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ANO XXVI - Nº 311 -JANEIRO DE 2017
ATENDIMENTO PAROQUIAL
Segunda a Sexta-feira: 08:00 às
17:30hs
Sábado: 08:00 às 11:00hs
CONFISSÕES
Terça a Sexta-feira: 08:00 às 11:00hs
14:00 às 17:00hs
Sábado: 08:00 às 11:00hs
Missa em louvor a São Vicente Férrer
todo dia 05 do mês às 12:00hs
Venha participar conosco!!!

Desejamos a você e sua família, um feliz e abençoado Ano
Novo! Informativo São Vicente.
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Editorial

em-vindo e abençoado seja
o Ano Novo!
Que seja repleto de Deus e de suas
bênçãos.
Que seja cheio de vida, de harmonia,
de saúde, de paz e prosperidade!
Será, também, um ano em que
vamos ter que trabalhar duro, com
empenho, dedicação, seriedade e
decência “nas coisas de Deus e nas
coisas dos homens”.
Nossa Paróquia será conduzida por
um novo Pároco, o Padre Marcelo
Alves dos Reis.
Muda o Padre, muda o jeito de
trabalhar, de ser!
O que não vai mudar é o nosso
desejo de seguir Jesus Cristo e de servir
aos irmãos.
A missão continua!
De minha parte, mais uma vez,
agradeço por todo acolhimento,
carinho
e
colaboração
que recebi de
todos
os
paroquianos e
formiguenses
durante os
sete anos que
vivi
em
Formiga.
D e u s
abençoe
e
recompense a
todos!
Muito, muito
obrigado!

Pe. Aurélio Pereira, scj
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FELIZ ANO NOVO!
ANUAR TEODORO ALVES
Já repararam como é bom
dizer “o ano passado”? É
como
quem
já
tivesse
atravessado um rio, deixando
tudo na outra margem... Tudo
sim, tudo mesmo! Porque,
embora nesse “tudo” se
incluam algumas ilusões, a
alma está leve, livre, numa
extraordinária sensação de
alívio, como só se poderiam
sentir
as
almas
desencarnadas. É como se a
simples mudança de uma data
no calendário, a chegada do
“Ano Novo” mudasse tudo
como num passe de mágica.
Para termos um feliz Ano
Novo temos que estar
dispostos a “matar” o que
fomos e nascer de novo em
cada momento da vida. Está
aí um grande desafio. Dos
maiores, senão o maior de
todos! Vejam o exemplo a
seguir:
“As cigarras passam a maior
parte de suas vidas debaixo
da terra, alimentando- se das
raízes das árvores. Disseramme que há certas espécies de
cigarras que chegam a viver
15 anos debaixo da terra. De
repente,
alguma
coisa
acontece, e surge dentro
delas um impulso irresistível
para mudar. Saem então dos
seus túneis, sobem pelos
troncos
das
árvores,
arrebentam suas cascas,
subterrâneas gaiolas, e se
transformam em seres alados.
Se elas não abandonarem
suas
cascas
não
se
transformarão em seres
alados. Continuarão sendo
seres subterrâneos. Nossos
demônios são nossas cascas.
Abandonar as cascas é
esquecer a forma subterrânea
de
ser.
A
grande
transformação das cigarras
acontece quando a morte se
aproxima. É a proximidade da
morte que lhes diz: ‘Chegou a
hora de voar, cantar e fazer
amor,
para
continuar a viver…’
Eu acho que a
morte é o único
poder capaz de nos
trazer vida nova. A
consciência
da
morte nos força a
sair
de
nossas
sepulturas, nos dá
asas, nos convida a
voar e a amar.”
Que assim como
as cigarras, nossas
famílias
possam
sentir esse forte
impulso,
esse

chamado à vida. Que com
muita coragem e serenidade
possam quebrar e arrancar
as cascas que ainda as
impedem de viver como
verdadeiros filhos de Deus,
como pessoas amadas e
criadas para a felicidade e à
paz. Que possam viver
intensamente cada momento
desse ano, promovendo e
vivendo o amor ao próximo,
a tolerância, a misericórdia,
o diálogo acolhedor e
compreensivo. Assim esse
ano será realmente um Feliz
Ano Novo. Deixo com vocês
uma receita de Ano Feliz:
Receita de Ano Feliz
Pegue 12 meses inteiros.
Limpe-os bem, tirando toda
a amargura, ódio e inveja.
Deixe-os tão limpos quanto
possível.
Depois, corte cada mês em
28, 30 ou 31 partes
diferentes; mas não pegue
todas de uma vez só.
Prepare-as pouco a pouco,
atento aos ingredientes.
Misture bem, em cada dia,
uma porção de fé, uma de
paciência, uma de coragem e
uma de trabalho.
Adicione uma parte de
esperança,
lealdade,
generosidade, meditação e
boa vontade.
Tempere tudo com pitadas
de espiritualidade, diversão,
um pouco de brincadeiras
e um copo cheio de bom
humor.
Despeje tudo isso numa
tigela de amor.
Cozinhe bem, com muita
alegria, e enfeite com um
sorriso.
Depois sirva tranquilo,
desapegado
e
carinhosamente.
Assim
você
estará
destinado a ter um Feliz Ano
Novo.
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Epifania:
“Resplandeceu
a glória do
Senhor”
Is 60,1-6
LURDINHA GOMES

Acompanhando o Tempo Litúrgico
da nossa Igreja nós a valorizamos
e nos faz crescer espiritualmente.
Logo após o Natal, chega-se à
Epifania – “manifestação de Deus”!
O Menino-Deus, criança frágil, na
manjedoura, pobre e pouco
conhecido, torna-se Rei do Universo!
Os profetas, iluminados por Deus
para levar a todos as palavras
divinas, sentiam que a promessa se
havia cumprido. Isaías se voltara
para o futuro e já havia anunciado a
glória da nova Jerusalém: “A glória
do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a
noite cobre a terra e a escuridão,
os povos, mas sobre ti, levanta-se
o Senhor, e sua glória te ilumina. As
nações se encaminharão à tua luz,
e os reis, ao brilho de tua aurora.
Levanta os olhos e olha a tua volta:
todos se reúnem para vir a ti; teus
filhos chegam de longe...”
“Serás invadida por uma multidão
de camelos, pelos dromedários de
Madiã e de Efá, virão todos de Sabá,
trazendo ouro e incenso e
publicando os louvores ao Senhor”
(v.6) ... para honrar o nome do
Senhor teu Deus, o Santo de Israel,
que te cobriu de glória” (v.9). A cada
ano, nossa Igreja nos faz viver este
mesmo clima: “hoje surgiu a luz
para o mundo, o Senhor nasceu para
nós, Ele será chamado Admirável!
Príncipe da Paz!” Os Reis Magos,
guiados por uma estrela, encontram
o recém-nascido: O Salvador. Nesta
busca, percebemos as etapas que
temos que percorrer ao longo de
nossa vida, para que possamos
encontrar, de fato, o prometido de
Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa luz que brilha no céu não é coisa
do passado, e sim do futuro, pois
liga cada um de nós a uma história
de fé e de amor, que Deus preparou
para nós. Jesus é a Luz do Mundo e
Ele é “O Caminho, a Verdade e a
Vida.” Rezemos juntos: “As nações
de toda a terra hão de adorar-vos,
ó Senhor!” (Sl.71)
FELIZ ANO NOVO!
(Fonte: Folheto Deus Conosco)
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ASSUMIR HOJE A MESMA MISSÃO DE JESUS!

RUY MARTINS

01- S. Maria, Mãe de Deus- Nm
6,22-27; Sl 67; Gl 4,4-7; Lc 2,1621
02- 1Jo 2,22-28; Sl 98; Jo 1,1928
03- 1Jo 2,29-3,6; Sl 98; Jo 1,2934
04- 1Jo 3,7-10; Sl 97; Jo 1,3542
05- 1Jo 3,11-21; Sl 99; Jo 1,4351
06- 1Jo 5,5-13; Sl 147; Mc 1,711
07- 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 2,111
08- Epifania do Senhor- Is
60,1-6; Sl 71; Ef 3,2-6; Mt 2,112
09- Batismo do Senhor - Is
42,1-7; Sl 28; At 10,34-38; Mt
3,13-17
10- Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21-28
11- Hb 2,14-18; Sl 104; Mc 1,2939
12- Hb 3, 7-14; Sl 94; Mc 1,4045
13- Hb 4,1-5.11; Sl 77; Mc 2,112
14- Hb 4,12-16; Sl 18; Mc 2,1317
15– II Dom. Comum- Is 49,36; Sl 39; 1Cor 1,1-13; Jo 1,2934
16– Hb 5,1-10; Sl 109; Mc 2,1822
17– Hb 6,10-20; Sl 110; Mc 2,2328
18– Hb 7,1-3.15-17; Sl 109; Mc
3,1-6
19– Hb 7,25-8,6; Sl 39; Mc 3,712
20- S. Sebastião- Hb 8,6-13;
Sl 84; Mc 3,13-19
21– Hb 9, 2-3. 11-14; Sl 46; Mc
3,20-21
22– III Dom. Comum- Is 8,239,3; Sl 26; 1 Cor 1,10-17; Mt
4,12-23
23– Hb 9,15.24-28; Sl 97; Mc
3,22-30
24- Hb 10,1-10; Sl 39; Mc 3,3135
25- At 22,3-16; Sl 116; Mc
16,15-18
26- 2Tm 1,1-8; Sl 9; Lc 10,1-9
27- Hb 10,32-39; Sl 36; Mc 4,2634
28- Hb 11,1-2,8-19; Sl Lc 1,6972; Mc 4,35-41
29- Sf 2,3; 3,12-13; Sl 145;
1Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12a
30- Hb 11,32-40; Sl 30; Mc 5,120
31- Hb 12,1-4; Sl 21; Mc 5,2143

Neste mês de Janeiro
celebramos o Batismo
do Senhor. E qual o
verdadeiro
sentido
desta
celebração? O principal objetivo
é o de levar-nos a refletir sobre
a nossa missão de batizados
diante do mistério do Batismo e
da missão de Jesus. Ou seja, pelo
nosso Batismo, assim como
Jesus, também nós somos
consagrados a Deus para uma
missão. Quando fomos batizados
nós passamos a fazer parte do
corpo de Cristo, que é a Igreja. E
que
tem
como
missão,
justamente continuar a missão
de Jesus.
Nós sabemos que João Batista
pregava a conversão e o perdão
dos pecados. E era isso que ele
fazia quando batizava, propunha
uma mudança de vida, uma
transformação. Um dia, porém,
Jesus apareceu e quis ser
batizado por ele. João não
entendeu aquele gesto e ficou
admirado, pois Jesus não
precisava do Batismo e muito
menos da conversão ou do
perdão. Jesus não dá muitas
explicações, mas diz apenas que
deve cumprir “a justiça”, ou seja,
fazer a vontade de Deus. E

naquele
momento,
o
Evangelho de Mateus nos
conta que “o céu se abriu, o
Espírito de Deus desceu sobre
Ele e uma voz veio do céu:
Este é o meu filho muito
amado, no qual pus todo o
meu agrado” (Mt 3,16-17).
Quando o Evangelista diz
que “o céu se abriu” está
usando uma alegoria, uma
figura. É como quando nós
dizemos que “uma porta se
abriu”, ou seja, que
apareceram
novas
oportunidades. Assim, o céu
se abrir, significa que a partir daquele
momento
começou
um
novo
relacionamento entre o céu e a terra a
partir de Jesus Cristo. E com este
acontecimento Jesus inicia a sua vida
pública, a sua missão de construir o Reino
de Deus. Um Reino de paz, de amor e de
perdão. Missão esta que nunca mais irá
terminar, mas que irá continuar, pois,
depois, Ele mesmo a transmite aos seus
Discípulos e à Igreja, da qual todos nós
batizados somos parte.
Com isso, devemos saber que, com o
nosso Batismo, passamos a fazer parte
desta missão de Jesus de construir o Reino
de Deus e de transformar o nosso mundo.
Para isso, Deus dá a cada um de nós dons
diferentes. São Paulo nos fala que o corpo

é um só, mas
muitos são os
membros e que
cada um tem dons
diferentes, que se
complementam.
Ou seja, para
cumprir
esta
m i s s ã o ,
precisamos uns
dos
outros
e
devemos estar
sempre ligados à
cabeça do corpo
que é o Cristo. E
a melhor maneira
de cumprirmos bem esta missão
é vivermos nossa vida de
batizados
através
de
um
comportamento baseado nos
valores do Evangelho que o
próprio Jesus nos ensinou e deu
o exemplo. É buscarmos a
santidade de vida e darmos
sempre testemunho de amor, de
fraternidade, de perdão, de
solidariedade, de compaixão e de
misericórdia. E assim como Jesus,
procurarmos cumprir sempre a
vontade de Deus em nossa vida.
Peçamos sempre ao Espírito
Santo que nos ajude a viver bem
nossa missão de batizados. Assim
seja!

Maria tem olhar fixo sobre a humanidade
DALVINHA
Como é importante o
olhar! Quantas coisas
podem ser ditas através de um
simples olhar!
O olhar de Maria nos revela a
fé, o amor e a contemplação
Àquele que Deus enviou como
projeto de Salvação para toda a
humanidade. Desde o nascimento
até o momento da crucificação de
Jesus, Maria manteve seu olhar
fixo nEle e o coração aberto aos
desígnios de Deus. O Papa
Francisco nos diz: “Maria é bemaventurada pela sua fé em Deus,
pela sua fé, porque o olhar do seu
coração sempre esteve fixo em
Deus, no Filho de Deus que trouxe
no seu ventre e contemplou na
Cruz”.
Maria, modelo de contemplação!
Ela foi quem mais contemplou o
rosto do Filho, e, com certeza, se
encantou ao ver estampada em
Sua face, a beleza do próprio
Deus!
Os olhos do seu coração
concentravam-se de algum modo
sobre Ele, já na Anunciação,
quando O concebeu por obra do
Espírito Santo. E, após o
nascimento, os seus olhos de Mãe
não se cansaram de admirar e
envolver o Filho menino.

Com olhar
de ternura,
até mesmo de
interrogação,
debruçou-se
sobre o Filho
adolescente e
“ q u a s e ”
r e b e l d e ,
perdido lá em
Jerusalém,
discutindo
entre
os
doutores, no
templo.
Com olhar
penetrante,
acompanhou
Jesus em Sua
trajetória
missionária e
foi lendo no
coração do
Filho,
os
sentimentos,
atitudes
e
decisões. E porque O conhecia tanto
“apressou” a hora do milagre, lá nas
Bodas de Caná. (Lc 2, 48) .
Outras vezes, apenas de longe, com um
olhar profundo, acompanhou o sofrimento
que culminaria aos pés da cruz, onde o
olhar da Mãe e do Filho se encontrariam
abismados no silêncio da dor, do amor e

da cumplicidade! E,
finalmente,
com
olhar
terno
e
compreensivo, Maria
acolheu o novo filho
a ela entregue na
pessoa de João. ( Jo
19, 26-27);
Com certeza, na
manhã de Páscoa
seu olhar se revestiu
de
um
brilho
intenso, marcado
pela
alegria
da
Ressurreição e, este
mesmo olhar, desde
Pentecostes, pela
efusão do Espírito
Santo, permanece
estendido sobre a
humanidade inteira.
(At 1,14)
E
hoje,
v i v e n c i a n d o
momentos
tão
difíceis, trazemos
estampada em nossas almas a
esperança do renovo e da salvação,
porque Maria, com os olhos fixos em
Jesus, olha com ternura para cada
um
de
nós
e
continuará
intercedendo pela humanidade
inteira hoje e sempre! Muito
obrigada, Mãe querida!

DEA CARVALHO

UM AMIGO EM PARTIDA!

Junho dede 2017
2015
Janeiro
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Chegou
de
mansinho, com um
sorriso acolhedor,
com um sotaque
catarinense,
nascido
em
Brusque.
Como bom pastor,
arrebanhou suas
ovelhas acolhendoas em pé, para
c o n f i s s ã o ,
o r i e n t a ç ã o ,
aconselhamento ...
Quando se irrita,
o rubor tinge suas
faces. Coloca para fora suas
decepções e perdoa.
Seu sorriso acolhedor acalma as
angústias e torna leve o viver, as
incertezas de quem o procura...
Como é bom vê-lo com os coroinhas,
crianças que se acercam dele,
aguardando o seu abraço, a sua
ternura expressa nas palavras, no
olhar ...
A fraternidade com os acólitos, e com
as equipes de celebração.
Como é bom saber que todas as
Pastorais, Movimentos e Associações,
como filhos pródigos podem se
aproximar dele, com a certeza de que
serão recebidos e acolhidos nos
braços de um padre que se
assemelha ao Pai Misericordioso.
Deixa para nossa cidade a Igreja

Matriz e a Casa
P a r o q u i a l
reformadas e um
novo
Salão
Paroquial
em
reforma,
cujas
melhorias
em
andamento estão
praticamente
prontas. Orgulho
para
nossa
Paróquia!
Parte agora.
Não adiantou o
povo se manifestar
pedindo mais um
tempo: mais um tempo para curtir sua
presença,
suas
brincadeiras. Para ouvir
suas homilias cheias de
ensinamentos, numa
linguagem povoada por
sabedoria popular.
Outros
lugares
precisam
de
sua
presença acolhedora,
de seu discernimento e
sabedoria!
Fiel ao
voto de
obediência, vacilou,
entristeceu, silenciou...
Sua
angústia
se
fortaleceu ao sentir
seus amigos, seu povo
a questionar e a
desejar que aqui permanecesse,

mostrando a insatisfação frente
à perda do amigo.
Ficamos nos apoiando em
alguns por cento de certeza de
que o provincial mudaria de
ideia.
Agora é certeza! Nosso
pároco vai assumir uma nova
fazendinha, a de Lavras. Lá
necessitam de seu trabalho,
organização, seu jeito peculiar
de liderar.
Deixa nossas Pastorais,
Movimentos, Associações, a
Casa de Acolhimento em
Formiga com sua assistência
diária. Deixa acolhidos que pouco a
pouco, sob
s
u
a
supervisão,
foram
se
transformando,
abandonando
vícios...
E surgem
n o v o s
h o m e n s
q
u
e
recuperam
aos poucos
a
sua
p r ó p r i a
dignidade
c o m o
pessoa.
Novos sorrisos, mais confiança em

si mesmo,
esperança
de
uma
vida melhor
para eles e
para sua
família.
Toque de
u
m
sacerdote
que busca
ser santo,
que
só
deseja ser
bom
e
despertar
a bondade no coração de cada um!
Sentimo-nos prisioneiros de uma
amizade que parte. Quiséramos que
permanecesse eterna!
Somos uma Paróquia que já se
sente órfã, mesmo antes da partida.
E só nos resta louvar a Deus por esta
pessoa que passou por aqui. Firmou
raízes, mas agora se vai.
Deus o acompanhe amigo. Vá ao
encontro de sua nova missão!
Parta, sentindo o sabor de dever
cumprido e a certeza de que sempre
encontrará braços abertos a acolhêloem suas futuras visitas por estas
terras das Areias Brancas. Deus o
acompanhe!

Caríssimo Povo de
Deus da Paróquia
São Vicente Ferrer.

04/1970.
Assim, neste
ano de 2017
completarei
47 anos.
Depois de
ordenado
trabalhei por
oito anos no
Santuário
S ã o
J u d a s
Tadeu em
S ã o
Paulo. Dois anos como vigário
paroquial e seis anos como
pároco. Em 2009 fui nomeado
reitor do Convento Sagrado
Coração de Jesus em Taubaté –
SP por seis anos, onde estive
reitor e formador dos fratres
estudantes de teologia. E desde
fevereiro deste ano estou como
vigário paroquial da Paróquia
Divino Espírito Santo em
Varginha-MG. E no próximo ano
estarei com vocês para servir o
Sagrado Coração de Jesus na

Paróquia São Vicente Ferrer.
Louvo a Deus pelo chamado
a mim confiado e pela
Congregação dos Padres do
SCJ que me envia a servir a
esta porção do povo de Deus
em Formiga MG.
A vocação é graça. Dom
gratuito; não é conquista
nem mérito nosso. A iniciativa
é
de
Deus. O
autêntico
chamado
de Deus
penetra
e
m
n o s s o
coração de
modo suave,
como a gota
de
água
entra
na
esponja sem
f a z e r
barulho.
“Os dons
e a vocação

de Deus são
irrevogáveis”
(Rm 11, 29).
P o d e m o s
recuar, mas
Deus é sempre
fiel e constante
no seu amor. Se
Deus
nos
chama, mesmo
que venhamos
a desistir da
vocação cristã,
religiosa ou
sacerdotal,
nunca
mais
seremos
os
mesmos, porque Ele imprimiu em nós
a sua marca (2Cor, 1, 22). Ao nos
chamar à vida, à felicidade, à fé
cristã e a um estado de vida
particular, na Igreja, Deus nos diz:
“Não temas. Eu estarei contigo!”.
São Vicente Ferrer, rogai por
nós.

Paróquia São Vicente Férrer

MENSAGEM DO NOVO PÁROCO AOS SEUS PAROQUIANOS!

Meu abraço e minha
benção.
Venho
apresentar-me para
que vocês conheçam
um pouco o histórico
do futuro pároco de
sua paróquia.
Meu nome é Marcelo
Alves dos Reis, sou
padre do Sagrado
Coração de Jesus há 15 anos.
Tornei-me religioso da Congregação
no dia 25 de fevereiro de 1993. Fui
ordenado padre no dia 15/12/2001.
Sou natural de São Paulo. Nasci no
bairro de Vila Maria e fui batizado
na Paróquia Nossa Senhora da
Candelária, que é dirigida pelos
padres do SCJ.
Sou filho da Sra. Maria Lucia Alves
dos Reis e do Sr. Geraldo Alves dos
Reis (in memoriam). Do amor sereno
deste casal nasceram dois filhos:
Sergio e Marcelo. Nasci no dia 12/

Fraternalmente,
P. Marcelo Alves dos Reis SCJ
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“Ano novo, vida nova”. É o que mais
ouvimos todo janeiro. E é, de fato, um
excelente momento para analisar e
organizar nossa vida.
Também na Liturgia, embora já
tenhamos iniciado o ano, sempre é
oportuno rever nosso trabalho,
aprimorando o que for bom e
planejando necessárias mudanças.
Ora, temos um ano inteiro pela
frente e nele, cada festa, cada tempo
possui leituras, preces e músicas
características que podem, com nosso
auxílio, favorecer a oração do nosso
povo.
A Igreja, para celebrar os mistérios
do nascimento, vida, morte e

ressurreição
de
Jesus, dividiu-os, ao
longo
do
ano
litúrgico , que é
compreendido,
basicamente, por dois
tempos fortes: o Ciclo
Pascal - cujo centro é
o Tríduo Pascal, tendo a
Quaresma como Preparação
- e o Ciclo do Natal ,
antecedido pelo Advento.
Além deles, temos o Tempo
Comum, constituído de 33
(ou 34) domingos, bem
como
algumas
datas
especiais, a que chamamos
“Solenidades”.
Como já dissemos em
outras oportunidades, o
ano litúrgico é diferente do
ano civil. Começa com o Advento, em
preparação para o Natal, nas primeiras
vésperas do domingo que sucede ao
dia 30 de novembro ou o mais próximo

Sempre é tempo!
desta
data.
Termina com a
Festa de CristoRei.
Mas,
nem
sempre foi tudo
organizado dessa
forma.
No início
da
Igreja,
celebrava-se, em
todos
os
domingos,
a
Ressurreição do
Senhor.
Os
cristãos
se
reuniam
para
relembrar tudo o
que aconteceu na
vida do Mestre.
A
partir
da
pregação
dos
apóstolos
foram
escritos
os
Evangelhos, que passaram a ser lidos
nas reuniões. Aos poucos, viu-se que
não era possível recordar todos os

fatos da vida de Jesus num só
domingo. Por isso, instituiu-se o
ano
litúrgico
que
hoje
conhecemos.
Do mesmo modo, seria ótimo
que cada equipe dentro da
Liturgia refletisse e planejasse a
missão ao longo do ano, para,
naquilo que lhe compete, fazer
o seu melhor. Retiro espiritual,
encontros de formação, estudo
da Palavra, ensaio de novos
cantos (no caso dos músicos) e
até
mesmo
reuniões
de
confraternização. Tudo isso
pode ser incluído nos motiva,
fortalece a missão e ajuda no
crescimento da nossa Igreja.
Que o Espírito Santo nos
ilumine
e
oriente
neste
discernimento, dando-nos forças
para cumprir fielmente, ao longo
desse ano, tudo aquilo que o
Senhor nos confiar.

Junho dede 2015
2017
Janeiro
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CONVERSÃO DE SÃO PAULO
JULIETA VOIETTA

Batizados
Matriz no 2º e 4º
Domingo às 9h30
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

Encontro para
Pais e
Padrinhos em
Janeiro
Dias 26 e 27
Matriz
Quinta e Sexta
às 19:00hs
Obs: Mães, procurem
fazer o encontro antes do
nascimento de seu bebê,
para seu maior proveito
e comodidade e, se
possível, procurem não
levar crianças.

No dia 25 de janeiro
celebra-se a conversão
de São Paulo que, de perseguidor
tornou-se o maior anunciador do
cristianismo, apontando-nos um
novo e verdadeiro caminho a
seguir. O exemplo de São Paulo nos
leva a perceber a luz de Deus em
nossa vida, ainda que fechemos os
olhos e os ouvidos para o seu plano
de amor.
A conversão do Apóstolo Pauloé,
de acordo com o Novo Testamento,
um acontecimento na vida
do Apóstolo Paulo que o levou a
deixar de perseguir os primeiros
cristãos e tornar-se um seguidor de
Jesus. No Novo Testamento, a
experiência da conversão de Paulo
é discutida nas próprias Cartas de
Paulo e nos Atos dos Apóstolos. De
acordo com ambas as fontes, Paulo
não era um seguidor de Jesus e
não
o
conheceu
antes
da crucificação. Por conseguinte,
sua conversão miraculosa ocorreu
após esse evento.
Podemos imaginar a ânsia do
jovem Saulo ao aproximar-se de
Damasco, esperando a hora de
saciar sua cólera no cumprimento da
missão que se propunha. Mas eis
que,
subitamente,
uma
luz
fulgurante vinda do Céu envolveu-o
e a seus companheiros, derrubandoo do cavalo. Ali, caído por terra e
cegado pelo resplendor dos raios
divinos, o orgulhoso fariseu não
pôde mais resistir ao poder de Cristo
e declarou-se vencido: “Senhor, que
queres que eu faça?” (At 9, 6).
De perseguidor que era poucos
instantes antes, passava a servo
fiel, pronto para obedecer aos
mandatos
do
Divino
Perseguido. Quanta glória para o
Crucificado! Por um simples toque de
Sua graça, transformara em Seu

Apóstolo um dos mais ferventes
discípulos daqueles que haviam sido
seus principais seguidores, durante sua
vida pública. Ajudado por seus
companheiros, São Paulo ergueu-se do
chão. Entretanto, mais do que levantarse do solo, surgiu em sua alma “o homem
novo, criado à Imagem de Deus, em
verdadeira justiça e santidade” (Ef 4, 24).
O blasfemador de outrora permaneceria
para sempre prostrado num amoroso
reconhecimento de sua derrota: “Jesus
Cristo veio a este mundo para salvar
os pecadores, dos quais sou eu o
primeiro. Se encontrei misericórdia, foi
para que em mim primeiro Jesus Cristo
manifestasse
toda
a
sua
magnanimidade e eu servisse de
exemplo para todos os que, a seguir,
nEle crerem, para a vida eterna” (I Tm
1, 15-16).
Com a mesma radicalidade com que
outrora se apegara ao judaísmo, Saulo
abraçava agora a Igreja de Cristo. A

graça respeitara a natureza,
conservando
as
características próprias de
sua personalidade que
viriam, mais tarde, a
contribuir na formação da
escola paulina de vida
espiritual. A partir desse
momento,
o
Saulo
convertido, o novo Paulo, só
se moveria por um único
ideal, que tomava toda e
sua alma e dava verdadeiro
sentido à sua existência:
“Quanto a mim, não
pretendo, jamais, gloriarme, a não ser na cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está
crucificado para mim, e eu
para o mundo” (Gl 6, 14).
Ele consagrou a sua vida
ao serviço de Cristo,
viajando por todo o mundo
conhecido
de
então,
anunciando o Evangelho de
Jesus Cristo e o mistério de
sua
Paixão,
Morte
e
Ressurreição. É, sem dúvida,
uma das principais colunas do
cristianismo.
A conversão de São Paulo é
muito significativa no contexto
pessoal de todos nós. Que,
também, nós possamos nos
converter de coração sincero
a viver uma vida conforme a
vontade
de
Deus
abandonando os erros e
procurando a santidade.
Após o encontro com Jesus,
ele sentiu-se profundamente
tocado, Ele foi tocado pelo
Amor! Era isso que faltava na
vida de Paulo, tanto que ele
declara “Já não sou eu que
vivo, mas Cristo que vive em
mim!”(Gl 2,20)

Convite para posse Canônica
A Diocese de Luz, juntamente com a Congregação
dos Padres do Sagrado do Coração de Jesus e a
Paróquia São Vicente Férrer, em Formiga-MG,
tomada de sentimentos de louvor a Deus, tem a
honra de convidar toda a comunidade para a
Celebração Eucarística na qual se dará a cerimônia de posse
canônica do novo Pároco Pe. Marcelo Alves dos Reis.
Será presidida por Dom José Aristeu, Bispo Diocesano de Luz –
MG.
Será realizada no dia 06 de Janeiro de 2017 às 19h na Igreja
Matriz São Vicente Férrer.
Certos de sua presença rogamos a Deus as bênçãos dos céus
por intercessão de São Vicente Férrer!

Junho de 2015
Janeiro de 2017
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DIZIMISTAS

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

ADELSON JOSE NEVES
ADRILENE MARIA COSTA FARIA
AFONSO CLAUDIO MARTINS
BRAGA
AGUILAR BATISTA DA SILVA
ALBERTINO JOSE DE MENDONCA
ALESSANDRO
JORGE
C.
NEPOMUCENO
ALEXANDRE DIAS ROCHA
ALEXANDRE PACHECO
ALMIR JOSE DAS CHAGAS
ALOIZIUS GERALDO NAZARIO
ALYSSON CANDIDO DA SILVEIRA
ALZIRA GOMES DE OLIVEIRA
AMALIA MARIA LIMA GUIMARAES
AMELIA MENDES
ANA APARECIDA FERREIRA
ANA BEATRIZ RODRIGUES
ANA MARIA DA SILVA
ANDREIA MARIA GARCIA MORAIS
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO
ANTONIO HELVECIO DA SILVA
LIMA
ANTONIO LEONCIO VILELA
APARECIDA DE CASTRO SOARES
APARECIDA EDILENE COSTA
FERNANDES
ARETUZA FERREIRA CARVALHO
ARISTEU
FERNANDES
DA
FONSECA
AURELIO PEREIRA
AURICE APARECIDA SILVA
ALEXANDRE
AUTA MEDEIROS DE CASTRO
BRAS JOSE PEDROSA
BRUNO ANTONIO DA SILVA
BRUNO GONCALVES
BRUNO REIS
CARLOS ALBERTO GONDIM
CARLOS DE SOUZA
CARLOS EDUARDO OLIVERIO
NILZEN
CARLOS HENRIQUE ALVES
CARLOS JOSE LEANDRO DA SILVA
CARLOS MENDES RIBEIRO
CARMEM SALOMAO
CECILIA MENEZES DA MATA
CLARA LEAL OLIVEIRA
CLAUDIO BALBINO DA SILVA
CONCEICAOMARIA DOS REIS
CRISTIANE ALVES DE ASSUNCAO
CRISTIANE DE FARIA FERREIRA
DALMA DE ALMEIDA BEIRIGO
DALMO ANTONIO ARANTES
DALVA BATISTA MONTEIRO
DANIELA LUCIANA DA SILVA
DELZA MARIA DA SILVA SANTOS
DENISE CRISTIANA DE OLIVEIRA
SILVA
DOMINGAS
NAZARIA
DOS
SANTOS
DOUGLAS VAZ
DULCIMAR ARANTES DE CASTRO
DURCILEY MARTINS
EDILZE MARIA FARIA COSTA
EDUARDO SEVERO PACHECO
ELENIR VIEIRA FERNANDES SILVA
ELIANA MARIA DE MELO
ELIANA MARIA FONSECA COSTA
ELIANA VITORIA DA SILVA
MENEZES
ELIZANE ANA DA CUNHA
BARBOSA
ELOISA BARBOSA
ELSIO GERALDO PEREIRA
ESMELIA MARIA DE SOUSA
PEREIRA
EUNICE DE OLIVEIRA SILVA
FABIO FERNANDES DO COUTO
FELIPE SEBASTIAO DA SILVA
FERNANDO G.FONSECA
FLAVIA ROBERTA A.DA SILVA
FLORICENA NAZARIA DOS
SANTOS
FRANCISCA DE OLIVEIRA
FRANCISCA ROSARIA CARVALHO
BORGES
GENI APARECIDA SILVA PEDROSA
GENIVALDO
ANTONIO
DA
SILVEIRA
GEOVANE LOPES DA SILVA
GERALDA H. S. BAIA
GERALDO ALTINO DA SILVA
GILMARA DA SILVA CUNHA
GISLENE FONSECA
GLAYSIANI ANDRESSA SILVEIRA
RAMOS
GLENDO LEONARDO DA SILVA
GLEYSER HELENI LASMAR
GLEYSON LOPES MANOEL
GLORIA COSTA
GYSELLE DE MELO FARIA E COSTA
HELENA BARBOSA GOMIDE
HELOISA GUIMARAES SILVA
PIRES
HILDA DE FARIA NEVES
HORTENCIA RODRIGUES DE
CASTRO

ILDA CINEZIA DE CASTRO VELOSO
INES MARIA CASTRO ARANTES
INES ROSARIO NASCIMENTO
IRAN PIERONI
IRINEIA DE OLIVEIRA
IRLEI ANTONIO DA SILVA
ISABELY LEAL COSTA
IVETA DE CARVALHO FRADE
IVETE OLIVEIRA SILVA
IZOLINA
CONCEICAO
DE
CARVALHO
JEAN FARLEY DE MENEZES
JOANA LUCIA CHICRE PASSOS
JOAO BATISTA DA SILVA
JOAO DOS REIS DO NASCIMENTO
JOAO MARCELO MONTEIRO LIMA
JOAO PAULO MENDONCA
JOAQUIM FERNANDES FERREIRA
JOSE ANTONIO ROSA
JOSE CARLOS FERNANDES LIMA
JOSE CARLOS RIBEIRO
JOSE CARLOS TEODORO DE
SOUZA JUNIOR
JOSE DO NASCIMENTO
JOSE EDUARDO DE PAULO
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA
JOSE GERALDO DE SOUZA
JOSE LOPES RODRIGUES
JOSE MARIA DE CAMARGOS
JOSE RONALDO DE ALMEIDA
JOVANE MIRANDA BORGES
JOVINA SANTOS NASCIMENTO
JUBTER RODRIGUES DE OLIVEIRA
JULIANA ABADIA TEIXEIRA
JULIANA VILANO FERREIRA
KARINA RENATA GOMES DE
MOURA
KENIA CRISTINA FONSECA
LAILA MARIA ANILIA RIBEIRO
JORGE
LAIZA PAULA PEREIRA
LAZARO GERALDO DE MELO
LEDIA ARCENDINA CHAVES
LENIRCE DA SILVA PACHECO
LINDEIA MARIA DE CASTRO
LINIA APARECIDA SOARES
LORRAYNE BRUNELLE VIEIRA
LOURANI
MARIA
TEIXEIRAOLIVEIRA
LUIS CESAR BELO ALVARENGA
LUIS GERALDO SILVA
LUIZ DOS REIS RIBEIRO
LUIZ SERGIO DE FARIA
LUZIA AMELIA ALVES
LUZIA MARIA DE ALMEIDA SILVA
MARCELA LARA ALVES
MARCIO GONTIJO CUNHA
MARCIO SERGIO DE CASTRO
MARCO ANTONIO TEIXEIRA
MARCOS ANTONIO PEREIRA
MARGARETH DE OLIVEIRA
MARIA AMALIA DE FARIA PAPINI
MARIA ANGELA LASMAR GONTIJO
MARIA APARECIDA CAMPOS
RIBEIRO
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DE ABREU
SILVA
MARIA APARECIDA DE CAMARGO
MELO
MARIA APARECIDA DE MELO
MARIA APARECIDA DE PAIVA
MARIA APARECIDA FRADE
CARDOSO
MARIA APARECIDA PINTO
MARIA AUXILIADORA LOPES
MARIA CANDIDA GONCALVES
ALVES
MARIA CRISTINA CRECENCIO
ARAUJO
MARIA DA CONCEICAO SILVA
VALADAO
MARIA DAS DORES MELO SOUZA
MARIA DAS GRACAS ALVES
MARIA DAS GRACAS COSTA
MARIA DE LOURDES ARANTES
DIAS
MARIA DE LOURDES DIAS
MENDONCA
MARIA DE LOURDES GUIMARAES
MARIA DE LOURDES GUIMARAES
SILVA
MARIA DE LOURDES SILVA
MARIA DE LOURDES SOUTO
MARIA DE LOURDES VILELA
MARIA DIVINA MARTINS
MARIA DO SOCORRO ANDRADE
SOUZA
MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE
SOUZA
MARIA HELENA DE CARVALHO
MARIA HELENA FERREIRA
MARIA INEZ MOREIRA MENEZES
MARIA IRACEMA GOMES
MARIA JOSE DE SOUZA
MARIA JOSE FERREIRA
MARIA JOSE LOPES PINTO
MARIA JULIA PIERONI

MARIA MAURA LEAO
MARIA ZANIR DE FARIA
MARILENE CORREA SILVA
MARIO MIZERANI DOS SANTOS
MARISE GIAROLA ANDRADE
MARLENE ALVES ESTEVAN
MARLI DIVINA ALVARENGA
COUTINHO
MARLI MENDONCA DE CASTRO
MARLUCE MARTINS DE OLIVEIRA
MARLUCE MENEZES VIEIRA
MARLUCE RIBEIRO DE ALMEIDA
COSTA
MARLUCIA DAS DORES ANDRADE
CUNHA
MARTA ANTONIA DE OLIVEIRA
MARTA APARECIDA VILELA COSTA
MAURICIO ANTONIO FERNANDES
MEIRELU DE SOUZA CAMPOS
CUNHA
MESSIAS RODRIGUES COSTA
MIRIAM RIBEIRO LEAL
MOACIR DOMINGOS DA CRUZ
MONICA PEREIRA DA CUNHA
MONICA TERESA COUTO OLIVEIRA
MONICA VALERIA VALADAO
PEDROSA
NADIA MARIA PIRES DE MORAIS
NALVO DE OLIVEIRA AZEVEDO
NATHANE MANUELLE SILVA
VILELA
NAYARA GONDIM DA CRUZ
RANGEL
NELSON BARROS FURTADO
NELY PETRONILIA DE OLIVEIRA
NEUSA MARIA ROSA
NIRLEY ESPIRITO SANTO GONTIJO
NIVALDA DE SOUSA SANTOS
SILVA
NIVALDO FRANCISCO VALADAO
OLIVIA DA SILVA DUTRA
PAULO RODRIGUES NUNES
PEDRO BELO MONTEIRO
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS
REGINA OLIVERIOS SIMOES
RENATA APARECIDA DE SOUZA
RICARDO ACACIO ARANTES
RICARDO VITOR DE SOUZA
RICHARD NATHAN DOS REIS
RITA MARIA NUNES ARANTES
ROBSON MARQUES DA SILVA
ROGERIO RANIERE COSTA
RONILSON BATISTA SILVA
ROSA DE MENDONCA MEDEIROS
ROSALIA FATIMA REIS
ROSANE APARECIDA DA SILVA
ROSANGELA DE CASTRO SANTOS
ROSANGELA MARIA ARANTES
CHAVES
ROSANGELA MARIA FERREIRA
ROSIANE MARIA DE OLIVEIRA
ROSILENE
APARECIDA
DE
OLIVEIRA
ROSILENE DE FATIMA FERREIRA
PICARDI
ROSIMAR DE PAULA
RUTH DALARIVA LASMAR
SAMARA ALVES PACHECO
SEBASTIAO GONCALVES SILVEIRA
SEBASTIAO LUIS LAUDARES
SERGIO DOMINGOS MOREIRA
SERGIO GUIMARAES SILVA
SERGIO RAIMUNDO RODRIGUES
DA COSTA
SIDNEI MENESES
SILMARA MARIA DA SILVA
SILVESTRE MELO DE MENDONCA
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA
SONIA FATIMA DOS SANTOS
SUELI DA SILVA CRAVO
SUELI SANTOS SOARES DE LIMA
TANIA OLIVERIO
TERESA MARIA DA SILVA
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
TEREZINHA
NASCIMENTO
RIBEIRO
THALIS
RODRIGUES
D´
ALESSANDRO
VALDELY LUIS FERREIRA
VALTER SILVA D’ALESSANDRO
VANESSA CRISTINA CAETANO
VANIA CRISTINA VALADAO
GUIMARAES
VERA LUCIA SUDARIO
VICENTE JOSE FONSECA
VILMA MONTARROIOS
VINICIUS AVELAR MOLINARI
WAGNER LUCIO DOS SANTOS
WALISSON GERALDO DA SILVA
WALTER BERNARDES DE CASTRO
WALTER ELEUTERIO GONTIJO
WILMA ALMEIDA FIGUEIREDO
WILTON EUSTAQUIO DA SILVA
ZILA FATIMA MINUCCI
ZILDA SOARES DE LIMA

Avisos da Paróquia referente ao
mês de Janeiro!
- Atendimento dos Padres ocorrerá só na parte da manhã,
das 08h às 11h.
- Missas nas comunidades rurais: como de costume durante
o ano.
- Comunidades urbanas terão Missas dependendo da
disponibilidade de Padres.
- Padre Iliseu e Padre Cleuber farão suas férias no mês de
janeiro.

Nossos patrocinadores:
Transportes de
passageiros, cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

Minas Comercial
Materiais de Construção
R u a : A v. G u i o m a r G a r c i a
N e t o, 2 0 5 , C e n t r o
Fone: 3322-2960

Vista-se bem...para
ser bem visto

R. Barão de Piumhi, 53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843

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

NO DIA 10 DE DEZEMBRO, ÀS
19H NA IGREJA MATRIZ, A
ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DO PE. AGNALDO NUNES DE
FARIA, SCJ.
A ORDENAÇÃO FOI PRESIDIDA
POR DOM ARISTEU, NOSSO
BISPO DIOCESANO.

02/01
MARIA APARECIDA
(LILA)
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros
irmãos e irmãs, um novo ano se
inicia, uma nova caminhada nos
espera, um novo ânimo
brota em nós. Nada melhor
que iniciarmos os nossos
encontros falando de
Maria.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...

Santa Maria, Mãe de Deus
geração.
LEITOR 2. Com que amor
celebramos Maria, Mãe de Deus!
Esse foi o primeiro dogma mariano:
Maria é a Mãe de Jesus, Filho de
Deus, por isso é a Mãe de Deus.

LEITOR 3. Maria nos conhece e
sabe da nossa fragilidade. Que Maria
nos ensine a amar Jesus como ela
mesma o fez. Comemoramos Santa
Maria no primeiro dia do ano, mas,
num certo sentido, todo o ano

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor,
perdoai as nossas faltas
passadas, e dai-nos a
graça de não ficarmos
remoendo os pecados
antigos. Perdoai, desde já,
todas as nossas quedas no
pecado e dai-nos a graça
de nos levantarmos e de
seguirmos atrás de quem,
realmente, é o Caminho, a
Verdade e a Vida. Que
nossas faltas fiquem no
passado e o presente seja
só Amor.
TODOS
(Cantando)
Senhor, venho pedir
perdão...
LEITOR 1. Nesse início de
Ano
devemos
ter
dois
pensamentos: a paz e a bênção. O
salmista rezou: “Deus nos dê a Sua
graça e nos abençoe” . O termo
bênção significa bem e esse bem é
o que almejamos para esse ano.
Fomos criados para o bem. A maior
de todas as bênçãos nos foi dada
pelo Mistério da Encarnação. Que,
nesse ano, a paz consiga vencer o
ódio e o egoísmo. Maria, no
presépio, está ajoelhada diante do
Filho de Deus. Nem tudo ela
entende sobre os acontecimentos
que invadiram a sua vida. Nós,
também, somos incapazes de
compreender os Mistérios da Gruta
de Belém.
TODOS: Maria se tornou para
nós uma ponte para Deus descer
até nós e nós subirmos até Ele.
Maria é o modelo da nossa

Não é Mãe da Divindade, mas do
Deus feito homem em Cristo. Sendo
Mãe de Deus é, também, nossa Mãe.
Deus quis ter uma mãe e nos deu
Maria por Mãe no alto da Cruz :”Eis
aí o teu filho”. Eis-nos aqui, ó Mãe,
os teus filhos, feridos pelo pecado,
mas absolvidos por Deus. Maria é a
prova de que é possível seguir a
Deus até as últimas consequências.
Ela é humana como nós, imaculada,
mas humana. Se Deus a quis como
Mãe por que nós não a quereríamos?
Só não amamos Maria, mais que a
Cristo. Isto é impossível. Tudo o que
pedimos, Maria encaminha para Seu
Filho.

litúrgico segue as pegadas dessa
maternidade. Maria concebeu por
obra do Espírito Santo. Como todas
as mães, trouxe no próprio seio um
filho, mas que só ela sabia que se
tratava do Filho Unigênito de Deus,
que nasceu naquela noite em Belém.
Ela assumiu para si a missão
confiada por Deus e é o ponto de
união entre o Céu e terra. Todos
os títulos e grandezas de Maria
dependem do fato de sua
maternidade divina.

TODOS: Maria adorou o Cristo
que
amamentava
na
manjedoura e o que morria na
cruz.

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Celebramos Maria sob
o título de Mãe de Deus e nossa,
de toda a humanidade. Ela é a Mãe

TODOS: Devemos a Maria grande
parte da realização da obra da
salvação.

do verdadeiro Homem e Deus Jesus
de Nazaré.
Cantemos: Mãezinha do céu...
Ouçamos: Lucas 2, 16-21
PARTILHA
ANIMADOR:1.De que maneira
podemos imitar Maria?
2.Temos a devoção
de rezar o terço? Vale
a pena começar?
3.Na nossa vida o
amor a Maria e de
Maria já é uma certeza
?
PRECE
TODOS:
Santa
Maria, dá-nos o dom
da paz e da alegria
cristã que norteia
nosso agir. Sede
para nós presença
materna e ensinanos a acolhere amar
a Palavra de Deus.
Guardai
vossos
filhos no coração e
corrigi-os quando
se afastarem do
caminho. Teu olhar
preserve-nos do
mal, teu manto
sagrado console as
nossas dores. Mãe
querida, em ti
colocamos a nossa
esperança de filhos
da paz, de filhos de Deus.
Amém!
Pai
Nosso;
Ave
Maria;
Consagração a Nossa Senhora
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Nossa Mãe Maria nos
ensina que devemos ter um coração
capaz de guardar e meditar a ação
de Deus em nossa vida. José nos
ensina o silêncio e a obediência e
os pastores a admiração, a
glorificação e o louvor. Que este
novo Ano seja para nós um tempo
e um espaço marcados pela ação
de Deus em nossa vida. Que o amor
de Cristo nos sustente e proteção
de Maria nos dê segurança em
nossa caminhada. Até o próximo
Encontro, se Deus quiser.
CANTO: Nessa travessia, Santa
Mãe Maria...

2017
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09/01
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, novamente reunidos em
comunidade, vamos ver hoje um
pouco sobre a Epifania, a visita dos
Reis Magos a Jesus recém nascido.
Iniciemos, invocando a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai...

Epifania
adorado numa manjedoura, eis
a grande contradição.
LEITOR 2. Na unidade da fé, todos
são filhos de Deus e todas as raças
e nações devem adorá-Lo. Jesus é
a Luz do mundo que veio para
iluminar todos os povos no caminho

direção, como os magos, uma
direção contrária à morte ,não como
queria Herodes, mas um caminho que
nos leva à vida. “Avisados em sonhos
voltaram por outro caminho”. A
humanidade era só trevas e Jesus
nos trouxe a luz. Os magos
começaram a caminhar sem medo,

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Quantas
vezes
passamos
diante de uma igreja
e não achamos
tempo para visitar o
Senhor lá no Sacrário
à nossa espera. E se
entramos, é com
tamanha pressa que
não
podemos
“perder” um minuto.
Mas, estaríamos era
ganhando em ficar ali,
mesmo que não
falássemos nada.
Jesus nos visita a
todo dia, toda hora.
Perdoai, Senhor esse
nosso descaso.
TODOS: (Cantando)
Tende piedade,
tende piedade, de
nós, ó Senhor...
LEITOR 1. A Epifania
é
a
primeira
manifestação de
Jesus, que se revela
a todos os povos,
representados pelos Reis Magos.
Jerusalém não se dá conta do
nascimento de Jesus e os de longe,
vão adorá-Lo com fé. Os magos,
guiados por uma estrela,
encontraram o Menino Jesus com
Maria e lhe dão de presente: ouro,
incenso e mirra. Seus nomes eram
Gaspar, Belchior e Baltazar. Eles
reconheceram que o Menino Jesus
é um símbolo de esperança para
todos os cristãos. A libertação
prometida por Deus é realizada
através dessa criança, nascida de
pais humildes. O que os magos
adoraram lá em Belém não era uma
simples manifestação de Deus, era
como se fosse uma continuação
das manifestações doAntigo
Testamento. É o próprio Deus
encarnado se revelando.
TODOS: Deus, Rei do Universo
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da salvação. O Senhor nosso Deus
continua a se manifestar a cada
um de nós. Pela Epifania,
reconhecemosque temos que ser
capazes de sairmos de nossos
lugares e nos abrirmos aos sinais
que Deus, constantemente, nos
mostra. Podemos arriscar tudo por
um bem maior como os magos
“Vimos sua estrela no oriente e
viemos adorá-lo”. É preciso ler as
Escrituras de coração aberto e
encontrar nelas os sinais de Deus.
TODOS: Não ter vergonha de
amar e adorar a Deus, esse é
nosso caminho.
LEITOR 3. Devemos entregar ao
Deus Menino tudo o que somos e
temos, pois esse é o presente maior
que podemos lhe dar. A Luz, que é
Jesus, nos aponta uma nova

assim que tiveram o sinal do
nascimento de Jesus. Viajaram dia
e noite porque tinham pressa em se
colocar à disposição de Jesus. O
ouro que lhe deram significa que
reconheceram que Jesus é Rei, o
incenso mostra a divindade do
Menino e a mirra que seria usada na
preparação de seu corpo, quando
morresse na Cruz e essa profecia
se cumpriu.
TODOS: Os magos O adoraram
para que nós fizéssemos o
mesmo.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: A vinda de Jesus teve
como objetivo salvar toda a
humanidade. É preciso, também, que
a gente O receba, O adore e lhe
presenteie, para mostrar nosso amor
e gratidão.

Cantemos: Buscai primeiro o Reino
de Deus...
Ouçamos: Mateus 2, 1-12
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Quem ama dá
presentes. Quetipo de presente
podemos dar a Jesus?
2.O que nos impede
de andarmos no
caminho da Luz?
3. Como são nossas
visitas a Jesus
Sacramentado?
Pai Nosso; Ave Maria;
Salve Rainha
PRECE
TODOS: Menino
Jesus, fazei com
que sejamos como
os Reis Magos. Que
não nos deixemos
levar
pelos
problemas
e
dificuldades, mas
que
sempre
estejamos prontos
a sair e levar o
Santo Evangelho a
todos. Que a nossa
vida seja uma
visita constante a
Vós e que nossos
presentes tenham
sempre um destino
certo:
a
Sua
Divindade. Ensinainos a preparar o
ouro da bondade, o
incenso da paz e a mirra para
perfumar a nossa vida de fé.
Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus nasce pobre em
uma gruta de Belém; os Anjos do
Céu reconheceram, mas os homens
da terra O deixaram no abandono.
Jesus começa a manifestar-se aos
homens, manda uma estrela
iluminar e guiar os Reis Magos para
que O venham adorar. Esse
chamado Jesus faz a todas as
nações, e também a nós, quando
envia a Estrela e a Sua Graça aos
Magos: “uma para iluminar os olhos,
outra para lhes falar ao coração”.
Até o próximo encontro, querendo
Deus.
CANTO: Eu
louvarei...

louvarei,

eu
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Eis o Cordeiro de Deus
que abrange a morte e a
ressurreição. É Jesus, o
Cordeiro de Deus, que
apaga os nossos pecados.
Cantemos: Jesus Cristo é
o Senhor...
Ouçamos: João 1, 29-34

ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e
irmãs da comunidade,
o Cordeiro de Deus,
Aquele que tira o
pecado do mundo é o
nosso tema de hoje.
Iniciemos, cantando:
Em nome do Pai...

PARTILHA
ANIMADOR: 1.De que
temos medo hoje?
2.Aceitamos Jesus sempre
ou só quando está tudo
bem?
3.Amo a Deus realmente
sobre todas as coisas?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR:
O
pecado foi o maior mal
que surgiu no mundo.
E nós, pecamos muito.
Mas nós temos o
Cordeiro de Deus que
nos liberta desse mal.
Falta-nos a conversão
e o senso de realidade
cristão. Só Vós, ó
Senhor, pode nos
salvar mais uma vez e
sempre. Perdoai os
nossos pecados e dainos a graça de viver
como
verdadeiros
cristãos.
LEITOR 1. João foi
confundido com o
Messias, mas em toda
a sua pregação de
conversão ele sempre
afirmou que o Messias era aquele
que haveria de vir e que ele não
era digno nem de desatar as
correias de suas sandálias. Dizia
que ele batizava com água, Jesus
iria batizar com o fogo do Espírito
Santo. Quando João fica sabendo
dos milagres que Jesus estava
realizando ele diz: “Eis o Cordeiro
de Deus”. Assim João apresenta
o Salvador ao mundo. Quando
João faz essa afirmação, ele quer
dizer que, quando Jesus for
imolado, como um cordeiro na
cruz ,Ele estará tirando o pecado
do mundo e, assim, salvando a
humanidade de uma morte
eterna.
TODOS: Assim foi feita a
afirmação: Jesus é o Messias,
o Filho de Deus.
LEITOR 2. João era um exemplo
de coragem, não teve medo de
gritar a verdade, ele é destemido,
nunca terá medo. Ele será preso,
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acorrentado, nos fundos do Palácio de
Herodes. Está na “sala de espera” da
morte. Humano, ele sentiu medo. Teve
até dúvida quando mandou seus
discípulos perguntarem a Jesus se Ele
era realmente o Messias, mas, no
fundo ele sabia que era verdade. Foi
ele mesmo que apresentou o Cristo
como Cordeiro de Deus. Quem não
teria medo se estivesse a um passo
de ter a cabeça servida num prato, por
uma mulher indignada, com uma
acusação verdadeira, pois, sua situação
não poderia ser aceita?
TODOS: João foi o precursor de
Cristo e lhe abriu os caminhos para
a vida pública.
LEITOR 3. Quando as “tempestades”
da vida nos alcançam nós, também,
temos medo, mas devemos nos
lembrar de que, em todo o Evangelho
Jesus nos adverte: “Não tenhais
medo” Sentimos esse medo quando
temos que enfrentar a violência diária
que nos ronda noite e dia. A violência
da Cruz fez Jesus dizer:”Meu pai, por

que me abandonastes”.
Entreguemos nossas misérias
e nossos medos Àquele que é
o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo, omesmo de
ontem,
hoje
e
sempre.Podemos notar que
em todacelebração eucarística
se repete O Cordeiro de Deus.
Jesus, o Cordeiro, tira os
nossos pecados para poder
viver em nós, pois, Ele é o
Servo de Deus morto e
ressuscitado. Jesus elimina o
pecado do mundo e batiza
com o Espírito por sua
ressurreição.
TODOS: Pela obra da
salvação é dado o perdão
do pecado e a força para
não mais pecar.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Nós somos
salvos,e principalmente, ainda
somos chamados a continuar
a obra da salvação , obra essa

PRECE
TODOS: Com fé, espero
em Ti, Senhor, nas
minhas preces. Sei que
me ouves e minha prece
não será em vão. Coloco
as minhas necessidades
e as daqueles que me
são caros, certo de que
ouvirás
o
meu
clamor.Quero anunciar
os benefícios que me
concedes todos os dias.
Te louvo e Te agradeço.
Estou aqui para fazer
Tua vontade e cumprir
Tua Palavra. Amém.
Pai Nosso; Ave Maria e Salve
Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Pela Sua Paixão
e
Morte
decruz,
Jesus
conquistou para nós o perdão
de nossos pecados e pela Sua
Ressurreição, enviou sobre a
humanidade o Espírito Santo
que é quem nos santifica,
dando a força para nos
afastarmos das ocasiões de
pecado. Há um caminho à
nossa disposição. Basta que
sejamos atentos e queiramos
ser perdoados. Uma vida nova
pode ser recomeçada, é só
querer, desde que nos
aproximemos do Cordeiro de
Deus.
Até o próximo encontro, na
graça de Deus.
CANTO: Olhar somente a Ti,
Senhor ...
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Conversão de São Paulo

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e
irmãs da comunidade,
continuando os nossos
encontros do mês de Janeiro,
teremos a oportunidade falar
sobre um dos fatos mais
importantes da Igreja
Católica, uma data que é
comemorada no dia 25: A
Conversão de São Paulo
Apóstolo.
Iniciemos, invocando o
Espírito Santo:Vinde Espírito
Santo... Em nome do Pai..

ANIMADOR: 1. Será que
estamos
mesmo
convertidos ao Reino de
Deus?
2. Temos participado da
tarefa urgente de proclamar
o Evangelho?
3. O que podemos fazer
nesse sentido?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: São Paulo não
foi um santo desde o início
de sua vida, por isso precisou
se converter para lutar pela
Igreja. Nós, também, não
somos santos, mas se
pudermos contar com o
perdão de Deus para os
nossos pecados, um dia o
seremos. Perdão, Senhor,
porque nossas faltas são
graves e não conseguimos
nos livrar delas. Dai-nos o
seu perdão e a sua bênção
hoje e sempre.
TODOS
(Cantando):
Senhor, quem entrará no
santuário...
LEITOR 1. A
conversão é
necessária para participar do Reino
de Deus.Para pregar a conversão,
precisamos primeiro, estar
convertidos como os Apóstolos que
deixaram tudo para seguir Jesus. A
conversão está ligada à fé em Cristo
e seu Reino, pois, ninguém irá
sacrificar seus ídolos e vícios, se
não estiver convencido de que os
valores do Reino estão acima de
qualquer bem do mundo e de que
Jesus é o futuro da humanidade.
São Paulo teve uma formação
espiritual muito forte, pois era aluno
de Gamaliel, o maior filósofo da
época. Ele não veio para a Igreja
como uma pessoa que não
conhecesse nada de Deus.
TODOS: Perseguiu os cristãos
porque fazia parte do seu serviço
de militar.
LEITOR 2. Conhecemos a história
de sua conversão: ia para Damasco,
perseguindo cristãos, e eis que
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Cristo Ressuscitado aparece a ele
e
esse
encontro
mudou
completamente a sua vida, como
pode mudar a vida de qualquer um
de nós. Ao converter-se Paulo se
dedicou a proclamar o Evangelho.
A conversão de Paulo é, sem dúvida,
um dos mais importantes
acontecimentos da Igreja Católica,
pelo seu trabalho de evangelização
dos gentios. A vida dele nos ensina
que agimos como cegos; não só não
construindo o Reino de Deus e ainda
sendo contra.
TODOS: “Para mim, o viver é
Cristo e o morrer é lucro”, dizia
São Paulo.
LEITOR 3. A festa litúrgica do dia
25 de janeiro foi instituída pela
Igreja, para dar graças a Deus pelos
grandes benefícios que ela recebeu
através de São Paulo. O seu martírio
é celebrado junto com São Pedro,
no dia 29 de junho. São Paulo
esteve presente no apedrejamento
de Santo Estêvão , ficando tocado.

Paulo escreveu muitas cartas às
comunidades que ele fundava. Entre
elas temos : Carta aos Romanos, aos
Filipenses, Colossenses, Efésios,
Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses.
De todas a mais importante é a
Carta aos Romanos, onde se vê uma
síntese de todo o seu trabalho. Foi
morto em 67, por causa da
perseguição de Nero aos cristãos,
São suas as palavras: “Jesus veio a
este mundo para salvar os
pecadores, dos quais, eu sou o
primeiro, precisamente por isso
encontrei misericórdia”.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Na Festa da Conversão
de São Paulo, a Palavranos exorta a
anunciar o Evangelho, pois, ele fez
isso até o martírio. Muitas vezes se
sentiu abatido, mas nunca
derrotado.
Cantemos: Como são belos os pés
do mensageiro...
Ouçamos: Marcos 16, 15-18
PARTILHA

PRECES
TODOS: São Paulo,
mestre dos gentios, olha
com amor por nós e
nossa Pátria.
Teu
coração se dilatou para
acolher todos os povos
no abraço da paz. Agora,
no céu, o amor de Cristo
te leva a iluminar a todos
com a luz doEvangelho e
a estabelecer no mundo
o Reino do amor. Que o
nosso povo encontre
sempre mais, em Cristo,
o Caminho, a Verdade e
a Vida. Santo Apóstolo,
ilumina, conforta ,
abençoa a todos. Suscita
vocações, anima os que
anunciam o Evangelho,
dispõe todos os homens
a acolherem o Divino
Mestre. Amém!
Pai Nosso; Ave Maria e
Credo
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Não podemos pensar
só na nossa conversão pessoal, ela
é importante, mas é preciso que
lutemos pela conversão daqueles
que convivem conosco e até
daqueles que não estão tão
próximos. Nossa missão, como a do
Apóstolo Paulo, não termina nunca,
pois, sempre haverá alguém
necessitado de uma palavra nossa,
para que se inicie um processo de
conversão. Às vezes, temos que
“cair do cavalo” para nos alertar
que temos muito o que fazer. São
Paulo recebeu um chamado que,
também, é nosso para construir o
bem no mundo.
Até o próximo encontro, querendo
Deus.
CANTO : Sim, eu quero, que a luz
de Deus que um dia em mim
brilhou...
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O Sermão da Montanha

ACOLHIDA
ANIMADOR:
Amigos e amigas,
hoje, estamos
encerrando os
n o s s o s
encontros
do
Mês de Janeiro.
Desejamos que
todos estejam
animados para os
encontros
de
todos os meses.
Hoje vamos ver
como
são
importantes as
b
e
m
aventuranças que
Jesus proclamou
para nós.
PEDIDO
DE
PERDÃO
ANIMADOR:
Jesus, perdão
por eu não ter em
minha
mente
todas aquelas
b
e
m
aventuranças que
o
Senhor
proclamou. Sei
que eu preciso ser
manso, mas me revolto. E é dela,
a mansidão, que brotam todas as
qualidades que devo ter: a
paciência, a misericórdia, a pureza,
a justiça, a paz. Senhor, perdão
e dai-me o dom de sermais
misericordioso.
TODOS (Cantando) Piedade,
piedade, piedade de nós (2x)
LEITOR 1. O Sermão da
Montanha começa com uma
declaração solene e é a abertura
de um discurso que propõe um
estilo de vida e, ainda, anuncia a
chegada do Reino de Deus. Esse
Reino se faz presente nos
pobres, nos misericordiosos,
naqueles que, verdadeiramente,
procuram a Deus. As bem
aventuranças são uma declaração
de felicidade para aqueles que se
abrem à ação de Deus numa
atitude de acolhida sincera. São
mensagens de esperança e
palavras de conforto. É uma das
mais belas páginas da Sagrada
Escritura. Jesus apresenta um
modo de os homens se
relacionarem com Deus e entre
si.
TODOS: As bem aventuranças
são um convite para acolher a
felicidade e a alegria.
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Senhor...
Ouçamos:Mateus,5 112
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Até
que
ponto
conseguimos mostrar
nossa mansidão?
2. Como corrijo o meu
irmão que errou?
3. Qual das bem
aventuranças mais
serve para cada um de
vocês?

LEITOR 2.As bem aventuranças
ainda criam expectativas em nós
hoje. Afinal, quem não quer ser
bem aventurado? O Reino dos
céus pertence aos pobres de
espírito, são eles os necessitados
espiritualmente. Aos que choram,
porque o choro mostra a
impotência frente a questões
impossíveis; a única ação de um
miserável é o choro. É feliz quem
é manso: herdar a terra equivale
ao descanso para a alma.
Somente os participantes da
justiça divina serão saciados. Os
misericordiosos alcançarão a
misericórdia de Deus. Os limpos
de coração são os que imitam o
Coração
de
Jesus.Os
pacificadores são os que levam a
paz.

uma alegria ser participante da
aflição de Cristo. Quando Jesus
reuniu os discípulos no Monte,
entre Genezaré e Cafarnaum, a
situação era de opressão e
miséria.A fama de Jesus havia
criado uma expectativa na
multidão e quando Ele falou nas
bem aventuranças, materializouse a esperança dos ouvintes.” O
Sermão da Montanha trouxe uma
mensagem de alegria a um povo
sem
esperança.
As
bem
aventuranças constituem o
coração do Sermão da Montanha,
que, por sua vez, é o coração do
Evangelho. Jesus fala aos seus
discípulos que a felicidade plena
só é encontrada no céu,mas,
também, na terra já pode ser
experimentada.

TODOS: Fazei-nos, Jesus,
mansos e misericordiosos.

TODOS: Bem aventurados
somos
todos
nós
que
procuramos “viver” o Reino de
Deus.

LEITOR 3. De todos, serão mais
felizes
os
que
sofrem
perseguições por causa da
justiça, porque deles é o Reino
dos Céus e a sua missão não é
fácil, mas serão bem aventurados.
Também aqueles que são
injuriados,
perseguidos
e
mentindo contra eles, disserem
todo o mal por causa de Deus. É

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: A felicidade é
conseguida seguindo a Jesus na
pobreza, na brandura, na
misericórdia, na justiça, na
pureza do amor, na perseguição
e na cruz.
Cantemos: Envia Teu Espírito,

PRECES
TODOS:
Dá-me,
Senhor, a coragem
de uma mãe, a
dedicação de um pai,
a simplicidade de
uma
criança,
a
consciência de um
adulto, a prudência
de um astronauta, a
coragem de um
salva-vidas,
a
humildade
da
lavadeira
e
a
paciência
do
enfermo. Dá-me,
Senhor,o idealismo
de um jovem, a sabedoria de
um velho, a disponibilidade do
bom samaritano, a gratidão do
acolhido. Dá-me, Senhor, tudo
de bom que eu vejo em meus
irmãos a quem tantas dádivas
destes.
Que
eu
seja
perseverante
como
o
pescador e esperançoso como
o cristão. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Hoje, nós vivemos
em um mundo em que o próximo
é visto como adversário e não
como um irmão. A mansidão
praticamente não existe hoje.
Brigar, maldizer, ser agressivo é
mais usado que tolerar, procurar
compreender, ser manso. A
violência impera e gera mais
violência. Jesus é a favor de uma
autoridade firme, mascom calma
e
silenciosa.
E
as
bem
aventuranças nos levam a pedir:
“Jesus, manso e humilde de
coração, fazei o nosso coração
semelhante ao Vosso”.
Até o próximo mês, se Deus
quiser. Vamos nos dar o abraço
da paz, desejando a todos uma
verdadeira mansidão.
CANTO: Paz, paz de Cristo...
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FR. TÚLIO CORRÊA, SCJ
A
celebração
do
mistério pascal encontrase
no
centro
da
celebração que a Igreja
faz do seu Senhor.
Essa celebração é realizada
semanalmente: “Em cada semana,
no dia que ela chamou domingo,
comemora-se a Ressurreição do
Senhor” (SC 102). Mas por que em
cada semana e no dia chamado
domingo?
Nos
textos
do
Novo
Testamento,nota-se que o domingo
não é um dia escolhido pelos
primeiros cristãos, mas pelos
apóstolos e pelo próprio Cristo, que
apareceu ressuscitado, nesse dia,
após o sábado, o primeiro da
semana.
Jesus ressuscitou e manifestou-se
aos discípulos “no primeiro dia da
semana” (Mt 28,1; Mc 16,9; Lc 24,1;
Jo 21,1). Dessa noção cristã provem
o nome “domingo”, dominicus dies,
dia do kyrios, do Cristo, o Senhor,
Ressuscitado e glorificado.
Por isso, o nome domingo não se
refere a Deus Criador, mas a Cristo,
o Senhor. O domingo é o dia de
Cristo por excelência, porque é o dia

A TEOLOGIA DO DOMINGO, O DIA DO SENHOR!
da sua Ressureição.
O domingo é o dia
que sucede o sétimo
dia
da
semana,
simbolicamente,
pode-se afirmar o
domingo como o dia
que ultrapassa os
dias, do dia sem
ocaso, da eternidade.
Os nossos primeiros
irmãos na fé viveram
intensamente esse
dia, a ponto de
superar a instituição
do sábado. O Sábado
Judeu é o dia do
descanso e seu valor
religioso
está
vinculado
à
lei
mosaica. Já o domingo
consiste na celebração do memorial
da Ressurreição do Senhor e da Nova
Aliança.
Podemos resumir a teologia do
domingo com base nos nomes com
que já foi chamado: “O termo dia da
Ressurreição acentua a memória; o
termo oitavo dia, a profecia; o termo
domingo, a presença do mistério do
Senhor Ressuscitado na sua Igreja”

Ressalto algumas dimensões do
domingo.
Domingo, dia da assembleia.
Nunca, depois de pentecostes, a
Igreja deixou de se reunir para
celebrar o mistério pascal. Em função
da sua importância, o domingo se
tornou o dia da comunidade se reunir
para a celebração.
Domingo, dia da Eucaristia. Desde

o começo, a Igreja, solenizou o dia
do Senhor com a celebração da
“fração do pão”, com a proclamação
da Palavra de Deus e com as obras
de caridade e assistência, assim
como fez Jesus no caminho de
Emaús. No mesmo dia da
Ressurreição, Jesus partiu o pão
com os discípulos, depois de tê-los
reconfortado ao longo do caminho
com sua Presença e Palavra.
Domingo, dia da missão e da
caridade. A Eucaristia não é apenas
um rito que se limita às paredes do
templo. Ela atravessa as paredes,
tornando empenho e testemunho
e serviço à caridade.
Domingo, dia da alegria.O
domingo é dia da festa primordial,
por causado influxo que exerce na
vida espiritual dos fieis. É o dia da
parada, de reabastecimento do
Povo de Deus, peregrino na terra.
Diante de tudo isso podemos
resumir a teologia do Domingo da
seguinte maneira: “é o dia cósmico
da criação, bíblico da circuncisão,
evangélico da Ressurreição, eclesial
da eucaristia e, finalmente,
escatológico da vida futura.”

DEUS SEMPRE NOS DÁ UMA NOVA CHANCE PARA RECOMEÇAR!
DANILO COSTA
Havia um homem muito
rico, possuía muitos
bens, uma grande
fazenda, muito gado e vários
empregados a seu serviço. Tinha
ele um único filho, um único herdeiro,
que, ao contrário do pai, não
gostava de trabalho e nem de
compromissos. O que ele mais
gostava era de festas, estar com
seus amigos e de ser bajulado por
eles.
Seu pai sempre o advertia que
seus amigos só estavam ao seu lado
enquanto ele tivesse o que lhes
oferecer, depois o abandonariam. Os
insistentes conselhos do pai lhe
retiniam os ouvidos e logo se
ausentava sem dar o mínimo de
atenção. Um dia, o velho pai, já
avançado na idade, disse aos seus
empregados para construírem um
pequeno celeiro e dentro do celeiro
ele mesmo fez uma forca, e junto a
ela, uma placa com os dizeres: “Para
você nunca mais desprezar
as palavras de seu pai”.
Mais tarde chamou o filho, o levou
até o celeiro e disse: ”- Meu filho,
eu já estou velho e quando eu

partir, você tomará conta de tudo
o que é meu, e sei qual será o seu
futuro.Você vai deixar a fazenda nas
mãos dos empregados e irá gastar
todo dinheiro com seus amigos, irá
vender os animais e os bens para
se sustentar, e quando não tiver
mais dinheiro, seus amigos vão se
afastar de você. E quando você não
tiver mais nada, vai se arrepender
amargamente de não ter me dado
ouvidos. É por isso que eu construí
esta forca, ela é para você, e quero
que você me prometa que se
acontecer o que eu disse, você se
enforcará nela.”
O jovem riu, achou absurdo, mas,
para não contrariar o pai, prometeu
e pensou que jamais isso pudesse
ocorrer. O tempo passou, o pai
morreu e seu filho tomou conta de
tudo, mas assim como se havia
previsto, o jovem gastou tudo,
vendeu os bens, perdeu os amigos
e a própria dignidade. Desesperado
e aflito começou a refletir sobre a
sua vida e viu que havia sido um
tolo, lembrou-se do pai e começou
a chorar e dizer: “- Ah, meu pai, se
eu tivesse ouvido os seus

conselhos, mas agora é tarde, é
tarde demais”.
Pesaroso, o jovem levantou os
olhos e longe avistou o
pequeno celeiro, era a única coisa
que lhe restava. A passos lentos
se dirigiu até lá e, entrando, viu a
forca e a placa empoeirada e disse:
“- Eu nunca segui as palavras do
meu pai, não pude alegrá-lo quando
estava vivo, mas pelo menos esta
vez vou fazer a vontade dele, vou
cumprir minha promessa, não me
resta mais nada”.
Então subiu nos degraus e
colocou a corda no pescoço, e
disse: ”- Ah! Se eu tivesse uma
nova chance…”
Então pulou, sentiu por um
instante a corda apertar sua
garganta, mas o braço da forca era
oco e quebrou-se facilmente. O
rapaz caiu no chão, e sobre ele
caíam jóias, esmeraldas, pérolas,
diamantes; a forca estava cheia de
pedras preciosas, e um bilhete que
dizia: “Essa é a sua nova chance,
eu
te
amo
muito”.Autor
Desconhecido
Assim como o pai dessa história,

é o nosso Deus. Apesar de todos
os nossos erros e teimosias, Ele
sempre nos dá uma nova chance
de recomeçar. Cada dia é como se
fosse um ciclo que inicia e
inevitavelmente acaba. Deus nos
propicia esse ciclo com a finalidade
de nos tornarmos mais maduros e
pessoas melhores. O erro, o
pecado, sempre serão “nossos
companheiros de jornada”. Mas, por
outro lado, Deus mostra Sua
bondade e generosidade nos
proporcionando o amanhã.
Obviamente, deve-se pensar no
presente, trilhar o caminho certo,
sem atalhos. Porém, Ele sabe das
nossas fraquezas e falhas antes
mesmo de praticarmos. É nosso
dever agradecer a oportunidade de
acordar, a cada dia, com a chance
de fazer tudo diferente. Acordar
com o pé direito, buscar n’Ele toda
a força necessária para encarar as
adversidades que ocorrem ao longo
do nosso dia.
A todos um excelente ano de
2017,
com
365
novas
oportunidades...

