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Batizados

Matriz no 2º
Sábado às 10h
Santo Antônio
3º Sábado às 19h
Santa Luzia
1º Sábado às 19h
Imaculada
1º e 3º Domingo às 8h
Rosário
3º Domingo às 17h
Santo Expedito
2º Domingo ás 09h30

Achendere é
uma palavra que
significa subir,
ascese é uma
palavra
que
s i g n i f i c a
processo
de
subida,
de
crescimento. Todo o cristão
que pratica uma ascese sadia
faz como aquele que está
subindo a montanha da
contemplação e está chegando
mais perto de Deus, do céu. Na
Igreja Católica a palavra ascese
significa estado de espírito de
quem contempla, de quem faz
sacrifício, de quem renuncia por
amor e de quem busca colocar
sua vida na direção de Deus.
Não é uma pessoa que fica só
no plano da matéria, não é uma
pessoa que fica sentada sem
buscar e não é uma pessoa que
se sente prisioneira dos
horizontes, porque ela acredita

Editorial

que além daquela montanha, tem
mais montanha. Então ela sobe e
ela vai buscar mais, porque não
aceita ficar prisioneira, no pouco
conhecimento que tem e neste
vale de lágrimas. Existe mais além
daquela montanha e desta fonte
de onde vem esta água há mais
água.
O verdadeiro asceta é aquele
que coloca sua vida em estado de
subida, em estado de quem busca
e não se acomoda com o que
aprendeu. Ele quer saber mais,
mais e mais sobre Deus e tudo o
que ele sabe é pouco diante do
que ele quer saber. Está como
avião em processo de subida, ele
sabe que ainda tem muito que
subir, para poder dizer que
encontrou.
Ascese é prática cristã belíssima
e consiste em não se apegar aos
bens da Terra e saber utilizá-lo a
serviço dos irmãos – se os tiver –
mas não se agarra a eles. Mas, é
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um exercício saber dar
nossas
coisas
mais
importantes quando alguém
te pede; desfazer-se daquela
roupa
linda
da
qual
gostávamos tanto, mas
alguém pediu, e, de repente,
temos a alegria de dar algo
que para nós ainda é
importante. Como aquela
viúva que só depositou duas
moedinhas – que era tudo o
que ela tinha – praticou
ascese, despojou-se pelos
outros. É o que o Sagrado
Coração Jesus ensina; darse totalmente. Ele mesmo
deu o seu sangue até a
última gota; seu coração
transpassado verteu sangue
e água.
Doar-se totalmente sem
reservas, isto é ascese.

MARAVILHOSO TESOURO: O SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
Padre Túlio Marcos, SCJ

Dentro dos chamados “meses
temáticos” adentramos o mês
de junho, que é dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus.Em
nossa
Paróquia
essa
espiritualidade é muito forte
em função da Presença dos
Padres do Sagrado Coração de
Jesus.
Nossa Congregação foi
fundada por Padre Dehon, um
padre francês que foi muito
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pensamento moderno de cunho
subjetivista. Uma sociedade
burguesa tomada pelo entusiasmo
do progresso, pela confiança na
racionalidade e otimismo com
relação à natureza humana, os
pensadores
ultramontanos
reforçavam a visão negativa com
relação ao ser humano e ao
mundo.
Na vida da Igreja e do mundo
moderno, a espiritualidadedo
Coração de Jesus contribuiu para
corrigir
os
exageros
do
jansenismo, fazendo frente aos
aspectos reducionistas do
iluminismo e do protestantismo,
renovando a presença católica, o
clero, os sacramentos, a vida de
oração e da ação. Partindo da
intimidade mística, invadindo
todos os âmbitos da Igreja,
tomando uma dimensão pública
como Rei e Redentor.
Padre Dehon em seu diretório
Espiritual nos legou uma herança
ao dizer: “Deixo-vos o mais
maravilhoso de todos os
tesouros: o Coração de Jesus.”
(DE 276) No mesmo diretório

Dehon nos indica o que
devemos fazer em honra do
Sagrado Coração de Jesus.
Diz-nos Pe. Dehon que
devemos cultivar:
“- um terno amor ao
Coração de Jesus, obtido
por meio do desapego das
criaturas e da vitória sobre
as nossas paixões;
- a reparação com todas
as suas práticas: as Missas
e Comunhões reparadoras,
o ato de desagravo, a
Adoração
reparadora
quotidiana, a Hora Santa e
as mortificações compatíveis
com a nossa saúde e
reguladas pela obediência;
- o abandono de nós
mesmos em espírito de
vítima ao Coração de Jesus,
para suportar com paciência
e até mesmo com alegria as
cruzes que a divina
Providência nos enviar.” (DE
277)
Como Paróquia Dehoniana
devemos buscar propagar
essa espiritualidade tão rica
que nos foi legada.
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Nossos
patrocinadores:
Vista-se
bem...para ser
bem visto
R. Barão de Piumhi, 53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

CASA 505
Temos o presente que
você procura pelo preço
que você deseja.
Fone: 3321-2877

Minas Comercial
Materiais de Construção
R u a : A v. G u i o m a r
Gar cia Neto, 205
Centro
Fone: 3322-2960

JOÃO BATISTA, NOVA POSTURA DIANTE DA
Julieta Voiêtta
São João Batista é
muito importante no
Novo Testamento, pois ele foi o
precursor de Jesus, anunciou
sua vinda e a salvação que o
Messias traria para todos.
É um dos santos mais
retratados na arte cristã.
Reconhecê-lo é fácil: o profeta
que se alimentava de gafanhotos
e mel silvestre e usava uma
veste de pele de camelo. João,
cujo nome significa “Deus é
misericórdia”, é o último profeta.
A Igreja o homenageia tanto no
dia do seu martírio (29 de
agosto)
quanto
no
do nascimento (24 de junho),
data-marco dos seis meses que
antecedem o nascimento de
Jesus, segundo as palavras do
Arcanjo Gabriel a Maria. São
João Batista, junto com Jesus e
Nossa Senhora, é o único santo
a quem a Igreja celebra no dia
do nascimento neste mundo, já
que a tradição é celebrar os
santos no dia do seu nascimento
para a vida eterna. João teria
nascido em AinKarim, cerca de
sete quilômetros a oeste de
Jerusalém, numa família
sacerdotal: seu pai, Zacarias,
era da classe de Abias, e sua

REALIDADE DE SEU TEMPO
mãe, Isabel, descendia de Aarão.
“Chamar-se-á João”, afirmou seu
pai.
No décimo quinto ano de Tibério
(28-29 d.C.), iniciou a sua missão
no rio Jordão: pregar e batizar. Daqui
vem o nome “Batista”.
Quando batiza Jesus, João revela
a identidade de Deus:”Eis o Cordeiro
de Deus, eis aquele que tira o
pecado do mundo!”Anuncia que Deus
vem ao mundo como um frágil e bom
cordeiro e que o Seu sacrifício
salvará o homem da morte.”Assim,
pois, esta minha alegria se cumpre.
É necessário que Ele cresça e eu
diminua” (Jo 3,29-30).
Morre decapitado por capricho de
Salomé, a filha de Herodíades,
amante do rei de Israel.
A vítima, porém, não encontra paz
neste mundo nem sequer após a
morte. Nos tempos do imperador
Juliano, o Apóstata, em 361-362,
seu sepulcro é profanado e
queimado. Suas cinzas, segundo a
tradição, estão na catedral de São
Lorenço, em Gênova, para onde os
cruzados as teriam levado em 1098.
O que São João Batista pode dizer
hoje aos fiéis e aos que não creem?
Ele ensina um verbo: dar.É o verbo
que esculpe um futuro novo. A nova
lei de um mundo diferente e humano:

em vez do acúmulo, a doação;
em vez do desperdício, a
sobriedade; em vez do sucesso a
todo custo, dar espaço ao
Outro.De si, ele oferece tudo:
tempo, presença, dinheiro, afeto,
correção, transparência. O Batista
diz: “Quem tiver duas túnicas
reparta com quem não tem, e
quem tiver alimentos faça o
mesmo” (Lc 3,11). Um critério de
justiça animado pela caridade.
Ele nos ensina o retorno à
honestidade. A volta à legalidade,
começando por mim mesmo e
pelos meus comportamentos mais
simples: ser honesto mesmo nas
pequenas coisas.
O terceiro ensinamento é para
aqueles que governam: Não
maltratar e não extorquir nada de
ninguém. Não se aproveitar do
cargo para humilhar.É sempre o
mesmo princípio: primeiro as
pessoas, depois a lei. Antes a
misericórdia que a punição. E
quando for preciso punir, fazê-lo
com humanidade.
Que saibamos imitar as atitudes
e os ensinamentos de São João
Batista em nosso tempo.
SÃO JOÃO BATISTA. ROGAI
POR NÓS!

O CORAÇÃO DE JESUS É A ESCOLA QUE NOS ENSINA A
Lurdinha Gomes
Jesus proclamou o
reinado
de
Deus,
atuando e falando com poder, à
diferença dos escribas das
sinagogas locais (Mc 1,22). Sua
pregação era confirmada por
sinais milagrosos, o povo concluiu
então: “Um grande profeta se
levantou – Deus visitou o seu
povo” (Lc7,16). Jesus anunciou
o Evangelho (Boa Notícia) da
chegada do reinado de Deus (Mc
1,15), e foi isso que ele mandou,
também, seus discípulos
anunciarem. Jesus foi chamado
de Mestre pelos apóstolos e daí
a palavra “discípulo” se firmou
entre aqueles que seguiam seus
ensinamentos. Na verdade,
Jesus foi e sempre será o Mestre
dos Mestres. Seus ensinamentos
vinham do grande Coração que
Ele possuía. Com o tempo, a
Palavra se fez livro e se fez,
também, texto que nos
facilitam, nos dias de hoje, a

AMAR
continuar a viver, a orar e a
contemplar o maior de todos os
Mestres – Jesus Cristo. Vejamos
alguns ensinamentos do Sagrado
Coração de Jesus:
- Em Mt 9,13: “Ide e aprendei o
que significam estas palavras: Eu
quero a misericórdia e não o
sacrifício (Os 6,6). Eu não vim
chamar os justos, mas os
pecadores.”.
- Ainda em Mt 7,7: “Pedi e se vos
dará. Buscai e achareis. Batei e vos
será aberto. Porque todo aquele que
pede, recebe. Quem busca, acha.
A quem bate, abrir-se-á.”
- Mc2,22: “E ninguém põe vinho
novo em odres velhos; se o fizer, o
vinho se arrebentará e perder-se-á
juntamente com os odres; mas para
vinho novo, odres novos.”
- Lc 6,36: “Sede misericordiosos,
como também vosso Pai é
misericordioso.”
- Lc 6,37:
“ Não julgueis, e
não sereis julgados; não condeneis,

e não sereis condenados;
perdoai, e sereis perdoados; daí,
e dar-se-vos-á.”
- Em Jo 6,35 – “Eu sou o pão
da vida: aquele que vem a mim
não terá fome, e aquele que crê
em mim jamais terá sede...”
- Jo 15, 5 – “Quem permanecer
em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada
podeis fazer.”
- Jo 15,9 – “Como o Pai me ama,
assim também eu vos amo.
Perseverai no meu amor.”
Assim,
e
muito
mais
ensinamentos, encontramos na
Palavra de Deus, na Bíblia.
Sejamos perseverantes em
nossas orações, sejamos bons
discípulos do Mestre Jesus, que
deu a vida para nos salvar.
“Jesus, manso e humilde de
Coração, fazei nosso coração
semelhante ao Vosso.”
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Maria Aparecida (Lila)

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e
irmãs, estamos iniciando os
encontros do mês do Sagrado
Coração de Jesus. Nós
faremos as reflexões de
acordo com o assunto e,
ainda, rezaremos o terço em
todos
os
encontros,
meditando em todos eles e,
no final, completaremos um
rosário.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
ANIMADOR: Que neste
tempo de inverno, o Coração
de Jesus aqueça nossos
corações
e
os
faça
semelhantes ao Dele. Vamos
refletir sobre este Coração e
pedir a Ele que nos abençoe.
LEITOR 1. Nós somos
responsáveis por tudo o que
acontece
em
nossa
comunidade, pois, somos
livres para criar o ambiente
em que vivemos. Cabe a cada
um conviver fraternamente ou
não, criar o nosso futuro,
partindo do nosso presente.

11/06
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos
irmãos e irmãs, continuando
nossas reflexões sobre o
Coração de Jesus e nossas
comunidades, hoje vamos
ver como funciona a
comunidade do Coração.
Iniciemos, invocando a
Santíssima Trindade: Em
nome do Pai...
ANIMADOR: Somos uma
Paróquia ...é como se
fôssemos aqui, também,
uma família. Cada um tem
seus dons, seus talentos e
todos os empregam para o
bem da família, assim
também, coloquemos esses
dons e talentos para o bem
da Paróquia.
LEITOR 1. É um sonho de
todos encontrar as soluções
para os problemas de uma
casa, de uma paróquia, de
uma cidade. Queremos paz,
liberdade,
justiça,
tolerância, compreensão e
harmonia, principalmente

ROTEIRO PARA SETORES
Discípulo missionário do Coração de Jesus
TODOS:
Queremos
transformar
nossa
Paróquia em uma rede de
comunidades missionárias.
LEITOR 2. A Igreja é uma
grande comunidade, que tem
como objetivo evangelizar
com tudo o que isso possa
trazer de consequências. É
preciso serviço e diálogo.
TODOS: E o que é o
discípulo?
LEITOR 3. É a catequese
permanente, a participação
nos
Sacramentos,
o
aprofundamento na doutrina
cristã, enfim, a vida
missionária em comunidade.
A partir daí, nasce a Missão,
que é a alegria de participar
desse processo de se formar
uma rede de comunidades
missionárias.
TODOS: Com a ajuda de
Maria, Mãe de Jesus, nosso
modelo, chegaremos a
essa rede.

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: O encontro
com Cristo precisa se renovar
sempre
pela
ação
missionária na comunidade e
ele leva à conversão, que é
a resposta de quem busca a
Palavra. O Coração de Jesus
vai sempre nos acompanhar
no discipulado, na missão
onde seremos os enviados de
Deus.
Cantemos: Como são belos
os pés do mensageiro...
Ouçamos: Marcos 3,13-15
PARTILHA
ANIMADOR: 1. O que
significa Jesus subir ao
monte?
2. Jesus chamou quem Ele
quis. Expliquemos.
3. “E foram ter com Ele”
Quando vamos nos animar a
ir
ter
com
Ele
em
comunidade?
ANIMADOR: Agora vamos
rezar o nosso terço,
contemplando os mistérios

gozosos
Profissão de fé: O Credo
1º Mistério: A Anunciação:
esperança
2º Mistério: Visita de Maria
a Santa Isabel: humildade
3º Mistério: Nascimento de
Jesus
4º Mistério: Apresentação de
Jesus no Templo: entrega
5º Mistério: Encontro de Jesus
no Templo
Agradecimento e Salve Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR:
Para
evangelizar precisamos nos
preparar, nos formar. Isso se
dá na própria comunidade.
Para que essa formação
aconteça é preciso sentir: o
encontro com Cristo, a
conversão, o discipulado, a
comunhão e a missão. Temos
que
ser
felizes
na
comunidade.
Até o próximo encontro, se
Deus quiser.
CANTO: Coração Santo, Tu
reinarás...

Comunidade do Coração
entre religiões.

verdadeiro sentido de
comunidade.

TODOS:
E
como
A PALAVRA DE DEUS
conseguir tudo isso?
ANIMADOR: A Missão da
LEITOR 2.Plantando as Igreja é anunciar o
sementes do amor a Deus e Evangelho e todos e em
ao próximo, vivendo como todos os lugares, através do
irmãos, havendo diálogo, anúncio, serviço, diálogo,
deixando
de
lado
o como uma proposta de
comodismo e “botando a amor, com a graça do
mão na massa.” Para isso, Espírito.
temos que conviver com a Cantemos: Palavra não foi
comunidade, partilhar de feita para dividir ninguém...
suas alegrias e tristezas, Ouçamos: Romanos 12, 46
realizações e frustrações.
TODOS: Somos um só PARTILHA
corpo em Cristo e todos ANIMADOR: 1. Que tipo de
corpo temos sido na
a serviço de todos.
comunidade? Unidos ou
LEITOR 3. Pelo Batismo, separados?
somos Igreja e ela é 2. Como temos colocado
formada por cristãos que nossos dons a serviço da
celebram e praticam sua fé Igreja?
em
família
e
em
comunidades
cristãs, ANIMADOR: Vamos agora
ligadas entre si, em Missão. rezar o nosso terço, hoje
contemplando os Mistérios
TODOS: Só o Coração de dolorosos. Iniciemos com o
Jesus vai nos levar ao Credo.

1º Mistério: Agonia de
Jesus no Horto: angústia
2º Mistério: A flagelação de
Jesus: dor
3º Mistério: Coroação de
espinhos: covardia
4º Mistério: Jesus carrega
a própria Cruz: aceitação
5º Mistério: A crucificação:
consumação
Salve Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Temos na
Paróquia muitas pastorais,
todas elas necessitam de
agentes e, para sermos
agente
de
pastoral,
precisamos ser verdadeiros
discípulos de Cristo, suas
testemunhas fiéis. Um
corpo só funciona bem se
todos
os
membros
trabalharem em conjunto.
Se ainda não fazem parte de
uma pastoral, procurem
uma que serão bem aceitos.
Até o próximo encontro,
querendo Deus!
CANTO: Jesus está aqui...
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18/06
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos
e irmãs, ainda meditando sobre
o Coração de Jesus, veremos
que a nossa conversão deve ser
constante e voltada para os
irmãos, em comunidade.
Iniciemos, cantando: Em nome
do Pai...
ANIMADOR: Diz a lenda que as
cores brigaram porque cada
uma
se
achava
mais
importante. Mas veio a Luz e
mostrou que a beleza era ela.
Sejamos Luz na conversão de
nossos irmãos, convertendonos primeiramente.
LEITOR 1. Quando o Espírito
Santo vem em nosso Batismo,
Ele nos dá os dons que devemos
desenvolver em nossas vidas.
Todos temos dons e qualidades
que somente serão visíveis e
terão sentido, se deixarmos que
a Luz de Deus ilumine os
nossos atos e a nossa maneira

25/06
ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e irmãs da
comunidade, encerramos hoje
nossos encontros do mês de Junho
e o fazemos com a reza de um terço
meditado.
Com
esse
terço,
completamos o nosso Rosário.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
A N I M A D O R : S i n t a m - s e
aconchegados ao Sagrado Coração
de Jesus. Vamos rezar esse terço,
contemplando a presença do Amor
que transborda desse Coração,
aberto para acolher toda a
humanidade. Deus acolhe todos os
nossos pedidos. Por isso, cada um
fará, no interior de cada coração, o
seu oferecimento.
CANTO: Um coração para amar...
LEITOR 1. No 1º Mistério, meditamos
a 1ª Carta de São João 4, 8-10 e
percebemos que Deus nos amou em
primeiro lugar. (Ler na Bíblia)
LEITOR 2. Deus, que é amor, nos
quer participantes de seu amor, como
pessoas que amam como Ele. O Filho
é a maior prova do amor de Deus por
nós. Jesus Cristo nos revela o amor
de Deus, nos dá a conhecer o Pai,
nos resgata como filhos e filhas.
ANIMADOR: Rezemos para que
nosso coração seja purificado, nossa
capacidade de amar seja reforçada

E-2
E-2

Conversão a partir do coração
de realizar todas as coisas.

vida de santidade.

TODOS:
Vivendo
em
comunidade, faremos nosso
mundo melhor.

TODOS: Só Maria pode nos
conceder a graça de sermos
espelhos para os outros.

LEITOR 2. Para levarmos vida
nova à Igreja é preciso assumir
novos métodos que favoreçam
a transmissão da fé, a
formação dos fiéis e o
crescimento da vida da Igreja.
A conversão pastoral se dá
quando
nos
renovamos
pessoalmente e reconhecemos
que isto é um dom de Deus e
caminho para nossa santidade.

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Jesus é o
Caminho que nos conduz, a
Verdade que nos liberta e a Vida
que nos vem do Evangelho.
Busquemos as coisas do alto
através da Palavra de Deus.
Cantemos: Aleluia, aleluia, a
minha alma abrirei...
Ouçamos: 1ª Carta aos
Coríntios 12, 4-7

TODOS: A ação missionária
de Deus é fruto de seus dons.

PARTILHA
ANIMADOR: 1.Como agir para
sermos membros do Corpo de
Cristo e da Igreja?
2. A que pastoral você
pertence?
3. A qual gostaria de pertencer?

LEITOR 3. Para evangelizar é
preciso que saibamos dar
testemunho da nossa fé,
através de uma vida digna, de
responsabilidade, doação ao
próximo, retidão de caráter. Só
podemos querer que o próximo
seja santo se vivermos uma

ANIMADOR: Agora vamos
rezar nosso terço, hoje,

contemplando os Mistérios da
Luz. Iniciemos rezando o Credo.
1º Mistério: O Batismo de
Jesus: conversão
2º Mistério: As bodas de Caná:
intercessão
3º Mistério: O anúncio do
Reino: evangelização
4º Mistério: A Transfiguração:
oração
5º Mistério: Instituição da
Eucaristia: alimento da alma.
Salve Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR:Peçamos
ao
Sagrado Coração de Jesus e ao
Imaculado Coração de Maria,
que aceitem nosso serviço na
Igreja e nos concedam a força
e a coragem para realizar esses
trabalhos. O Evangelho nos diz
que sejamos alegres, mesmo
diante de tantas angústias e
problemas do mundo atual.
Até o próximo encontro na
graça de Deus!
CANTO: Vós sois o caminho...

O amor de Deus nas contas de um terço
e o amor de Deus se torne sensível
ao nosso coração.
Pai Nosso, Ave Marias, Glória ao Pai...
ANIMADOR: No 2º Mistério
meditemos o Evangelho de João 12,
12-15( Ler na Bíblia) e vemos que
Jesus nos dá o Mandamento do Amor.
Abramos o nosso coração para
acolher o pedido de Jesus.
LEITOR
3.
Depois
deste
mandamento, o amor ao próximo vai
se tornar sinal e condições para
amar a Deus. É vivendo neste amor
que a comunidade cristã continuará
o testemunho de Jesus. Jesus
convida os apóstolos a um amor
recíproco.
Nossa
fé
deve
transparecer não só no modo de
rezar mas, principalmente, no amor
aos irmãos.
ANIMADOR: Rezemos para que
Deus nos ensine a amar o próximo
com o amor de Jesus.
Pai Nosso Ave Marias Glória ao Pai...
LEITOR 1. No 3º Mistério, Jesus nos
revela que o maior no Reino é aquele
que se coloca a serviço dos irmãos,
por isso, no Evangelho de João 13,
1-5 e 12-15 Jesus lava os pés dos
discípulos (Ler na Bíblia)
LEITOR 2. Antes de voltar para o Pai,
Jesus quis dar aos apóstolos, mais
uma prova de amor e, também, uma
lição de humildade. Eles iam receber

a dignidade de ser continuadores de
sua obra de salvação.
LEITOR 3.Nas religiões antigas, os
seres humanos se inclinavam diante
do sol, dos astros. Na “religião”
consumista de hoje, se inclinam
diante da riqueza, do poder, do
dinheiro, do ter. Na religião cristã,
descobrimos um Deus que se inclina
diante dos seres humanos.
ANIMADOR: Rezemos para que
aprendamos
a
nos
inclinar,
humildemente, diante do irmão. Pai
Nosso Ave Marias Glória ao Pai...
LEITOR 1. No 4º Mistério vemos no
Evangelho de Mateus 26, 26-30 que
Jesus institui, como prova de amor a
Eucaristia. ( Ler na Bíblia).A
Comunhão Eucarística exige, sem
dúvida que estejamos em comunhão
com o próximo.
ANIMADOR: Rezemos para que a
participação
na
celebração
eucarística aumente em nós o amor
fraterno e nos impulsione a obras de
caridade.
Pai Nosso Ave Marias Glória ao Pai...
LEITOR 2. No 5º Mistério, Jesus, em
seu Coração aberto, pede ao Pai por
nós, no Evangelho de João 17, 1023. ( Ler na Bíblia) Jesus pede,
também, por aqueles que, por meio
da Palavra, acreditarão n’Ele.
ANIMADOR: A Igreja deseja que

todos se consagrem ao Coração de
Jesus e se abram sempre mais à
prece de Consagração por Ele
pronunciada.
Pai Nosso, Ave Marias, Glória ao Pai...
Salve Rainha.
Terminemos
nosso
terço,
consagrando-nos ao Coração de
Jesus:
TODOS: Coração de Jesus, fonte
ardente de amor, cremos em Vós e
no vosso imenso amor. Nó vos
louvamos, hoje, pela vocação que
recebemos, pela graça de sermos
associados
à
vossa
obra
redentoramediante a prática do
amor e o mistério da reconciliação.
Dai-nos ser fiéis ao vosso chamado.
Que o Espírito da vida nos ilumine
e fortaleça, abri nossos corações
para a ação da graça divina, e
confirmai-nos na fé que recebemos.
Consagramo-nos a Vós, ó Coração
Divino, certos de que vossa
caridade tudo pode, tudo consegue
e tudo santifica. Acima de tudo,
Senhor, vos pedimos: fazei o nosso
coração semelhante ao vosso.
Amém!
Vamos nos dar o abraço da paz,
desejando que, no próximo mês
aqui estejamos.
CANTO: Conheço um Coração, tão
manso, humilde e sereno...
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CORAÇÃO DE JESUS E O CORAÇÃO
DA JUVENTUDE
Josiane Alves
Uma pergunta feita há quase 2000
anos, ainda hoje habita no coração
de muitos jovens: Mestre onde
moras? “Vinde e vede”, a resposta de
Jesus fica como modelo e pedagogia
para os buscam a verdade. Eles vão
e ficam na sua companhia. Deixamse “moldar” pelo modo de ser
do Coração de Jesus. Mais tarde,
serão enviados em missão. E, como
outrora, também agora, os jovens
são convidados a conviver com Ele, a
partilhar a sua vida, a acolher o seu
olhar penetrante, a deixar-se atrair
e a “agarrar” pela experiência
gratificante desse Coração que dá
resposta aos anseios mais profundos
do coração da juventude.
Os discípulos, na companhia do
Mestre, aprenderam como realizar a
missão: curar doentes e alimentar
famintos, partilhar e viver na alegria
sincera, deixar-se conduzir pelo amor
do Coração de Jesus, acolhendo os
mais fracos e excluídos da sociedade.
E
depois
vão
por”toda
a
Terra” anunciandoe ensinandoque é
possível construir a Civilização do
Amor, unidos ao Coração de Jesus.Um
Coração que provoca a juventude a
partilhar “a vida, o pão e a utopia”.
Como pode um jovem dizer que segue
a Cristo e ser indiferente às dores dos

irmãos? “Mostra-me tua fé sem
obras que pelas minhas obras te
mostrarei a minha fé” nos diz o
apóstolo São Tiago.
Lembro,aqui,as palavras do Papa
Francisco em carta enviada por
ocasião do XI Encontro Nacional da
PJ: “Meus queridos jovens, tenho
muita esperança em vocês que dão
testemunho com as suas vidas
desse Cristo libertador. Esse Cristo
que “olhou ao jovem com misericórdia
e o amou”, a Igreja também ama
vocês e, por isso, os peço que não
se deixem abater pelas coisas que
possam chegar a ouvir da juventude,
em todo tempo histórico se falou
pejorativamente dos jovens, mas
também em todo tempo foi essa
mesma juventude que dava
testemunho de compromisso,
fidelidade e alegria. Nunca percam a
esperança e a utopia, vocês são os
profetas da esperança, são o
presente da sociedade e da nossa
amada Igreja e por sobre todos são
os que podem construir uma nova
Civilização do Amor.Joguem a vida por
grandes ideais. Apostem em grandes
ideais, em coisas grandes; não
fomos escolhidos pelo Senhor para
coisinhas pequenas, mas para coisas
grandes!”

6° PRINCÍPIO: O COMPORTAMENTO DOS
FILHOS AFETA OS PAIS E O COMPORTAMENTO
DOS PAIS AFETA OS FILHOS.
Cristina Melo
Desde
o
nosso
nascimento,
vamos
adquirindo comportamentos,
condutas que são vividas por
nós sob a influência de
nossos pais ou daqueles que
tiveram a responsabilidade
de
nossa
educação.
Comportamentos que fazem
parte do meu EU.
Esse
princípio
está
relacionado à influência do
comportamento nas relações
interpessoais, sociais e familiares. A
partir de valores, costumes e crenças
pessoais, os indivíduos interagem na
sociedade e influenciam uns aos
outros
por
meio
de
seus
comportamentos, tanto positivos
quanto negativos, daí o caráter
influenciador.
Optar
por
comportamentos
positivos e saudáveis socialmente
dependem, além da oferta de bons
exemplos, do conhecimento dos
próprios limites, da própria história e
da noção de responsabilidade em
relação as próprias escolhas.
O comportamento afeta a todos
porque, para cada ação, existe uma
reação. Acontece queixas dos filhos
em relação às reações dos pais. E os

pais queixam-se das
atitudes
dos
filhos.
Devemos refletir sobre a
interrupção desse círculo
vicioso, para melhorar a
interação que é a ação
que
se
exerce
mutuamente no meio
social.
Ninguém
constrói
sozinho a imagem de si
mesmo. Na reflexão sobre
o que é positivo, sempre
se pode mudar, com base em metas
e objetivos.
Importante:
-Identificar
comportamentos
positivos e negativos.
-Identificar mudanças possíveis
para melhorar comportamentos.
- Identificar situações de reação e
de ação
-Identificar
“rótulos”
e
preconceitos existentes em seu meio
e realinhar comportamentos frente
a eles.
- Identificar situações favoráveis a
uma interação saudável.
Frase para este mês:
UM
EXEMPLO
VALE
POR
MIL
PALAVRAS.

DOM COUTO, UM SANTO ENTRE NÓS
Dom José Antônio do Couto
era natural de Formiga/MG.
Vinte anos após sua morte,
muitos já não se lembram mais
deste “santo” que viveu no meio
de nós como pastor, confessor,
orientador espiritual, mestre e
grande entusiasta de uma
pastoral de conjunto, cuja
bandeira já ostentava quarenta
anos atrás.
De coração literalmente manso
e humilde, não fazia acepção de
pessoas: acolhia a todos com
o mesmo amor e docilidade.
Tendo
como
lema
de
episcopado: “Não vim para ser
servido, mas para servir” (Mc
20,28), deu testemunho de vida
como um autêntico dehoniano,
que mesmo doente e tendo que
ser servido, sempre encontrou
um jeito de servir à comunidade,
o povo de Deus.
Após, 19 anos aprisionado no
leito de sua enfermidade, que foi
aos poucos tolhendo de seu
corpo a autonomia, no dia 30

de julho de
1997, Dom
José Antônio
do Couto, scj,
encerrou sua
missão neste
mundo. Viveu
santamente e
aceitou
o
martírio de
sua doença,
atributos
necessários
para se galgar
os altares dos
“santos”.
Desde
o
mês de abril
de
2012,
quando
a
Congregação
para a Causa
dos Santos,
no Vaticano, reconheceu a
legitimidade do processo e
autorizou sua abertura, Dom
Couto já é considerado “Servo
de Deus”.

Quem
o
conheceu não
se
esquece
jamais de seu
exemplo
de
vida,
seu
sorriso franco e
sua bondosa
presença.
Oremos, pois,
pela
sua
beatificação.
Oração pela
Beatificação
do Servo de
Deus Dom
José Antônio
do Couto
Senhor nosso
Deus e Pai, nós
Vos louvamos
pelo que sois e
Vos agradecemos pelo que
realizais na vida de vossos filhos
e filhas. Quereis nossa
realização pela busca da
santidade. Para alcançá-la,

apesar de nossa fraqueza,
continuamos a lutar, contando
com Vossa Graça. Por isso,
desejamos ouvir com fé Vossa
Palavra e viver com amor os
mandamentos, para assim,
crescermos no discipulado de
Jesus Cristo.
Vosso filho, dehoniano, Dom
José Antônio do Couto, o
conseguiu de modo admirável
e exemplar. Assim sendo, nós
Vos pedimos, ó Pai amado: Que
se for do Vosso agrado e para
a Vossa glória, possa ele um dia
não distante, alcançar a honra
dos
altares.
Isso,
Vos
suplicamos, ó Pai, através do
coração de Vosso Amado Filho
– Jesus Cristo – que ele tanto
amou e serviu, para quem,
fielmente,
viveu
e
exemplarmente
morreu.
Amém.
(FONTE:
https://
www.diocesedeluz.org.br/
noticias/noticias-dasforanias/diocese)
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A FAMÍLIA SEGUNDO O SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS
Anuar Teodoro Alves

01- 1Pd 4,7-13; Sl 95; Mc 11,1126
02- Jd 17,20b-25; Sl 62; Mc
11,27-33
03- 9º Dom. Páscoa- Dt 5,12-15;
Sl 80; 2Cor 4,6-11; Mc 2,23-3,6.
04- 2Pd 1,2-7; Sl 90; Mc 12,112
05- 2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89; Mc
12,13-17.
06- 2Tm 1,1-3.6-12; Sl
122(123); Mc 12,18-27
07- 2Tm 2,8-15; Sl 24; Mc 12,28b34
08- Sagrado Coração de JesusOs 11,1.3-4.8c-9; Sl 1Sm 2, 1.48; Lc 2,41-51
09- Imac. Coração de Maria- Is
61,9-11; (Sl) 1Sm 2,1.4-5.6-7.8;
Lc 2,41-51
10– 10º Dom. Comum- Gn 3,915; Sl 129; 2Cor 4,13-5,1; McGl
1,11-19; Lc 7,11-17
11- S. Barnabé- At 11, 21b26;13,1-3; Sl 97; Mt 6,24-34
12- 1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,1316
13- S. Antônio- 1Rs 18,20-39; Sl
15(16); Mt 5,17-19
14– 1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt
5,20-26
15– 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26; Mt
5,27-32
16- 1Rs 19,19-21; Sl 15; Mt
5,33-37
17- 11º Dom. Comum- Ez 17,2224; Sl 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,2634
18- 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7;
Mt 5,38-42
19- 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt
5,43-48
20- 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt
6,1-6.16-18
21- Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt
6,7-15
22- 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl
131(132); Mt 6,19-23
23- 2Cr 24,17-25; Sl 88(89); Mt
6,24-34
24– Natividade de S. João
Batista- Is 49,1-6; Sl 138(139);
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
25- 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl
59(60); Mt 7,1-5
26– 2Rs 19,9b-11.14-21.3135a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14
27– 2Rs 22,8-13; 23,1-3; Sl
118(119); Mt 7,15-20
28- 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt
7,21-29
29- 2Rs 25,1-12; Sl 136; Mt 8,1-4
30- Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73;
Mt 8,5-17

Hoje, mais do que
nunca, nossas famílias
precisam buscar na fonte
os valores que sempre
fizeram parte do seu dia
a dia. Precisam desejar
novamente ser uma
família
segundo
o
Coração
de
Jesus.
Abandonar os falsos
valores e voltar à
originalidade daquilo que
é a família, onde o amor,
a simplicidade e a
obediência constituem
valores que a mantem
sempre unida.
As famílias, que se
dizem
“modernas”,
acabam perderam essa
consciência do que é uma família
segundo o Coração de Jesus.
Preferem um amor sem
compromisso, sem perspectiva,
sem sonhos e cuidados; buscam
no material a sua felicidade e na
tecnologia as suas realizações e
muitas não olham mais para
dentro de seus corações por
medo de serem acusadas de
negligência espiritual. Agem

como se Deus não existisse; o
“deus” do dinheiro, do prazer e
da satisfação do “ter”, tornou-se
a “espiritualidade” de muitas
famílias, e isso explica o porquê
de tanta separação e de filhos
abandonados, deixados de lado
e tornando-se carentes de Amor
e de colo por não terem em suas
famílias um pai e uma mãe
segundo o Coração de Jesus.

Amor e reparação: é
o que pede o Sagrado
Coração de Jesus. E
para vivermos isso, é
preciso que nossas
famílias retornem ao
primeiro Amor, sendo
famílias segundo o
Coração de Jesus,
abandonando as falsas
ilusões, o apego ao
dinheiro, a vaidade, o
orgulho, a indiferença,
a falsa educação,a
busca do ter, e passem
a olhar para o Coração
de Jesus como fonte
capaz de tornar nossa
família um lugar de
amor,
respeito,
obediência, fé e verdadeira
educação; um lugar de
oração e de comunhão.
“Eis aqui esse Coração que
tanto amou os homens, que
não poupou nada, ao ponto
de se esgotar e de se
consumir para demonstrar
seu
amor.
E,
em
reconhecimento, eu recebo
da maior parte, ingratidões.”

SER CATEQUISTA: UM CHAMADO DE JESUS

Aparecida Borges

Engraçado, a gente dá uma
piscadela e já é metade do
ano. Que coisa o tempo, não
é?
Já chegou o mês de
junho...mês dedicado ao
Coração de Jesus!
Sagrado Coração de Jesus…
Ninguém ama como Ele!
O chamado de Jesus é para
sermos felizes. No mundo
somos chamados a ser “outros
Cristos” onde estivermos.
E nós, Catequistas, somos
felizes,
porque
fomos
escolhidos por Jesus e
aceitamos o seu convite,
entramos em seu Coração, em
sua intimidade fazendo uma
profunda experiência de sua
bondade
e
de
sua
misericórdia.
“Não fostes vós que

escolhestes, fui eu que vos
escolhi e vos designei, para
dardes frutos e para que o
vosso fruto permaneça”.
Ser Catequista é mostrar as
maravilhas que Deus criou...
Ser Catequista é vocação, é
serviço. É ser educador na fé,
mensageiro de Jesus Cristo
Salvador.
Acolher o chamado é dedicar
com amor a esta missão sendo
testemunho de Cristo na
Comunidade a qual pertence,
participando assiduamente
dos sacramentos da igreja,
perseverante na oração, tendo
espírito
de
superação,
otimismo e alegria, zelando
pelo
nosso
Ministério,
escutando,
dialogando,
trabalhando em equipe, tendo
equilíbrio suficiente para

aceitar, com serenidade,
nossos próprios acertos e
erros, relacionando bem
conosco mesmo e com o
outro, servindo-nos da
Palavra de Deus, dos seus
e n s i n a m e n t o s ,
mandamentos, acolhendo
as orientações e exigências
da igreja.
A cada dia precisamos
cuidar e cultivar a nossa
formação
sendo
um
educador na fé.
Que Deus abençoe a nós
Catequistas por toda
dedicação e disponibilidade
do nosso serviço em favor
das
crianças
e
da
comunidade.
O
que
fazemos é motivo de louvor
e gratidão.
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Encontro de
preparação para
Pais e Padrinhos
Dia 23
Sábado
às 14:00hs
Salão Paroquial

Atenção:
As inscrições para o
Encontro deverão ser
feitas antecipadamente
na Secretaria
Paroquial, com
documento de
identificação.

2015
Junho de 2018

Dalvinha
Relação infinita de
amor: Mãe e Filho entrelaçados
pelo abraço carinhoso de Deus,
que na sua infinita ternura de
Pai teceu no seio materno de
Maria um lugar para o Filho! E
no Coração Imaculado de Maria
foi traçando os contornos
suaves do Amor divino, com
sensibilidade humana... Deus
exagerou em ternura e gestos
de amor que se eternizaram no
mundo através de JESUS e
MARIA. Por isso, ela disse, um
dia, à sua querida filha, Santa
Brígida: “Saibas que amei o
meu Filho tão ardentemente, e
que Ele me amou tão
certamente, que Ele e eu
éramos um só coração... Meu
Filho era verdadeiramente para
mim como o meu coração;

QUEM AMA O FILHO, AMA A MÃE!
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
quando Ele sofria, era como se o
meu Coração sofresse suas
penas e tormentos. Sua dor era
a minha dor e Seu Coração era
o meu Coração”.
O mesmo ensinamento Jesus
deu à serva amada, Santa
Brigida:
“Eu, que sou Deus e Filho de
Deus desde toda a eternidade,
fiz-me homem no seio da
Virgem, cujo Coração era como
o meu Coração: e, por isso,
pode-se dizer que minha Mãe e
Eu operamos a salvação do
homem com um mesmo
Coração”.
Assim, pois, numa perfeita
sintonia, na mais sublime
comunicação de alma e de
coração, vivem desde sempre
Mãe e Filho, obedientes à

vontade e projeto do Pai. Ao
adorarmos o Coração de Jesus,
ao entregarmos a Ele o nosso
coração
e
nosso
amor,
automaticamente estamos
venerando e acolhendo o
Coração de Maria.
Oxalá, que neste tempo de
tanta orfandade, de tanta
carência afetiva e espiritual, mais
pessoas
possam seabrir ao
amor maternal de Deus, que se
derrama sobre todos nós, vindo
do Coração de Jesus, através
do Coração de Maria!
Ó Coração Sacratíssimo de
Jesus, tende piedade de nós!
Ó Coração Imaculado de
Maria, rogai por nós!
Assim,pois, numa perfeita
sintonia, na mais sublime
comunicação de alma e de
coração, vivem desde sempre

CRIADA A CÁRITAS LUZ - FORMIGA
No dia 05 de maio de 2018
foi criada a Cáritas na Forania
de Formiga.
A Cáritas é um organismo da
Igreja Católica; porém está
aberta para trabalhar junto com
todas as pessoas de
boa vontade, católicas
ou não.
Cáritas, conforme o
próprio nome indica, é
caridade e apóia
iniciativas na área da
Pastoral Social, seja
com
Juventudes,
Crianças ou Idosos.
Estará sempre aberta
para
receber
sugestões de onde
atuar.
Pode atuar, também, em área
onde se faz necessária uma
mudança de mentalidade, na
formação de uma consciência
crítica em favor da pessoa
humana e seus legítimos
valores.
Ela deve atuar onde esses
valores estejam espezinhados
ou fragilizados.
Uma mentalidade consumista
e materialista não condiz com
a mentalidade cristã. Somos
filhos de Deus e criados para
sermos felizes e realizados.
Porém isto está longe da
realidade em quase todo o
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mundo.
Existem muitos problemas que
afetam violentamente o povo
pobre, com os quais não
podemos concordar e devemos
lutar para resolver.
A Cáritas Luz-Formiga
conta
com
a
colaboração de todas as
Paróquias da Forania e
de todos os seus
paroquianos.
Seu presidente é o
vigário da Forania, Pe.
Marcelo Alves dos Reis,
scj.
Uma
mentalidade
consumista
e
materialista não condiz
com a mentalidade
cristã. Somos filhos de Deus e
criados para sermos felizes e
realizados. Porém isto está longe
da realidade em quase todo o
mundo.
Existem muitos problemas que
afetam violentamente o povo
pobre, com os quais não
podemos concordar e devemos
lutar para resolver.
A Cáritas Luz - Formiga conta
com a colaboração de todas as
Paróquias da Forania e de todos
os seus paroquianos.
Seu presidente é o vigário da
Forania, Pe. Marcelo Alves dos
Reis, scj.

Mãe e Filho, obedientes à
vontade e projeto do Pai. Ao
adorarmos o Coração de
Jesus, ao entregarmos a Ele
o nosso coração enosso
amor,
automaticamente
estamos
venerando
e
acolhendo o Coração de
Maria.
Oxalá, que neste tempo de
tanta orfandade, de tanta
carência afetiva e espiritual,
mais pessoaspossam se abrir
ao amor maternal de Deus,
que se derrama sobre todos
nós, vindo do Coração de
Jesus, através do Coração de
Maria!
Ó Coração Sacratíssimo de
Jesus, tende piedade de nós!
Ó Coração Imaculado de
Maria, rogai por nós!

MÃES QUE ORAM
Angélica Ornelas

Nós, mães,
o r a m o s
pelos filhos,
não
é
m e s m o ?
Compreendemos
que
é
fundamental
interceder
por
eles,
afinal
ser
mãe é muito
mais do que
colocar no
m u n d o ,
a l i m e n t a r,
vestir
e
mandar para a escola. Temos a
missão de zelar, de orientá-los a
seguir os caminhos do Senhor e
clamar para que Deus os guarde.
Muitas mulheres fazem isso, mas
oram sozinhas. O movimento
MÃES QUE ORAM, possíbilita uma
conexão entre mulheres, tratase de um grupo de mães/
mulheres que se reúnem para
clamar a Deus pelos filhos.
Entendemos que temos o
privilégio de dar a luz, criar e
formar outros seres humanos,
que farão diferença na sociedade.
Queremos prepará-los para

encarar o
mundo, mas
entendemos
q
u
e
precisamos
da bênção
de Deus para
i s s o .
Cremos que
a
maternidade
é
um
presente do
Céu,
que
deve
ser
cuidado com
carinho
e
tratado com responsabilidade.
Um dia nossos filhos vão
crescer,
se
formarão,
chegarão ao mercado de
trabalho, se casarão e sairão
das nossas casas para
construir as próprias famílias.
Nós acreditamos que as
sementes lançadas em
oração vão frutificar. A
intercessão por eles pode
gerar transformação, para
nós, para eles, para as
escolas, onde estudam e para
toda a sociedade. Seja você,
também, uma Mãe Que Ora.
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Junho de 2015
Junho de 2018

ADEMAR DE PAULA FONCECA
ADEMAR
JOSE
CASTRO
NASCIMENTO
ADRIANA JORDANIA SILVA
VIEIRA
ADRIANA SOUZA MELO BASILIO
AGUEDA MARIA DA SILVA
ALESSANDRA GIAROLA GARCIA
ALMIR BARBOSA
ALZIRA DA SILVA LIMA
ANA APARECIDA DA SILVA
ANA LIDIA CUNHA
ANA LUCIA FLORES DOS SANTOS
ANA NUNES FONSECA
ANA PAULA DA SILVA LIMA
ANGELA MARIA GOMES
ANGELA MARIA GOMIDE PEREIRA
AN I TA PINHE I R O O L I V E I R A
FURTADO
ANTONIA ADELINA BISPO
ANTONIA MARIA SILVA OLIVEIRA
ANTONIA RODRIGUES
ANTONINHO RIBEIRO DA SILVA
ANTONIO ARLINDO DA SILVA
APARECIDA MARIA DA COSTA
APARECIDA MARIA SANTOS
BRAGA
APARECIDA VELOSO DA COSTA
BELCHIOR MARTINS PARREIRA
BRUNA MARIA DA SILVA
CALIMERIA PINHEIRO LIMA
CARLOS EDUARDO MARTINS DA
SILVA
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
CASSIO RODRIGUES PEREIRA
CECILIA GONTIJO CUNHA
PALHARES
CELI SILVA SILVEIRA
CELIA MARIA LUZ
CINTIA KATIA CAMPOS
CLAUBER RODRIGUES NUNES
CLAUDIA CRISTINA FERREIRA
SILVA
CLAUDIA RODARTE RESENDE
CLEUSA DE MELO SILVA
CLEUSA MARIA GONCALVES DE
CASTRO
CONSUELO FATIMA DE CASTRO
CRISTIANE MARIA BERNARDES
MARIANO
CRISTIANE PATRICIA LIMA
CRISTIANO TEODORO
DALTON JEAN NUNES

DIZIMISTAS

DANIEL ALVES RIBEIRO
DANIEL RIBEIRO MENDONCA
DANIELA FATIMA DA SILVA
DANIELA GERALDA DE ARAUJO
DENISE FONSECA FERRARI LIMA
DENISE RIBEIRO PERES
DIAS RIBEIRO
DIOMAR RIBEIRO RESENDE
DIRLEY FRANCISCO MENDONCA
DIVINA DO NASCIMENTO
D OR AL I C E L U Z I A M E DE I R O S
MENDONCA
EDILZE MARIA MOREIRA PINTO
ELENIR MENDONCA DE OLIVEIRA
ELIANA APARECIDA DE SOUZA
ELIANA RESENDE
ELITON DA SILVA BRITO
ELIZABETE DE CASTRO MENDONCA
ELIZABETE MARIA FERNANDES
OLIVEIRA
ELIZANGELA AP. DOMINGOS
CARVALHO
ELIZETE GOMES DE FREITAS FARIA
ELMIRA NUNES NOGUEIRA
ELVES JORGE ALVES PEREIRA
ELVIS JUNIOR DE OLIVEIRA
ELZA MARIA DE BRITO ROCHA
EVERALDO HIPOLITO DA SILVA
FABIANA MAGELA RAMOS TEIXEIRA
FERNANDA FAUSTINO NOGUEIRA
FERNANDO BERNARDES DE CASTRO
FLAVIA DE SOUSA DE ANDRADE
FLAVIA SILVA NASCIMENTO
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA
FLORACI CANDIDA PEREIRA
FLORICENA SILVA DE OLIVEIRA
GENI DIAS SILVA
GERACINA DE BRITO GONDIM
GERALDA DOS SANTOS SILVA
GERALDO JOSE MACEDO
GERALDO MARTINS DA SILVA
GILBERTO ALEX DOS SANTOS
GILVANE LEAL COSTA
GIOVANA HELENA DE OLIVEIRA
FERNANDES
GLADYS MARIA LASMAR
GLEISSON JOSE ALVES
GLICERIO MARTINS DE OLIVEIRA
GYSELLE CASTRO DE ARRUDA
HELDER FERNANDO FERREIRA
MATEUS
HELENA MARIA SILVA
HORTENCIAMENDONCA
DOS
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SANTOS
ILTON DA FONSECA
IONE RIBEIRO DE OLIVEIRA
IRANI DE DEUS RESENDE
IRIS DE ALMEIDA ARANTES
ISABEL DA COSTA PEREIRA
ISILDO MARTINS APARECIDO
JUNIOR
ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ITAMAR DOS REIS DE OLIVEIRA
I V A N A N E I D E RO D RI GU E S
BRITO LIMA
IVONE RODRIGUES LEITAO
IZAIRA TAVARES FAUSTINO
IZALTINA
DO
CARMO
FERNANDES SILVA
JAIR HENRIQUE CARDOSO
JAKISONDA SILVA
JOANA DARC DE PAULA
FONSECA
JOANA TEIXEIRA ROSA
JOAO ADOLFO SEGUNDO
JOAO CARLOS COSTA
JOAO EVANGELISTA GIAROLA
JOAO PEDRO FERRAZ
JOAO ROCHA DA SILVA
SOBRINHO
JORGIA APARECIDA PEREIRA
JOSE ALMEIDA DE CASTRO
JOSE ANTONIO DE FARIA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO PEREIRA
JOSE EUSTAQUIO COSTA
JOSE FERREIRA BORGES
JOSE JOAQUIM DE SOUZA
JOSE LUIZ TEIXEIRA
JOSIELE CRISTINA DA SILVA
JULIANA ALMEIDA BEIRIGO
JULIANA BERNARDES DE
OLIVEIRA
JULIETA ALMEIDA MONTSERRAT
JUSSARA
MARTINELI
MENDONCA
KARINA APARECIDA DE MOURA
KARINA PAULA FRADE RIBEIRO
KENIA CRISTINA DE FARIA
LAZARINA ALVES DA SILVA
LEANDRO FARNESE TEIXEIRA
LENI BARBOSA
LENILDA BERALDO LOPES
LEONARDO DOS SANTOS
LEZIR DA SILVA
LILIANE JORGINA CUNHA

ASSUNCaO
LUCIA CARVALHO TEIXEIRA
LUCIANA APARECIDA FERNANDES E
TARCISIO JOSE
LUCIENE CRISTINA DA SILVA
LUCIMAR PEREIRA
LUIS CRISTINO DE OLIVEIRA
LUIS E LEIZE E FAMILIA
LUIZ HENRIQUE SILVA E MARCILDA
VIEIRA SILVA
MAGDA DE JESUS LEITE DE OLIVEIRA
MAIR ANGELA VELOSO NOGUEIRA
MANFREDO PALHARES JUNIOR
MANOEL JOSE DE SA
MANOEL PETRUCIO DE OLIVEIRA
MARCELO DE BRITO
MARCIANO PEREIRA
MARCIONILIA RODRIGUES DE
OLIVEIRA
MARCOS ALBERTO RESENDE
MARIA ALVIM DE FREITAS
MARIA ANTONIA PINHEIRO
MARIA APARECIDA ARANTES DOS
SANTOS
MARIA APARECIDA CARVALHO
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
MARIA APARECIDA MACEDO DE SA
MARIA APARECIDA PEDROSA BELO
MARIA APARECIDA PEDROSO VIEIRA
MARIA APARECIDA SILVA LAGE
MARIA APARECIDA TERRA
MARIA CARVALHO DE MELO
MARIA CLAUDIA RODARTE RESENDE
MARIA DA CONCEICAO MUNIZ
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA
MARIA DA GLORIA COSTA
MARIA DA GLORIA GONZAGA
MARIA DA GLORIA SILVA ALMEIDA
MARIA DAS DORES NASCIMENTO
MARIA DE FATIMA DO PRADO
MARIA DE FATIMA LEAL
MARIA DE FATIMA MOURA CAETANO
LASMAR
MARIA DE LOURDES ARANTES
SILVEIRA
MARIA DE LOURDES DA SILVA FARIA
MARIA DE LOURDES LUCIANO DA
SILVA
MARIA DE LOURDES VITOR
MARIA DO CARMO SOUTO
MARIA DO ROSARIO VENCESLAU
MARIA DONIZETE DO NASCIMENTO
MARIA DORINHA DA SILVA

MARIA EMILIANA FERREIRA
SALES
MARIA GORETE LEAL VELOSO
MARIA HELENA SILVA
MARIA ILZA DE CASTRO FERREIRA
MARIA JACINTA CARVALHO
FERREIRA
MARIA JOSE DE ALMEIDA ROCHA
MARIA JOSE SALES CARDOSO
MARIA LUCIA BELO MONTEIRO
MARIA LUCIA GONCALVES
MARIA LUCIA SILVA
MARIA LUISA ALVES FONSECA
MARIA LUISA DE MELO FARIA
MARIA LUISA LIMA
MARIA MADALENA SOARES DE
OLIVEIRA
MARIA MARGARIDA DA CRUZ
SILVA
MARIA NAZARE LEAL FREITAS
MARIA VILMA SOUTO
MARIANY OLIVERIO MONTEIRO
MARILDA DE SOUSA CANTO
MARISA DE OLIVEIRA GONZAGA
MARISA NUNES CARDOSO
MARLA VILELA COSTA
MARLENE APARECIDA DA SILVA
MARLENE MARTA LEAO
MAURICIO LUIZCUNHA
MAXIMILIA ANA SILVA
MAYRA CUNHA DA SILVA
MELISSA BELO MOREIRA
MICHELLE TEIXEIRA DA FONSECA
MIRACY DE FARIA
MIRIAM DE FATIMA PARREIRA
MONICA TEREZINHA FERREIRA
NAIR DE ALMEIDA STELZER
NATALIA VAZ COSTA DE PAULA
NATHANA PINHEIRO MENDONCA
NEUZA FRANCISCA SILVA
NIZIA GARCIA LEAO
OMAR FERREIRA CAMARGOS
ORLANDA GOMES MENDONÇA
PAULA CRISTINA DAS NEVES
RIBEIRO
PAULINA PEDRA DA SILVA
PAULO BATISTA SANTOS
PAULO JOSE FRADE
PEDRO ARNALDO SIDNEI
PEDRO FREDERICO LAGE
PEDRO RODRIGUES DE MORAES
FILHO
POLIANA ARANTES CHAVES

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA CELEBRAÇÕES AO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
1° de junho, sexta-feira,
19h – Entronização da
Imagem do Sagrado Coração
de Jesus e Missa.
1ª Promessa: “A minha
benção permanecerá sobre as
casas em que se achar
exposta e venerada a imagem
de Meu Sagrado Coração”.
2 de junho, sábado, 19h
2ª Promessa: “Eu darei aos
devotos de Meu Coração todas
as graças necessárias a seu
estado”.
3 de junho, domingo, 19h30
3ª Promessa: “Estabelecerei
e conservarei a paz em suas
famílias”.
4 de junho, segunda, 19h
4ª Promessa: “Eu os
consolarei em todas as suas
aflições”.
5 de junho, terça, 19h

5ª Promessa: “Serei refúgio fervorosas subirão, em pouco
seguro
na
vida
e tempo,
a
uma
alta
principalmente na hora da perfeição”.
morte”.
10 de junho, domingo,
6 de junho, quarta, 19h
19h30
6ª Promessa: “Lançarei 10ª Promessa: “Darei aos
bênçãos abundantes sobre sacerdotes que praticarem
os
seus
trabalhos
e especialmente essa devoção
empreendimentos”.
o poder de tocar os corações
mais endurecidos”.
7 de junho, quinta, 19h
7ª Promessa: “Os pecadores 11 de junho, segunda, 19h
encontrarão,
em
Meu 11ª Promessa: “As pessoas
Coração, fonte inesgotável que propagarem esta
de misericórdias”.
devoção terão o seu nome
inscrito para sempre no Meu
8 de junho, sexta 18:30h - Coração”.
Terço do Sagrado Coração de
Jesus, após Missa Solene.
12 de junho, terça, 19h
8ª Promessa: “As almas 12ª Promessa: “A todos os
tíbias
tornar-se-ão que comungarem, nas
fervorosas pela prática primeiras sextas-feiras de
dessas devoções”.
nove meses consecutivos,
darei
a
graça
da
9 de junho, sábado, 19h
perseverança final e da
9ª Promessa: “As almas salvação eterna”.

RAFAEL ARANTES OLIVEIRA
RAIMUNDO CESAR PACHECO
RAQUEL BARBOSA BORGES
RAUL GERALDO JUNIOR SOARES
REGINA CELIA SANTOS MOURA
REGINA PATRICIA MENDONCA
RENATA APARECIDA DA SILVA
RENATA LARA ALVES
RITA DE CASSIA CASTRO
ROBERTO DA COSTA RODRIGUES
ROBERTO ROCHA
RONALDO LUIS DE ASSIS
RONALDO MOURA DA SILVA
ROSA HELENA DE ALMEIDA
ROSANE GOULART PEREIRA
ROSANGELA MARIA MENDONCA
LAUDARES
ROSILANE SILVA MARTINS
RUBENS EDUARDO
SABRINA CRISTINA BOTREL
SAULO HENRIQUE SOARES
SEBASTIANA APARECIDA F. DE ALMEIDA
SEBASTIAO DE PAULA FONSECA
SEBASTIAO MORAES DA SILVA FILHO
SEBASTIAO SOARES DE MENEZES
SELMA DE OLIVEIRA
SENHORINHA DA FONSECA
SERGIO ANTONIO LIMA
SERGIO FERNANDES
SERGIO FONSECA VALADAO
SILVESTRE RIBEIRO DE OLIVEIRA
SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA
SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA
TACIO ALVIMFREITAS
TEREZINHA MARIA PASSOS
THIAGO AUGUSTO CESAR MAIA FRADE
TIARA CAMARO FRANÇA
VALDIR ARANTES
VANESSA ALINE DE MOURA
VERA LUCIA DA CUNHA
VERA LUCIA DAMASCENO
VINICIUS RODRIGO SANTOS
VITORIA ALVES MORAIS
VIVIANE ARANTES CANTO FERREIRA
WALTER LUIZ DA CUNHA JUNIOR
WANDREY FILLIPE VIEIRA RAMOS
WANTEVIR LOPES FERREIRA
WASHINGTON ARANTES
WELLINGTON ANTONIO DE MENDONCA
YOLANDA CAMILA DE OLIVEIRA
ZELIA CASTRO RODRIGUES
ZELIA LUISA FARIA PAIM
ZULEIK ALVES ARAUJO FONSECA

MISSA DE SETOR
04/06 (segunda-feira) 19h30: Comunidades São
Vicente e Santo Expedito.
11/06 (segunda-feira) 19h30: Rosário e Imaculada
Conceição.
18/06 (segunda-feira) 19h30: Santo Antônio.
25/06 (segunda-feira) 19h30: Santa Luzia.

EXPEDIENTE
PAROQUIAL
A Paróquia São Vicente
Férrer comunica que a
partir do mês de Junho
haverá atendimento de
confissões e secretaria
toda 1ª QUINTA FEIRA do mês, das 19h
às 21h.

ACONTECEU
NO DIA 11 DE MAIO, ÀS
19:00H, NO IGREJA
MATRIZ, A CELEBRAÇÃO
EUCARISTA DE
ENCERRAMENTO DA FESTA
DE NOSSO PADROEIRO SÃO
VICENTE FÉRRER, PRESIDA
PELO NOSSO PÁROCO.

NOS DIAS 5 À 12 DE MAIO,
NA IGREJA MATRIZ E EM
TODAS AS COMUNIDADES DE
NOSSA PARÓQUIA, A
PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE SÃO RAFAEL ANCANJO
EM CELEBRAÇÃO AO
CENTENÁRIO DA DIOCESE.

NO DIA 20 DE MAIO, NO
GINÁSIO VICENTÃO, A
FESTA DE PENTECOSTES
ORGANIZADA PELA RCC.
FOI UMA TARDE DE
ORAÇÃO, PREGAÇÃO,
ADORAÇÃO, ENCERRANDO
COM A MISSA.

