; Sl 80; Mt 10,7-15
13 - Os 14,2-10; Sl 51; Mt 10,16-
23
14 - Is 6,1-8; Sl 93; Mt 10,24-33
15 - 15º Dom. Comum- Am 7,
12-15; Sl 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-
13
16 - N. S. do Carmo-  Zc 2,14-17;
Sl Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
17 - Is 7,1-9; Sl 47; Mt 11,20-
24
18 - Is 10,5.7.13-16; Sl 93; Mt
11,25-27
19 - Is 26,7-9.12.16-19; Sl 102;
Mt 11,28-30
20 - Is 38,1-6.21-22,7-8; Sl Is
38,10-16; Mt 12,1-8
21- Zc 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt
12,46-50
22 - 16º Dom. Comum- Jr 23,1-6;
Sl 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.
23- Mq 6,1-4.6-8; Sl 50; Mt
12,38-42
24- Mq 7,14-15; Sl 84; Mt 12,46-
50
25- S. Tiago Maior- 2Cor 4,7-15;
Sl 126; Mt 20,20-28
26- Ss Joaquim e Sant’Ana- Jr 2,1-
3.7-8.12-13; Sl 36; Mt 13,10-17
27- Jr 3,14-17; Sl Jr 31,10-13;
Mt 13,18-23
28- Jr 7,1-11; Sl 83; Mt 13,24-30
29- 17º Dom. Comum- 2Rs
4,42-44; Sl 144; Ef 4,1-6; Jo 6,1-
15
30- Jr 13,1-11; Sl Dt 32,18-21;
Mt 13,31-35
31- Jr 14,17-22; Sl 78; Mt 13,36-
43

É chegado o tão esperado
momento: o grande banquete, a
mesa onde todos são irmãos, filhos
do mesmo Pai, unidos a Ele através
do diletíssimo Filho.

Eis o sentido para o canto de
comunhão. Tem
comoobjetivoexpressar a alegria por
essa unidade no Mistério celebrado.
O texto precisa projetar a assembleia
como um todo, e, ao mesmo tempo,
cada uma das pessoas que
participam, pois todos juntos
constituímos o Corpo Místico de
Cristo.

Para isso, uma ótima referência é
o Evangelho do dia, pois, quanto
maior a conexão entre a Liturgia da
Palavra e a Eucarística, mais se
incentivará o compromisso cristão
de realizar, no cotidiano, aquela
mesma entrega do Corpo e do
Sangue de Cristo, oferecidos uma
vez por todas.

Recentemente em uma
reflexão, o Papa Francisco
recordou que o mundo é repleto
de cristãos que recitam as
palavras do Credo, mas não as
colocam em prática. Ou de
eruditos que catalogam a
teologia numa série de
possibilidades, sem que esta
sabedoria tenha depois reflexos
concretos na vida das pessoas.
É um risco para o qual São Tiago
já havia alertado dois mil anos
atrás e que o Papa retomou
comentando o trecho da carta
do Apóstolo. “A sua afirmação –
observou – é clara: a fé que não
dá fruto nas obras não é fé”:

Também em nossas famílias,
erramos muitas vezes quanto a
isto. Ouvimos pessoas que
dizem: ‘Mas eu tenho tanta fé’,
‘eu acredito em tudo…’. E talvez
esta pessoa tenha uma vida
morna, frágil. A sua fé é como
uma teoria, mas não está viva
em sua vida. O Apóstolo Tiago,
quando fala de fé, fala
justamente da doutrina, daquilo
que é o conteúdo da fé. É

MÚSICA PARA O BANQUETE

possível conhecer todos os
mandamentos, todas as
profecias, todas as verdades de
fé, mas se isso não é colocado
em prática, não acaba em obras,
não serve. Podemos recitar o
Credo teoricamente, inclusive
sem fé, e têm muitas pessoas
que fazem assim. Também os
demônios, que conhecem muito
bem o que se diz no Credo e
sabem que é Verdade.

No Evangelho – prosseguiu
Francisco –, se encontram dois
sinais reveladores de quem “sabe
no que deve acreditar, mas não
tem fé”. O primeiro sinal é a
“casuística”, representado por
aqueles que perguntavam a
Jesus se era lícito pagar as taxas
ou qual dos sete irmãos do
marido deveria se casar com a
mulher que ficou viúva. O
segundo sinal é a “ideologia”:
(são) os cristãos que pensam a
fé como um sistema de ideias,
ideológico: existiam também no
tempo de Jesus. O Apóstolo João
os chama de anticristo, os
ideólogos da fé, independente de

sua proveniência. Naquele
tempo havia os gnósticos,
mas existirão muitos… E
assim, esses que caem na
casuística ou na ideologia são
cristãos que conhecem a
doutrina, mas sem fé, como
os demônios.

Pelo contrário, recordou o
Papa, no Evangelho existem
também exemplos de
“pessoas que não conhecem
a doutrina, mas têm muita
fé”. O Pontífice citou o
episódio da Samaritana, que
abre o seu coração porque
encontrou Jesus Cristo, e não
verdades abstratas: a fé é um
encontro com Jesus Cristo,
com Deus, e dali nasce e leva
ao testemunho. É isso que o
Apóstolo quer dizer: uma fé
sem obras, que não envolvae
que não leve ao testemunho,
não é fé. São palavras e nada
mais que palavras. Que a
Sagrada Família abençoe e
santifique nossas famílias!

Ora, Deus se deixa encontrar por
nós, que, nessa certeza,
caminhamos ao seu encontro.
Então, uma melodia suave e
agradável, motivadora a seguir, como
que num ato de avançar rumo ao
Senhor, é a mais adequada para
acompanhar este rito. Nada de
melodias eufóricas e vibrantes, mas
sim, carregadas de fé e verdadeira
alegria, características de quem está
unido a Deus!

Em algumas celebrações, fica bem
um canto que ajude mais a oração e
o recolhimento, a fim de evitar um
comungar “automático”. Em outras,
especialmente festas maiores,
mostre toda a alegria e a exultação
ao Deus que nos une em comunidade,
como se fosse um desfecho vibrante
de toda a celebração.

Quanto à forma, um canto com
refrão ajuda a participação dos fiéis,
que conseguem cantar até mesmo
de cor. Contudo, pode ser executado
menos pela assembleia e mais pelo
ministério de música, inclusive
comarranjos e solos instrumentais
que favoreçam a oração. Se

necessário um segundo canto,
seja este mais propício à
interiorização, de modo que faça
a transição para o indispensável
momento de silêncio pós-
comunhão.

Uma prática que não produz
bons efeitos é o uso dos
chamados pout-pourri, na qual
se unem trechos de várias
canções em uma só, por vezes
modulando os tons durante a
execução. Isso gera uma
confusão melódica/rítmica e uma
mistura nos textos, ficando a
desejar quanto à mensagem que
se pretende transmitir. A meu ver,
mesmo que tecnicamente bem
construídos, mostram falta de
criatividade e de zelo litúrgicos.

Finalizando, importante também
verificar se o ministério de música
comungará, antes, durante, ou
após o canto. Não há uma regra:
cada grupo veja o melhor para
que, sem interrupção da música,
ninguém fique fora do banquete.
Afinal, ele é para todos, inclusive
para nós, músicos.
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08 DE JULHO TRÍDUO
PREPARATÓRIO

PARA O
CENTENÁRIO DA
DIOCESE DE LUZ

05, 06 E 07 DE
JULHO ÁS 19H NA
IGREJA MATRIZ
SÃO VICENTE

FÉRRER.
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DIA DOS AVÓS: SÃO JOAQUIM E SANT’ANA
Dalvinha

Angélica Ornelas

MULHER/MÃE QUE ORA

“Não andeis
ansiosos de
coisa alguma;
em tudo, porém,
s e j a m
c o n h e c i d a s ,
diante de Deus,
as vossas
petições, pela
oração e pela
súplica, com
ações de
g r a ç a s ” .
(Filipenses 4.6)

A oração é a
arma mais
poderosa que
você tem,
porque é a ferramenta que abre as
janelas do Céu sobre a sua vida.
Se nós não sabemos porque
devemos orar, encaramos a oração
como uma obrigação, algo que
devemos fazer para Deus ficar
satisfeito e para passar tempo com
Deus. Nós precisamos reconhecer
o quanto Deus é grande. E tudo
que Deus tem para depositar na
nossa vida, não é por causa de nós
mesmos, mas por causa da
justificação do sangue do Cordeiro.

Sempre queremos que Deus nos
livre da tribulação, mas Deus
permite que nós passemos por elas
para adquirirmos experiência.

O nosso jeito de ser
família tem muito  dos
nossos avós, porque

independente da convivência ,
herdamos deles traços
característicos e muito
marcantes.

Dia 26 de Julho
celebraremos, com muito
carinho, os avós de Jesus:
Santa Ana e São Joaquim.

Ana e Joaquim eram judeus
e viviam em Israel. Ana, idosa,
não tinha filhos e isso era
causa de vergonha para ela, já
que toda mulher judia na
época, sonhava carregar no
ventre o  Salvador.Era um
casal muito devoto.  Sempre
rezavam e pediam  até que
Ana engravidou.São
pouquíssimos os dados
históricos sobre eles, mas ,
sem dúvida, o que era

7° PRINCÍPIO: TOMADA DE
ATITUDE.

Após o período de
c o n s c i e n t i z a ç ã o
começamos o período de

transformações. Aprendemos que
nossos problemas e dificuldades
escapam ao âmbito pessoal. É preciso
resgatar os valores perdidos. Como
pais, amigos, seres humanos, temos
direitos, somos gente e não temos de
ser uma fonte inesgotável de recursos.
Na família, no trabalho, na convivência
com o outro não temos culpa pelos
problemas que encontramos.

As dificuldades aparecem, podemos
errar mesmo fazendo o nosso melhor.
E o círculo vicioso permanece.
Influenciamos a vida das pessoas, à
nossa volta, do mesmo modo como
somos influenciados por elas. E chega
a oportunidade para provocar
mudanças necessárias em nossa vida,
como um risco de agirmos de modo
diferente, buscando outro resultado.
Este é um princípio PREPARADOR.

Em chinês, “crise” é um ideograma de
dois caracteres - um significa risco e o
outro oportunidade. O risco é
importante! Assim, arriscando não
perdemos as oportunidades. Cada
pequena crise ou dificuldade serve de
alavanca para o crescimento pessoal.

Administrar uma crise começa por
delimitar uma área de ação. O “porquê”
perde a importância e a atenção passa
a ser dirigida para “como” modificar a
situação.

Compreender que todos têm algumas
dificuldades e procurar um diálogo
facilita a ocorrência de mudanças. Estar
atento e olhar para o outro, buscar uma
melhor qualidade de vida ajuda muito.
É assumir o compromisso com a
mudança.

Precisamos deixar de ser
dependentes de nossos dependentes

e da necessidade de ajudá-los.
Devemos “sair do problema” e olhá-
lo de fora, encarar a realidade, ser
objetivos e reais, criar reação
positiva, ficar calmos e serenos,
dispor-nos às mudanças, pedir
ajuda, lutar por nossos valores e
crenças, viver de forma sadia, deixar
os outros viverem a vida deles e
dedicar-nos a viver a nossa.
Devemos pensar antes de agir e de
responder.

As mudanças são lentas e difíceis.
Podemos andar devagar, mas não
devemos ficar parados. O caminho
se faz ao ser percorrido. Outra
qualidade de relações aparecerá.
Viver bem com o outro será
consequência de uma UNIÃO.
Nossas relações com os que estão
próximos de nós adquirem mais
qualidade e surgirá um entusiasmo
dirigido à algo acima e além de nós
mesmos. O objetivo é ter um
resultado positivo. E quando o
resultado for diferente do esperado
devemos ter FÉ e render à FORÇA
MAIOR, ao PODER SUPERIOR que
sabe o que precisamos. Sabemos
que ELE é sábio para não atender
as nossas orações da forma como
a fazemos, mas do modo como
devemos ser atendidos.

A tomada de atitude nos oferece
o desafio de assumir posições claras
e definidas no enfrentamento de
uma situação complicada ou
problemática. É preciso estar
preparado para agir, sem voltar
atrás nas posições assumidas; daí
o caráter preparador desse princípio
do Amor Exigente... TOMAR
ATITUDE PRECIPITA A CRISE. E
vamos em frente! UM DIA DE CADA
VEZ...

vergonha
e
humilhação
para Ana
tornou-se
motivo de
orgulho e
alegria. Ela
cumpriu a
s u a
promessa
e
ofereceu
Maria a
serviço de
Deus, no
t e m p l o ,
q u a n d o
elatinha 3
anos.

Bento XVI falou da importância
dos avós e reforçou o quanto
podem ser e, na maioria das
vezes, são a certeza do afeto e

da ternura
que todo
s e r
h u m a n o
precisa dar
e receber.

E m
setembro
de 2014,
f a l a n d o
a o s
idosos,  o
P a p a
Francisco
e x p l i c o u
qual é o
papel dos
avós nas
famí l ias:

“Aos avós, que receberam a
bênção de ver os filhos dos
filhos  está confiada a grande
tarefa de transmitir a
experiência da vida, a história

Cristina Melo
Q u a n d o
passamos por
a l g u m a
s i t u a ç ã o
difícil, nós nos
aproximamos
mais de Deus.
Q u e r e m o s
correr de
qualquer tipo
de dor, em vez
de receber
uma medida
maior através
da oração, da
força de Deus,
fluindo através
de nós para

prosseguirmos e passar pelo que
devemos passar. Deus permite que
passemos pelas situações difíceis
para nos libertarmos, e através da
oração acharemos o escape para
continuarmos prosseguindo.

Nos momentos difíceis, não tenha
medo.  Deus está fazendo algo novo
em você.

Numa vida de oração, o que toca
o coração de Deus é a sinceridade
e a simplicidade do seu coração.
Fale o que está dentro do seu
coração, orando com fervor e
permanecendo até o fim.

Venha ser você também uma
Mulher/Mãe que Ora.

Angélica Ornelas

de uma família, de uma
comunidade, de um povo;
partilhar, com simplicidade,
uma sabedoria e a própria fé,
que é a herança mais preciosa!
Felizes aquelas famílias que
têm os avós perto! O avô é
pai duas vezes e a avó é mãe
duas vezes”.

Certamente,nós que somos
avós e desfrutamos  do carinho
e presença de nossos netos ,
queremos celebrar  e
agradecer muito ao nosso
Bom Deus!

E por todos osavós  que não
estão mais entre nós, vale
uma oração de
agradecimento, uma missa,
uma vela acesa, qualquer outra
homenagem,  para que essa
data não fique no
esquecimento!

PARABÉNS!!!



DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JULHO
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Julho de 2018Julho de 2018Julho de 2018Julho de 2018Julho de 20180 70 70 70 70 7

RECEITAS CASEIRAS PARA TRATAR GRIPO E RESFRIADO

ADELIA DE PAULA CHAGAS
ADRIANA DE FREITAS RESENDE
LOPES
ADRIANA MIRTES
OLIV.FERNAND.MIRANDA
ALAIDE MARIA DO COUTO
ALESSANDRO RODRIGUES
GEREMIAS
AMBROSIA VIEIRA
ANA CRISTINA DE CAMARGOS
ANA JAQUELINE DE FARIA
ANA MARIA DOS SANTOS
ANA MARIA VIEIRA RIBEIRO
ANA PAULA PIRES
ANDREI SALVIONI DA SILVA
ANGELA RODRIGUES VAZ
ANDRADE
ANTONIO ALVES LIMA
ANTONIO BASILIO FILHO
ANTONIO CARLOS SILVA
OLIVEIRA
ANTONIO DE FIGUEIREDO
ANTONIO HENRIQUE DE
CARVALHO
ANTONIO JOAQUIM CAMPOS
APARECIDA HELENA SANTOS
FERNANDES
APARECIDA PEREIRA
ARI ALVES PIMENTA
ARIANA OLIVEIRA SILVA
BLAITON FREITAS
CARLOS ALVES PEREIRA FILHO
CARMEM LUCIA SANTOS
OLIVEIRA
CELINA MARIA MEDEIROS
CELIO RODRIGUES DA SILVA
CLAUDETE COSTA SILVA LEAO
CLAUDINO LUIZ M. S. OLIVEIRA
CLAUDIO GERALDO ALVES
CLAUDIO MANOEL RESENDE
CLAUDIONOR DE OLIVEIRA NETO
CLEUSA MARIA VIEIRA
CRISTIANE CARLA MACEDO
NUNES
CRISTINA SILVA RIBEIRO
DALAIRDES COUTINHO DA COSTA
DALMO DA FONSECA
DALVA MARIA DE FARIA
DALVA MARIA PEREIRA DE
OLIVEIRA
DARCI DA SILVA
DARCY CORREA CRESPO

DEA COSTA
DEHON DOS SANTOS
DEISE SILVA MARTINS CAMPOS
DENISE CRISTINA DE MELO
BONACORSI
DIVINO JULIO DA SILVA
DORALICE MARIA CANDIDA
DUFLAIR ATANAZIO
DULCE MARIA CARVALHO
EDERSON OLIVEIRA SOUZA
EDILAINE G. SILVERIO
EDILSON JOSE DA SILVA
EDNA LOPES SILVA
EDNEIA ADAIR MENDONCA DE
SOUZA
EDVALDO JOAQUIM AVELINO
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA
ELAINE CRISTINA PEREIRA
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
ELENICE DAS GRACAS LOPES
ELI SILVEIRA DE BRITO
ELIANA APARECIDA RIBEIRO
ELIANA MARIA SILVA DAMASCENO
ELIANE PINHEIRO
ELISA RESENDE
ELOISA TAVARES PAIM
ERICK DOS SANTOS SILVA
ERIKA AUGUSTA FARIA
ERIKA MARA MACEDO
FABIO GONCALVES
FELLIPE SILVAMOURA
FERNANDA ALINE DA SILVEIRA
FERNANDA CRISTINA SILVA
FLAVIA APARECIDA DO PRADO
VIEIRA
GABRIEL RIBEIRO DAMACENO
GALDINA TEIXEIRA DE FARIA
GERALDO ALVES RIBEIRO
GERALDO MARCOS VESPUCIO
GILBERTO FERREIRA DO COUTO
GILSON ALVES LIMA
GLEICE MENDONCA SILVA
GREICY CRISTINA ARAUJO SILVA
HEIDER LUIZ DE CASTRO
HEITOR LIMIRIO PIRES
HELOISA CRISTINA DA SILVA FELIX
HELOISA HELENA GIAROLA SILVA
HELOISA RIBEIRO DA SILVA
HERMINIO RIBEIRO DA SILVA
HILDA MARIA GONDIN
HORTENCIA REGINA NUNES
ILMA DO CARMO ALVES

MISSA DE SETOR

02/07 (segunda-feira) -
19h30: Comunidades
Rosário e Santo Antônio.

09/07 (segunda-feira) -
19h30: Matriz e Santo
Expedito.

16/07 (segunda-feira) -
19h30: Imaculada.

23/07 (segunda-feira) -
19h30: Santa Luzia.

EXPEDIENTE
PAROQUIAL

A Paróquia São Vicente
Férrer comunica que
está atendendo
confissões e secretaria
toda  1ª QUINTA -
FEIRA do mês, das 19h
às 21h.

IRACEMA APARECIDA DA SILVA
IRACI SOARES DE LIMA
IRACI TERRA ESTEVAO
IRMA DAS GRACAS GUIMARAES
ISABEL MARIA DA TRINDADE
ISOLINA VITORIA DE PAULA
FONSECA
IVAIR VIEIRA LOPES
IVANIR COSTA OLIVEIRA
JAIME EUSTAQUIO RODRIGUES
JANIA APARECIDA SILVA
JOANA MARIA DE ALMEIDA
JOAO ALFREDO E MAGDA
JOAO DOS REIS CUNHA
JOAO DOS REIS MEDEIROS
JOSE BARNABE VITOR E BRAS
BARNABE
JOSE DAVI DOS SANTOS E
ANTONIA
JOSE DOS REIS
JOSE FERNANDES DA SILVA
JOSE GERALDO DA CUNHA
JOSE LIMIRO
JOSE OLEGARIO RAMOS
JOSE ONOMAR NUNES
JOSE RANGEL SOBRINHO
JULIETA CASSIMIRO
COMITANTE
JUSCELENE RESENDE SANTOS
KARLA CAETANO DE PAULA
LAURINDA PEREIRA COSTA
LAURINDO SATIRO PEREIRA
LEANDRO JOSE DA SILVA
LEIDIANE DIAS RODRIGUES
LEILA PATRICIA DA ROCHA
LEONARDA MENDONCA DOS
SANTOS
LEONIDIA BELMIRA
MONTSERRAT
LILIANE DE ARAUJO
LINDEIA MENDONCA
LIRLAINE CRISTINA VAZ DE
OLIVEIRA
LIRLEIA DA SILVA OLIVEIRA
LOURDES MARIA DE CASTRO
FONSECA
LOURDES MERCEDES BINI
LOURDES RODRIGUES GOMES
LUCAS HENRIQUE LEAL
LUCIANA BUENO DE MOURA
LUCIANA DOS SANTOS
LUCIMAR DA SILVA

LUCIMAR LIMA DOS SANTOS
LUIS PAULO BISPO
LUISA MARIA ARANTES E ELAINE
PAIXAO
LUIZ ANTONIO ANDRADE
LUIZ CESARIO DE MENDONCA
LUIZ TEIXEIRA SOARES
LUZIA DO CARMO DA SILVA
LUZIA MARCELINA SILVA DE SA
LUZIA RANGEL RIBEIRO
MACIONINA MARIA DA SILVA
MAGDA RACHIDES PAIM
MANOELITA CANDIDA LUDGERO E
REMACLO APARECIDO VALA
MARCELO CAMPOS E VANISE
CARVALHO
MARCELO RODRIGO LOPES
MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
MARIA ALVINA DE MELO CASTRO
MARIA AMELIA RODARTE FERREIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA 02
MARIA APARECIDA DA SILVA 03
MARIA APARECIDA DA SILVA 05
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA DE SOUZA
MARIA APARECIDA MAMEDE
MARIA APARECIDA MARQUES DA
SILVA
MARIA APARECIDA MENDONCA
MARIA APARECIDA SOARES
MARIA BORGES DA CRUZ
MARIA CASTRO FONSECA
MARIA DA CONCEICAO DE FARIA
MARIA DAS DORES NOGUEIRA
MARIA DE FATIMA CUNHA RAMOS
MARIA DE FATIMA FERREIRA
MARIA DE FATIMA LOPES
MENDONCA
MARIA DE LOURDES DA SILVA
MARIA DE LOURDES GARCIA
MACEDO
MARIA DE LOURDES MENDONCA
SILVA
MARIA DO CARMO BRITO DUARTE
MARIA DO CARMO CASTRO ALVES
MARIA DO CARMO FARIA
MARIA DO CARMO PINHEIRO
CARDOSO
MARIA DO CARMO SILVA 1
MARIA HELENA ARAUJO
MARIA HELENA DA CUNHA
MARIA HELENA DE CARVALHO
MARIA INES ALVES SILVA

MARIA ISABEL MESSIAS
MARIA JOSANIA CARDOSO
RIBEIRO
MARIA JOSE PEREIRA
MARIA JOSE PEREIRA
MARIA LUCIA MOURA
MARIA MARTA FONSECA CHAGAS
MARIA MONICA MARTINS
MARIA ORLANDA DE SOUZA
MARIA RAIMUNDA DA SILVA
MARIA REGINA FONSECA COUTO
MARIA TEIXEIRA DA SILVA
MARIA TEIXEIRA SILVA
MARIA TIRZAH DE CARVALHO
PORTO
MARIA VILMA DE PAULA SILVA
MARIA VITORIA CORREA
MARIA ZELIA DA CUNHA
MARILIA DE OLIVEIRA MENDONÇA
FERREIRA
MARILUCE DA SILVA
MARILZA LOURDES DA SILVA
MOREIRA
MARINA DOS REIS PALHARES
MARIO TOME DA SILVA
MARLENE GUIMARAES DA SILVA
MARLON BRUNO CHAGAS
MATEUS BUENO FERREIRA
MATEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
MAXWELL VINICIUS DE MENESES
MICHEL AUGUSTO ROCHA
MIRIAN LUISA FERREIRA DE FARIA
NADIR FRANCISCA VALADAO
NEIDE APARECIDA DA SILVA
NEIDE BELO ALVARENGA
NEUZA NEPOMUCENO
NEWTON ROCHA FILHO
NILMA FERREIRA DOS SANTOS
NILTON DONIZETTE BERNARDES
- RESTAURANTE QUINTAL
NIVALDO MARCAL DA SILVA
OLIMPIA PIRES DE CARVALHO
OLIMPIO RIBEIRO VALADAO
OLINDA MARIA BORGES DO
NASCIMENTO
OLIVEIRA CARMO MENDONCA
ONELIA DOS SANTOS SALES
OZIVA MARIA DE ALMEIDA DIAS
PATRICIA KELLEN DA SILVA
PEDRO PIO DE OLIVEIRA
POLIANA MACHADO GONTIJO
CUNHA
RAFAEL AUGUSTO REIS DE SOUZA

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA TAVARES
REGINA CELI DOS REIS RIBEIRO
RENATA GONZAGA DIAS
RODRIGO GUIMARAES CARMARGO
PORTO
ROMERO CARMARGO DE FREITAS
RONALDO DE SOUZA CUNHA
RONALDO PIRES ARANTES
RONILDA LIMA SOUTO
ROSANGELA FATIMA DE LIMA
ROSEMARY FRADE D‘CARLOS
ROSEVALDO MODESTO DE SOUZA
ROSILENE LOPES TAVARES PAIM
ROSILENE MARIA DA FONSECA
RUBENS ANTONIO PARREIRA JUNIOR
SANDRA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
SARAH DE MELO VILELA
SEBASTIANA ROSA DA CONCEICAO
PINTO
SEBASTIAO DE OLIVEIRA NETO
SEBASTIAO DONIZETE DE OLIVEIRA
SEBASTIAO FLORISBELO DE CASTRO
SERGIO LUIS TEIXEIRA
SOLANGE PEREIRA VAZ
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA
SONIA DE FATIMA DA CUNHA MELO
SONIA IMACULADA RAMOS
SONIA MARIADE SOUSA
STENIO CARDOSO RIBEIRO
TATIANE E ERASMO CARLOS
ESPINDOLA
TELMA RODRIGUES GONCALVES
TEREZINHA ALICE COSTA PIERONI
TIAGO HENRIQUE DOS REIS
VALDETE ANGELA DE ALMEIDA
EUFRASIO
VALERIA JANE MENEZES TORRES
VALERIA TAGLIALEGNA BUENO
VALQUIRIA SILVA HONORIO DA MATA
VANDERLEY FRANCISCO TEODORO
VANDERLINO FRANCISCO DA SILVA
VANESSA MARA DE SOUZA
VERA APARECIDA CAMARA DOS SANTOS
VERA LUCIA ALVES TEIXEIRA
VERA LUCIA DE SOUSA
VINICIUS JUNIO PACHECO CUNHA
VITORIA DA SILVA OLIVEIRA
WALMIRA RIBEIRO
WALTER CORREA DE FARIA
WILSON CASTILHO ALMEIDA
WIRLEY PEDRO DE OLIVEIRA

O tratamento
caseiro para gripe
consiste em tomar
sucos de frutas ricos
em vitamina C e chás
com propriedades
anti-inflamatórias que
ajudam a combater a
dor de garganta. Além
disso, é importante
beber bastante água
para fluidificar as
secreções e comer
alimentos amolecidos
para não irritar a
garganta ao engolir. 

T a m b é m  é
importante evitar as
correntes de ar, não
ficar com os pés
descalços, vestir-se
de forma adequada à
estação do ano e
beber bastante água,
suco ou chá para fluidificar as
secreções, facilitando a sua retirada. 

Confira algumas ótimas receitas
para combater a gripe. Receitas para
gripe no quadro central

Para que tenham melhor efeito
deve-se tomar o chá ou o suco logo
após o seu preparo, de forma a não
perder nutrientes.

Diferenças dos sintomas da Gripe
comum e da Gripe H1N1

Os sintomas da gripe comum e da
gripe H1N1 são muito parecidos, mas
normalmente têm intensidades
diferentes ou afetam regiões do corpo

diferentes.
Saber diferenciar os sintomas é

importante para procurar ajuda
médica e iniciar o tratamento
adequado, principalmente em idosos,
gestantes e crianças, que têm
maiores chances de ter complicações.

Assim, veja na tabela a seguir quais
são os sintomas específicos de cada
doença. Quadro ao lado.

Além de conhecer os sintomas, é
importante lembrar que as
manifestações da gripe H1N1,
começam de forma rápida e
repentina, e que o não tratamento

desta doença pode causar

complicações como pneumonia e,
nos casos mais graves, morte.

Como tratar
O tratamento é semelhante,

sendo focado principalmente para
aliviar os sintomas e evitar a
desidratação. No entanto, o
tratamento para a gripe H1N1
também inclui o uso de
medicamentos específicos para
combater o vírus desta doença,
como o oTamiflu e o Releza, que
devem ser tomados quando surgem
os primeiros sintomas de H1N1.

Além disso, é importante procurar
o médico logo que notar sinais de
falta de ar e vômitos para que o
diagnóstico e o tratamento
adequados sejam feitos. Enquanto
está doente, é muito importante
garantir a hidratação, bebendo
água, chás, sopas ou sucos.

(fonte: www.tuasaude.com/
tratamento-caseiro-para-gripe/)
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