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Editorial
ECOMENDAÇÃO DO NOVO PÁROCO

Um livro que me tocou foi a biografia do Cardeal
Vietnamita François Xavier Van Thuan. Meu diretor
Espiritual pediu que todos os seus direcionados lessem o
livro. Para que nenhum desse a desculpa de não ter tido
tempo de comprá-lo, ele nos presenteou com um exemplar.
É um livro recomendado não só para padres, é evidente,
mas para qualquer pessoa. Chama-se: “Testemunhas da
esperança”, publicado pela Cidade Nova, em 2002.
Recomendo, vivamente, sua leitura para quem ainda não
o fez.
Van Thuan ficou preso durante 13 anos, dos quais, nove
em regime de isolamento total. Isso aconteceu logo depois
de ter sido nomeado arcebispo de Saigon. Na p. 58, ele
descreve o que foi seu deserto de provações e qual sua
grande tentação, até ser alimentado pelos anjos, e
encontrar a paz. Eis o texto:
Durante minha longa tribulação de nove anos de isolamento,
em uma cela sem janelas, às vezes, com a luz elétrica ligada
muitos dias e noites, às vezes, na escuridão, sentia-me
sufocado pelo calor e a umidade, a um passo da loucura. Eu
era ainda um jovem bispo, com oito anos de experiência
pastoral. Não conseguia dormir, atormentava-me a ideia de
ter de abandonar a diocese, de abandonar inúmeras obras
(...). Experimentava uma espécie de revolta em todo o meu
ser.
Uma noite, do profundo de meu coração escuto alguém dizer:
“Por que você se atormenta desse modo? Você deve fazer uma
distinção entre Deus e as obras de Deus. Tudo aquilo que
você fez e deseja continuar fazendo são obras excelentes,
obras de Deus, mas não é Deus! Se Deus está querendo que
você abandone tudo isso, faça-o imediatamente e tenha
confiança nele! Deus fará
tudo infinitamente melhor
que você. Ele haverá de
confiar suas obras a outras
pessoas (...). Você escolheu
somente a Deus, não as suas
obras”.
Esta iluminação interior
deu-me uma nova paz, mudou
radicalmente meu modo de
pensar e ajudou-me a superar
momentos
quase
impossíveis de serem
superados fisicamente.
Daquele instante em diante,
uma nova força preencheu
meu
coração
e
me
acompanhou por treze anos.
Todas as vezes que sentia
minha fraqueza humana,
renovava essa escolha diante
das situações difíceis, e a
paz nunca me faltou.
(p.58)
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FAMÍLIA, A EXPERIÊNCIA DA
MISERICÓRDIA

Encontrar-se com o
Mestre Jesus
LURDINHA GOMES

ANUAR TEODORO ALVES
Quando nós nascemos
somos como uma pedra
bruta. Precisamos ser
lapidados para nos tornar
uma pedra preciosa. Deus
conhece nosso potencial,
sabe que somos capazes de
amar; mas o ato de amar
será aprendido quando
recebermos amor, para que,
também, saibamos transmitir
amor. E quem aprende a amar
aprende a ser misericordioso,
porque a misericórdia é
consequência do amor.
Quando deixamos nossos
lares para formar uma nova
família, somos desafiados a
todo o momento a exercer e
preservar a misericórdia e o
amor. O homem e a mulher
trazem consigo valores,
educação, costumes e
tradições que muitas vezes
não são coincidentes e se
confrontam no dia-a-dia. É
quando surgem as primeiras
decepções, as primeiras
mágoas.Quando os filhos
chegam, eis um grande
desafio! A alegria é imensa,
pois os filhos são a
concretização do amor do
casal. Mas é inevitável
fazermos a pergunta: será
que
conseguiremos
proporcionar tudo o que
nossos filhos precisarão para
se tornarem pessoas de bem
no mundo em que vivemos
hoje?
É como se estivéssemos
comum papel em branco à
nossa frente, aguardando
para dar início à redação de
uma linda história de vida,
mas não temos a menor ideia
do que pode ocorrer no
desenrolar desta história.
Começamos animados e
damos o nosso melhor.
Quando começamos a
apresentar o mundo aos
nossos filhos, o mundo
também começa
a apresentar o
que
ele
“aparentemente”
tem de melhor.
Aí chegam os
novos conflitos,
pois
muitas
vezes, o que o
mundo oferece
para as famílias
é muito mais
sedutor
e
atrativo, mesmo
que a família
perceba que são
coisas que vão
contra sua fé,
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seus valores. Mas seguindo
a maioria, acaba se
rendendo
a
essa
sedução. Quando a família
se dá conta, está atolada
num mundo de mágoas,
decepções, desrespeito,
falta de diálogo e falta de
perdão,
criando
um
ambiente de tristeza e
sofrimento. E quantas
famílias vivem hoje essa
realidade?
Como
aprendizes,
podemos errar. Porém temos
a opção de corrigir os erros
com
amor,
ternura,
compaixão, misericórdia e
perdão. É uma questão de
escolha. Eu escolho ser
humilde, orientar, ter
compaixão, dialogar com
respeito e ternura. Eu
escolho perdoar. Esta
escolha certamente trará
felicidade,
pois
é
fundamentada no amor. Se
eu escolher humilhar, vingar,
trair, magoar e abandonar,
terei que assumir as
consequências
desta
escolha, que será tristeza,
sofrimento e solidão, porque
foi uma escolha baseada no
ódio e no rancor.
Certa vez ouvi do Pe.
Fábio de Melo a seguinte
fala: “A gente tem 2 opções
na vida quando uma pessoa
nos machuca:posso vingarme e ser feliz por uns dias,
e posso perdoar e ser feliz
para resto da vida.” E ele
diz mais: “a atitude de
perdão é sempre uma
atitude inteligente, porque
o primeiro a ser beneficiado
é você mesmo.”
Enfim, é na família onde
devemos ter a nossa
primeira experiência de
misericórdia. Que a Sagrada
Família nos ajude a viver
essa experiência!

É possível encontrar-se com
Jesus? Onde e quando? Sou
merecedor
(a)
deste
encontro?!...”Como a corça anseia pelas
águas vivas, assim minha alma suspira por
Vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de
Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar
a face de Deus?” (Sl 41, 1-3) “Conceda-me
o Senhor de dia a sua graça; e de noite eu
cantarei, louvarei o Deus de minha vida”.
(Sl 41, 9) Muitos foram os personagens
bíblicos do A.T. que “conversaram” com o
Senhor; alguns foram ungidos e
escolhidos por Javé. Já no N.T., temos a
graça de “escolher” sobre qual “encontro
com Jesus” gostaríamos de rezar e
meditar. Não há hora, nem lugar tão
especial; Jesus nos fala, nos conduz, nos
protege em todo tempo. São palavras
dele: “Eis que estou convosco todos os dias,
até o fim do mundo ”(Mt 28,20).
Respondemos ao sacerdote que reza: “O
Senhor esteja convosco!” – “Ele está no
meio de nós”!... Ao se despedir dos
apóstolos, Ele acrescentou algo que se
tornou nossa missão: “Ide por todo o
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura!”
(Mc 16,15). Encontrar-se, de maneira
especial, com Jesus não é difícil, “Ele veio
para nos dar vida e vida em
abundância!”... Num ato de amor, de
fraternidade, de solidariedade, de
misericórdia para com o próximo, Jesus
está presente. Num momento de oração,
quando nos recolhemos para rezar, Jesus
está conosco. Quando perdoo alguém, de
coração, penso que Jesus sorri dentro de
nós! Quando estamos em comunidade,
Jesus lidera o encontro e, por incrível que
nos possa parecer, quando comungamos
Jesus na Eucaristia, colocamos Jesus no
centro do nosso corpo, no centro de
nossas vidas! A Eucaristia nos dá coragem
necessária para enfrentarmos o dia a dia.
“Não está fácil o mundo de hoje!” É o que
mais ouvimos, mas com Deus, amparados
pela Eucaristia, pelos irmãos de fé e
família, conseguimos alcançar nossos
objetivos. A experiência do Deus-conosco
muda nosso ponto de vista, nos faz
descobrir outros valores. Ganhamos
novos olhos, com a presença do amor e
da ternura de Jesus. O “orai sem cessar”
de Efésios 6, 8 é uma realidade, é uma
armadura que o cristão possui. A vida, as
pessoas, o passado, presente e futuro
são vistos com um novo olhar. O cristão
os vê com os olhos do coração. Sintamos
Jesus conosco e façamos deste encontro
um momento de gratidão, de louvor pela
misericórdia de nosso Deus, para cada um
de nós!
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VIVER O CARNAVAL DE MANEIRA CRISTÃ!
RUY MARTINS

01 - Hb 12,4-7.11-15; Sl 102;
Mc 6,1-6
02 – Apresentação do
Senhor- Ml 3,1-4; Sl 23; Lc
2,22-40
03 - Hb 13,1-8; Sl 26; Mc 6,1429
04 - Hb 13,15-17.20-21; Sl 22;
Mc 6,30-34
05 - 5º Dom. Comum- Is 58,710; Sl 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,1316
06 - Gn 1,1-19; Sl 103; Mc 6,5356
07 - Gn 1,20 – 2,4a; Sl 8; Mc
7,1-13
08 - Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103;
Mc 7,14-23
09 - Gn 2,18-25; Sl 127; Mc
7,24-30
10 - Gn 3,1-8; Sl 31; Mc 7,3137
11- N.S de Lourdes- Gn 3,924; Sl 89; Mc 8,1-10
12 - 6º Dom. Comum- Eclo
15,16-21; Sl 118; 1Cor 2,6-10;
Mt 5,17-37
13 - Gn 4,1-15.25; Sl 49; Mc
8,11-13
14 - Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sl 28;
Mc 8,14-21
15 - Gn 8,6-13.20-22; Sl 115;
Mc 8,22-26
16 - Gn 9,1-13; Sl 101; Mc 8,2733
17 - Gn 11,1-9; Sl 32; Mc 8,349,1
18 - Hb 11,1-7; Sl 144; Mc 9,213
19 - 7º Dom. Comum- Lv 19,12.17-18; Sl 102; 1Cor 3,16-23;
Mt 5,38-48
20 - Eclo 1,1-10; Sl 92; Mc 9,1429
21 - Eclo 2,1-13; Sl 36; Mc 9,3037
22 - 1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,1319
23 - Eclo 5,1-10; Sl 1; Mc 9,4150
24 - Eclo 6,5-17; Sl 118; Mc
10,1-12
25 - Eclo 17,1-13; Sl 102; Mc
10,13-16
26 - 8º Dom. Comum- Is 49,1415; Sl 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,2434
27 - Eclo 17,20-28; Sl 31; Mc
10,17-27
28 - Eclo 35,1-15; Sl 49; Mc
10,28-31

O Carnaval é uma festa que
acontece em vários países
do
mundo
e
que
é
comemorado de diferentes formas.
Aqui,
no
Brasil,
está
associado ao samba, ao axé,
ao frevo, aos desfiles das
escolas de samba, aos
blocos de carnaval, às
fantasias, etc. E é uma festa
muito alegre, todos nós
sabemos disto. Porém,
tornou-se, também, sinônimo
de bebedeiras, drogas, sexo
livre, noitadas sem dormir, ou
seja, de uma farra sem fim.
Por isso, podemos nos
perguntar: é possível viver o
carnaval de maneira cristã? E
a resposta é: claro que sim.
Todos nós podemos e
devemos nos divertir. Não precisamos
fugir das festas. A alegria faz parte da
nossa natureza e nós devemos cultivála. No Capítulo 2 do Evangelho de João
podemos ver que Jesus, também,
participava de festas. Ele estava
presente numa festa de casamento em
Caná da Galileia, onde, segundo São
João, realizou seu primeiro milagre.
Portanto, as festas e a diversão devem
fazer parte da nossa vida, assim como
fizeram parte da vida de Jesus. Porém,
é óbvio que devemos saber escolher
muito bem os lugares, as pessoas e a

forma como vamos nos divertir. São
Paulo nos ensina na Primeira Carta
aos Coríntios que: “Tudo me é
permitido, mas nem tudo me convém”

(I Cor 6,12). De fato, Deus nos fez
livres para vivermos da maneira como
quisermos. Mas também nos ensinou
qual caminho devemos seguir. Por
isso, como cristãos, ou seja,
seguidores
de
Jesus
Cristo,
precisamos saber o que convém e o
que não convém a um filho de Deus e
discípulo de Jesus.
Hoje em dia, existem muitas opções
para se participar dos chamados
carnavais cristãos. Em várias regiões,
paróquias, dioceses e comunidades,
temos retiros de carnaval, para jovens

e adultos. E porque não participar?
Tem muita oração, reflexão, mas
também tem festa e alegria. Mas
se este não for o caso, podemos
nos divertir de outras
formas, mas sempre com
muita moderação. Ir a um
baile de carnaval, ao
desfile das escolas de
samba, participar de um
bloco, fazer um churrasco
com os amigos e a família,
nada disso é proibido ao
cristão, mas como disse,
devemos
frequentar
lugares adequados e nos
comportarmos
como
v e r d a d e i r o s
representantes de Jesus.
Aliás, este período é,
também,
uma
ótima
oportunidade para estarmos mais
próximos de nossa família.
Interessante lembrar ainda que
Nossa Senhora, também, estava
naquela festa de casamento em
Caná da Galileia, e foi ela, inclusive,
quem intercedeu pelos noivos junto
a Jesus. Convide-a para estar com
você, também, neste carnaval. Ela,
com certeza, irá interceder por você
e o acompanhar em sua diversão.
Bom divertimento a todos. Assim
seja!

ACABARAM AS FÉRIAS!
DANILO COSTA
Iniciamos o mês de
fevereiro e com ele vamos voltando
às nossas atividades cotidianas. Para
muitos, as férias acabaram e é hora
de voltar com tudo, afinal, estamos
com as energias renovadas. Isso vale
para as nossas atividades pastorais
também; afinal de contas, o Senhor
precisa de cada um de nós. Ele nos
chama, um por um.Todos nós somos
os discípulos missionários do Senhor
Jesus. E de acordo com as palavras
do Papa Francisco na JMJ/2013: “ser
discípulo missionário significa saber
que somos o Campo da Fé de Deus”.
E ainda de acordo com o Santo Padre,
somos “campo” em três sentidos:
primeiro, como lugar onde se semeia;
segundo, como lugar de treinamento;
terceiro, como canteiro de obras.
Porém, nesse artigo, me deterei no
segundo sentido, campo como lugar
de treinamento.
O Papa explicou este conceito,
utilizando a analogia com o esporte,
já utilizada por São Paulo em 1Cor 9,
25: “jogamos no time” de Jesus
Cristo. Por isso, o cristão “deve
treinar, e muito! Também é assim a
nossa vida de discípulos do Senhor”.
E o prêmio que Ele nos oferece é
muito superior ao de uma Copa do

Mundo de Futebol: é “a possibilidade
de uma vida fecunda, de uma vida
feliz”. Para entrar nessa partida, devo
estar
“em
f o r m a ” ,
através do
diálogo com
Cristo,
na
oração, no
silêncio,
perguntando
sem medo a
Jesus o que
Ele quer da
minha vida.
Falar sempre
com Jesus,
“no bem e no
mal”, viver o
a m o r
fraterno
e
acudir aos
sacramentos
“que fazem
crescer em
nós a sua
P r e s e n ç a ”.
S
e
r
verdadeiros “atletas de Cristo”.
Logo, o Papa nos disse que quando
“se sua a camisa”, experimentamos
algo maravilhoso: que nunca estamos

sozinhos, que fazemos parte de
uma grande família, que é a
Igreja. E que juntos
podemos construíla, repará-la, ser
protagonistas da
história.
Somos
chamados
a
construir um mundo
melhor, um mundo
de
irmãos,
um
mundo de justiça, de
paz de fraternidade,
de solidariedade.
É certo que nós
precisamos
de
Jesus. Sem Ele,
nosso trabalho é
vão.
Mas
Ele,
também, precisa de
ti, de mim, de nós. As
férias acabaram,
então
vamos
arregaçar
as
mangas e começar a
trabalhar? Ou você
vai usar a velha
desculpa
do
brasileiro, que tudo só começa
após o Carnaval? Como diz uma
velha música do Padre Zezinho:
“a decisão é sua”

Junho dede 2015
2017
Fevereiro

FR. TÚLIO CORRÊA, SCJ
Caros
leitores
do
Informativo São Vicente, no
próximo dia 25 de fevereiro, na
Igreja Matriz N. Sra do Perpétuo
Socorro em São José dos CamposSP, serão ordenados diáconos seis
religiosos dehonianos. Dentre os
quais destaco o Fr. Rarden Luis,que
é paroquiano da Paróquia São Judas
Tadeu de Formiga e eu, Fr. Túlio
Marcos Ribeiro Corrêa paroquiano
desta Paróquia de São Vicente
Férrer. Aproveito a oportunidade
para discorrer sobre o diaconato na
vida da Igreja.
Os diáconos são ordenados pela
imposição das mãos, esse gesto vem
desde os Apóstolos, a fim de
realizarem o seu ministério de modo
eficaz, fortalecidos com a graça
sacramental. Assim, já desde o
tempo dos Apóstolos, a Igreja
católica teve em grande honra a
sagrada Ordem do diaconato.Pela
ordenação diaconal o sujeito é
integrado ao estado de vida clerical,
ou seja, ele goza dos direitos e
deveres deste estado de vida.
O termo diácono provém do grego
antigo äéÜêïíïò (diakonós) e significa
“ministro”, “servo”, “ajudante”. Por
isso, o diácono é chamado a exercer
o ministério do serviço. Esse serviço
pode ser entendido do ponto de vista
litúrgico-sacramental e também
antropológico-existencial.
Para que fique claro o que é exercer

JULIETA VOIETTA
O Dia
Mundial
do
Enfermo é comemorado
anualmente
em 11 d e
fevereiro. Esta data, de origem
religiosa, tem o objetivo de apelar
para a sociedade e comunidade
mundial por melhores condições de
tratamento e atenção às pessoas
doentes, seja nos hospitais, postos
de saúde ou mesmo em casa. O Dia
Mundial do Enfermo foi criado em 11
de fevereiro de 1992, pelo Papa
João Paulo II. Todos os anos, no dia
11 de fevereiro, o Vaticano, sob a
representação do Papa, elege um
tema que norteará toda a discussão
sobre o assunto junto à sociedade,
governantes e mídia mundial. O
Vaticano publicou no dia 15/12/2016
a mensagem dedicada pelo Papa ao
XXV Dia Mundial do Enfermo. O tema
de 2017 será “Admiração pelo que
Deus faz: “o Todo-Poderoso fez em
mim maravilhas” (Lc 1, 49)”
O dia é ocasião para se prestar
especial atenção à condição dos
doentes e, em geral, a todos os
atribulados; ao mesmo tempo,
convida familiares, profissionais de
saúde e voluntários a dar graças
pela vocação de acompanhar os
irmãos doentes.O Papa se diz
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O DIACONATO NA IGREJA

o diaconato na Igreja transcrevo o
que diz O Concílio Vaticano II: “é
próprio do diácono, na medida em
que lhe for indicado pela competente
autoridade,
administrar
solenemente o Batismo, guardar e
distribuir a Eucaristia, assistir ao
Matrimônio e abençoá-lo em nome
da Igreja, levar o Viático aos

moribundos, ler a Sagrada Escritura
aos fiéis, instruir e exortar o povo,
presidir ao culto e à oração dos fiéis,
administrar os sacramentais, presidir
aos ritos do funeral e da sepultura.
Consagrando- se aos serviços da
caridade e da administração, lembremse os diáconos da recomendação de
São Policarpo: ‘Sede misericordiosos

e diligentes, e caminhai na verdade
do Senhor, que Se fez servo de
todos’.” (Lumen Gentium)
Ainda sobre essa questão o
Catecismo da Igreja Católica no
§1570 diz:”Cabe aos diáconos,
entre outros serviços, assistir o
Bispo e os padres na celebração dos
divinos mistérios, sobretudo a
Eucaristia, distribuir a Comunhão,
assistir ao Matrimônio e abençoá-lo,
proclamar o Evangelho e pregar,
presidir o funerais e consagrar-se
aos diversos serviços da caridade”.
Note bem que, em ambas citações
temos: a dimensão litúrgicosacramental (celebrar o Batismo, o
Matrimônio, anúncio da Palavra,
serviço do altar, etc.) e a dimensão
Antropológico-existencial (serviço da
caridade). A missão do diácono não
se limita ao templo ela atinge
também a vida das pessoas de forma
concreta por meio da caridade.
Em função dessa dimensão do
serviço,
nós,
que
seremos
ordenados diáconos dia 25 próximo,
escolhemos como lema: “Eisme,aqui,para servir e dar a vida”.
Esse lema diz bem as dimensões do
ministério diaconal (serviço) e do
carisma dehoniano (dar a vida –
Oblação).
Que o Senhor nos ajude a viver de
forma sincera esse ministério na
Igreja. Contamos com as orações de
cada um dos paroquianos dessa
nossa Paróquia de São Vicente
Férrer.

Dia Mundial do Enfermo
próximo a todos os que
vivem a experiência do
sofrimento e suas
famílias,
enaltece
aqueles
que
nas
estruturas de saúde
espalhadas
pelo
mundo se ocupam das
melhoras, cuidados e
bem-estar diário dos
enfermos; encoraja
todos
–
doentes,
atribulados, médicos,
e n f e r m e i r o s ,
familiares, voluntários
– a olhar Maria, Saúde
dos Enfermos, como a
garantia da ternura de
Deus por todo o ser
humano.O
Papa
reafirma, também, a
sua proximidade de
oração
e
encorajamento
a
médicos, enfermeiros,
voluntários e todos os
homens e mulheres
comprometidos
no
serviço dos doentes e
necessitados; às instituições
eclesiais e civis que trabalham nesta
área; e às famílias que cuidam,
amorosamente, dos seus membros

doentes.
N
a
conclusão,
recorda
o
testemunho
luminoso de
tantos amigos
e amigas de
Deus, como
São João de
Deus e São
Camilo
de
L é l i s ,
padroeiros
dos hospitais
e
dos
profissionais
de saúde, e
Santa Teresa
de Calcutá,
missionária
da ternura de
Deus.
E
termina com a
oração
a
Maria:
Irmãs
e
irmãos todos
–
doentes,
profissionais de saúde e voluntários
–, elevemos juntos a nossa oração a
Maria, para que a sua materna
intercessão sustente e acompanhe a

nossa fé e nos obtenha de Cristo,
seu Filho, a esperança no caminho
da cura e da saúde, o sentido da
fraternidade
e
da
responsabilidade, o compromisso
pelo desenvolvimento humano
integral e a alegria da gratidão
sempre que Ele nos maravilha com
a sua fidelidade e a sua
misericórdia:
Ó MARIA, NOSSA MÃE, QUE, EM
CRISTO, ACOLHEIS A CADA UM DE
NÓS COMO FILHO, SUSTENTAI A
EXPECTATIVA CONFIANTE DO
NOSSO CORAÇÃO, SOCORREI-NOS
NAS NOSSAS ENFERMIDADES E
TRIBULAÇÕES, GUIAI-NOS PARA
CRISTO, VOSSO FILHO E NOSSO
IRMÃO, E AJUDAI A CONFIARMONOS AO PAI QUE FAZ MARAVILHAS.
“Fazer o bem a quem sofre e
fazer do próprio sofrimento um
bem, ou seja, sensibilizar os
doentes, para oferecer seus
sofrimentos em favor dos outros,
em favor da Igreja. “O importante
é caminhar ao lado do homem que
sofre”. Talvez, mais do que da cura,
ele precise da nossa presença, do
homem, do coração humano
repleto de misericórdia e da
solidariedade humana.”
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Candelária, encontro luminoso
“Candelária” é o nome popular da
comemoração
litúrgica
da
Apresentação de Jesus no Templo,
por seus pais, celebrada todo dia 2
de fevereiro, quarenta dias após o
Natal.
A Lei judaica mandava que todo
menino primogênito da família fosse
consagrado a Deus, quarenta dias
após o seu nascimento, e
resgatado, mediante uma oferta ao
Tesouro do Templo. A mãe, por sua
vez, devia apresentar ao sacerdote
uma oferenda de duas rolinhas ou
duas pombinhas, em ação de
graças, em vista de sua própria
purificação, também no mesmo
prazo, após o nascimento de um
menino.
Por isso, essa festa teve na Igreja
algumas variações de contexto, ao
longo dos anos: ora foi uma festa
mariana, festa da purificação de
Maria, ora uma festa em honra a
Jesus. Depois da reforma litúrgica de

1969, foi definitivamente
centrada em Jesus,
intitulando-se festa da
Apresentação do Senhor
no Templo, como é
chamada atualmente.
Logo após a chegada dessa
comemoração no Ocidente, no
século VII, O Papa Sérgio I
instituiu-lhe uma procissão com
velas acesas. Antes do início da
procissão, havia a benção das
velas, rito que até hoje acontece
nas missas desse dia. Daí surgiu o
conhecido nome “Candelária”,
vindo do latim candela, “a candeia”,
a luz.
Como dissemos, Maria e José
levaram Jesus ao templo para
cumprir um preceito legal. Mas,
quando lá chegaram, o Menino foi
imediatamente reconhecido por Simeão,
um homem justo e religioso, a quem o
Espírito Santo havia dito que ele não
morreria antes de ver o Messias do
Senhor, como o Salvador e Luz do
mundo. Ao ver o cumprimento da
promessa diante de seus olhos,
exclamou “meus olhos viram a vossa
salvação que preparastes diante de todos
os povos, como luz para iluminar as

nações, e para a glória de vosso povo de
Israel” (Lc.2,30-32)
Diante disso, o cumprimento da Lei,
que era o objetivo inicial, fica para
segundo plano, pois o mais importante
agora é o cumprimento das profecias,
a realização das promessas de
salvação, a manifestação de Deus
como luz das nações.
E se antes os textos que meditamos
nas celebrações do Natal e da Epifania

nos mostram Jesus se
manifestar aos pastores e
aos magos, que vão até
Ele para contemplar e
adorar, aqui o próprio
Jesus vai ao encontro da
Jerusalém,
do
Templo,como que em um
prenúncio
de
seu
encontro com Sua Igreja,
hoje todos nós. Ele vem
para
permitir
à
humanidade que deixe as
trevas e caminhe para
essa Luz. Somos um povo
em marcha rumo à
Jerusalém celeste e Ele é
nosso guia. Daí, o sentido
das procissões, símbolos
de uma marcha para a

Luz.
Portanto, muitos os motivos
para celebrar e nos deixar guiar,
sempre, em nossos projetos,
sonhos e metas, por essa Luz de
Esperança, que é Jesus. Cada um
de nós seja “um Simeão” em
busca do encontro luminoso que
resplandece sobre este mundo,
ajudando-o a seguir um novo
caminho.

Junho de de
2015
2017
Fevereiro
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“NÃO BASTA FAZER BEM AQUILO QUE
FAZEMOS, É PRECISO FAZÊ-LO COM AMOR”
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
Fevereiro
Dia 18
Imaculada
Sábado
às 14:00hs

Dias 18 e 19
de Fevereiro
Sábado às 19h
Domingo às 07h
Salão Paroquial

DALVINHA

Santo Agostinho dizia que é
preciso fazer bem todas as coisas
e Pe. Dehon acrescenta um valor
essencial: “é preciso fazer com
amor”! E nós? O que é que
estamos acrescentando a estas
verdades? O que estamos
agregando como valor para as
nossas vidas e daqueles que vivem
ao nosso redor?
O tempo é de reflexão e de
mudanças profundas. É o
momento certo para realinharmos
sentimentos e atitudes, para
começarmos de um jeito melhor
o ano novo. Porque a novidade
não está do lado de fora, mas o
verdadeiramente novo, que nos
interessa, que nos motiva e nos
aponta a direção certa está do lado
de dentro do coração. O novo que
nos fortalece, nos edifica e nos
santifica é o Modelo que caminhou
da Manjedouraao Calvário.
Caminhou fazendo o bem e
fazendo bem todas as coisas!
Caminhou à nossa frente e se

tornou o próprio “Caminho, a
Verdade e a Vida”(Jo14,6).
Na retrospectiva que, agora,
somos convidados a fazer, fica esta
pergunta: Qual é a intensidade do
amor que move as nossas ações?
Estamos vivendo num mundo
marcado pela violência e pelo medo.
E assim, vamos erguendo muros
cada vez mais altos, fechando
nossos quintais, nossos olhos,
nossos corações. Vamos nos
isolando e nos esquecendo de ir ao
encontro de Deus e do outro
exercitando a nossa capacidade e o
nosso jeito de amar!
Queremos ser objetivos, porque a
rapidez dos acontecimentos,
principalmente no mundo virtual, nos
impele à praticidade e ao
pragmatismo. Precisamos fazer o
máximo num mínimo de tempo, com
muita eficiência e eficácia, porque a
urgência das mudanças não nos
permite o retrabalho. E, aos
poucos,vamos nos acostumando a
olhar e não ver;sorrir, chorar e não
sentir; vamos nos ausentando e

MAURÍLIO LEÃO
Em nossa sociedade, a
religiosidade e a religião
passam,cada dia mais, a
ser algo de foro íntimo e
de grupos fechados, muitas vezes,
sem consequências sobre a ética,
a moral, os relacionamentos
humanos, a organização da
sociedade e a vida de maneira
geral.
Esse distanciamento entre fé e
vida, entre teoria e prática,
chamam-no de ateísmo prático. Ele
é resultado do crescimento de uma
religiosidade onde o “eu” é o centro
de tudo, sem consequências
vivenciais na comunidade.
As relações humanas estão
precarizadas. Passamos por várias
crises que abalam fortemente as
pessoas. Muitos têm medo de não
amar e não ser amados; outros
passam pelo medo da exclusão
social, por não encontrar trabalho
e como se sustentar e sustentar
os seus; o medo da violência
aterroriza as pessoas, causa
insegurança e isolamento. A tudo
isso,soma-se o terrível medo da
falta de sentido para se viver.
Estão em jogo a consciência, a
liberdade, o senso crítico, o valor
da interioridade, a identidade, enfim
o ser humano e sua dignidade.
Por outro lado, nossa sociedade

supervaloriza o exterior, a aparência,
a imagem, o supérfluo, a linguagem fria
e
o
distanciamento
nos
relacionamentos.
Essa realidade, no entanto, apesenta
a nós fiéis católicos e, especialmente,
à catequese alguns desafios
específicos e vários questionamentos.
Qual o papel da catequese no futuro
da fé cristã? Ela subsistirá sem a
catequese? Diante desse contexto
social e religioso, qual o futuro da
catequese? Que respostas devemos dar
a todas essas crises e desafios?
Seremos capazes de superá-los?
Somam-se, ainda, a todos esses
questionamentos, outros tantos, que
dizem respeito ao modelo e à práxis
pastoral implantada em nossas
dioceses, paróquias e comunidades.
O modelo pastoral implantado ainda
não passou pela “conversão
pastoral”como nos orienta o
Documento de Aparecida. Urge passar
de uma “pastoral de manutenção” para
uma “pastoral dinâmica e missionária”.
A catequese, por sua vez, inserida
nesse contexto necessita, também,
passar pela conversão pastoral. Sem
a conversão pastoral a catequese não
será capaz de vencer os desafios e
dar
respostas
eficazes
aos
questionamentos apresentados.
Talvez o grande desafio da
“conversão catequética”seja entender
que o cristianismo é por suanatureza

?

descartando pessoas e
sentimentos. Eescolhemos
os caminhos mais curtos,
porque somos muito bons
naquilo que fazemos:
sempre ocupados demais,
comprometidos demais,
responsáveis demais!...
Aos poucos nós nos
acostumamos a ser apenas
um número, na excelência de
se fazer bem feito e
esquecemos a senha que
abre o nosso coração e a
nossa vida para o recomeço,
a alegria, o reencontro e a
paz!
Que ao iniciarmos o novo
ano, nossa motivação maior
seja resgatar os verdadeiros
valores da vida, através do
AMOR! Sem pressa e sem
medo de ser feliz, façamos
a experiência de amar sem
medida! E tudo mais virá por
acréscimo!

comunitário, avesso à
centralização no “eu” e à
tentação de cada um fabricar
para si uma religião ou um
jeito de ser catequista e de
fazer catequese.
É urgente, portanto, uma
profunda revisão do que se
entende por “eclesiologia”, por
comunidade e fraternidade,
marcas registradas de nosso
Mestre e grande Catequista,
Jesus Cristo.
Sem dúvida, a resposta que
podemos dar encontra-se
alicerçada em Jesus Cristo,
sua mensagem e seu projeto
comunitário e pastoral.
Precisamos
ocupar-nos
menos
com
detalhes
secundários da vida eclesial
e focar mais no que realmente
propõe o Evangelho.
É fundamental para todos
nós, enquanto Igreja, unirmos
forças para redescobrir a
potencialidade do Evangelho
e do cristianismo. Precisamos
propor o Evangelho e seus
valores como força de vida e
o amor como via que liberta
e promove.
Mas, sem “conversão
pastoral”, nada feito.
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ANIVERSARIANTES DE

ADELIA VIANA SILVA
ADELINA DE PAULA MENDONCA
ADEMAR DIAS DE SOUZA
ADILSON MACHADO ROQUETE
ADRIANA APARECIDA MENDES
SOUSA
ADRIANA DE FATIMA FONSECA
ADRIANA MODESTO PEREIRA
AGNALDO MARCAL SILVA E
ELIANA S.SIL
ALAIDE DE OLIVEIRA GOMES
ALDENISIA
CASSIMIRO
COMITANTE
ALDERICO BARBOSA
ALESSANDRA LAUDARES LOPES
ALESSANDRO NACIF DE MOURA
ALINE SOUZA
ALISSON LUIS LIMA
ANA ARANTES GOMES
ANA DALVA MESQUITA
ANA DOS SANTOS CARDOSO
ANA MARIA DA CRUZ
ANA ROSA DE SOUSA
ANA SOARES DE OLIVEIRA
ANDERSON OLIVEIRA DUARTE
ANDRE LUIS COUTINHO DE
OLIVEIRA
ANDREAALVES MENDONCA
ANDREIA CASSIA DE OLIVEIRA
GARCIA
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA
ANTONIA TEREZA DOS SANTOS
ANTONIO DE SOUZA
ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA
ANTONIO WIRLEI COUTINHO
APARECIDA FATIMA CARVALHO
RIBEIRO
APARECIDA ROSA ALVES
ARI RIBEIRO DAMASCENO
ARNALDO VIEMAR LARES
AYANNE OLIVEIRA DE CASTRO
BARBARA MARIA MONTSERRAT
LOPES
BEATRIZ
MAGDA
AVELAR
MOLINARI
BENJAMIM BELO E ROSANGELA
GARCIA
BONIFACIO
FONSECA
DE
OLIVEIRA
CARLOS ROBERTO DA CUNHA
CARMEM LUIZA DA SILVA RAMOS
CELINA COSTA E SILVA
CLAUDIO MARCIO VILELA
CLERIO REMACLO DE MOURA
CLOVES PIRES VIANA
CONCEICAO DE OLIVEIRA
DAMASCENO
CRISTIANE FRADE CHICRE
CRISTIANO PEDROSA FILHO
DAMIAO ALEXANDRE TEIXEIRA E
FAMILIA
DANIELA CRISTINA RESENDE
DIANE CORDEIRO COSTA
DILMA MARIA NAZARIO OLIVEIRA
DILZA MARIA DA SILVA
DIOMARIA RODRIGUES FONSECA
DIONEIA BARUDE BOTTREL
DORA DA CONCEICAO SILVA
DORINEI ZARUR BORGES DE
SOUSA
DORIVAL LOPES DA CUNHA
DYEGO WINDSON CASTRO
ARANTES
EDGAR FERREIRA DA CUNHA
ELAINE MARIA
ELAINE MARIA DE ALMEIDA
SOTERO
ELIANA MARIA DE ALMEIDA FARIA
ELIAS GONTIJO
ELISA NUNES NOGUEIRA
ELIZABET OLIVEIRA
ELIZABETH TEREZINHA SILVA
RODRIGUES
ELIZALDO FRADE
ELOINA RODRIGUES BELO
ELSON LUIS DA SILVA
ELSON MARIANO SILVA
ELTO IDALINO DA CUNHA
ELVIRA CAMILO RODRIGUES
ELZIRA SANT’ANA E SERGIO PAIN
ESTELA MARA DE CASTRO VIEIRA
EVANDRO DA SILVA
EXPEDITO TEIXEIRA LUZ
FABIANO MARTINS LOPES E
ERICA DIAS DE SOUZA
FABRICIO RODRIGUES GONDIM
FAMILIA ARAUJO E SILVA
FARLEY MAGELA SILVA
FATIMA CATARINA BORGES
FERNANDA MIZERANI SOARES
SANTOS
FRANCISCO
GERALDO
DE
OLIVEIRA
GABRIEL SILVA MOURA
GEISIANE
APARECIDA
LAMOUNIER
GERALDA JUSTINA DA SILVA
GERALDO CRISTINO DE OLIVEIRA
GERALDO N. MATIAS DA SILVA
GERSON SILVA RIBEIRO
GILMAR MARTINS
GILSON BRAS ONOFRE
GISELE FIGUEIREDO STELZER

GLAYDS FATIMA SILVA
GLORIA DE PAULA FONSECA
GUSTAVO DIAS PACHECO
GUSTAVO NOGUEIRA BARBOSA
HELENA MARIA DE MELO
SALVIANO
HELENA TEREZINHA NOGUEIRA
COELHO
HELENICE REIS DE FARIA
HUMBERTO ARANTES
IEDA SILVA
ILDA MARIA TEIXEIRA
INACIO JOSE DE OLIVEIRA
IRONDINA DE SOUZA CUNHA
ISMAEL LOPES
JADER MOISES DA SILVA
JANAINA RITA DE OLIVEIRA
JANETE REGINA DE PAULA
JOAO DA SILVA ARANTES
JOAQUIM CARLOS BRAZ
JOAQUIM MESSIAS FILHO
JOEL JOSE DE SOUZA
JOELMA APARECIDA EVARISTO
JOHN HEBERT MOURA
JORDAN LUIS DE CARVALHO
JOSE BASILIO DA SILVA
JOSE GERALDO MARQUES
JOSE JAMIR CHAVES
JOSE MARCOS CUNHA
JOSE MAURICIO DA COSTA
JOSE OLINTO ARANTES
JOSE RITA DA SILVA
JUAREZ BATISTA SALVIANO
FILHO
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA
JULIO CESAR FERREIRA
KENIO ALVES FERREIRA
LAIS CRISTINA DOS SANTOS
SILVA
LAYS CRISTINA RODRIGUES
LAZARO PIRES DE LIMA
LEZIR MARIA COSTA
LEZIR MARIA MONTSERRAT
LIDIA DOS PRAZERES DE
OLIVEIRA COSTA
LINDAURA RIBEIRO DA SILVA
LUCIANA APARECIDA DE PAULA
LUCIMAR MARIA DE SOUZA
LUZIA GERALDA DA SILVA MOURA
MAGNA DE OLIVEIRA MELO
MAGNO LUIZ DA SILVA
MAIR VITORIA LOPES
MARA RESENDE FRADE
MARCELO CANTO FERREIRA
MARCELO VAZ DE CAMPOS E
FAMILIA
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
MARCO CESAR PRADO E SANDRA
PRADO
MARCOS AURELIANO RODRIGUES
NUNES
MARIA AP RIBEIRO MENDES F
VELOSO
M AR I A AP AR E C I DA AL V ES
PACHECO
MARIA APARECIDA COSTA
FERREIRA
MARIA APARECIDA RODRIGUES
SILVA
MARIA BARBARA DE RESENDE E
FAMILIA
MARIA CANDIDA MUNIZ
MARIA CECILIA MOREIRA
MARIA CLEUSA NUNES
MARIA
CRISTINA
BRAGA
FERREIRA
MARIA DA GLORIA V. SOUZA E
PAULO
MARIA DA SILVA OLIVEIRA
MARIA DAS DORES ROCHA
ARANTES
MARIA DAS GRACAS DA SILVA
MARIA DAS GRACAS GONCALVES
DA SILVA
MARIA DE FATIMA MELO BARUDE
RIBEIRO
MARIA DE LOURDES SOARES
MARIA DIRLENE DE OLIVEIRA
TORRES
MARIA DO CARMO NASCIMENTO
SILVA
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
DA SILVA
MARIA ELIZABETH DE CASTRO
MARIA HELENA RODRIGUES DE
BRITO
MARIA ISABEL PEREIRA VAZ
MARIA JOSE DE SOUSA DA COSTA
MARIA LUZIA FERREIRA
MARIA MADALENA RODRIGUES
NUNES
MARIA MARCAL DA SILVEIRA
BORGES
MARIA MARLENE DA SILVA
MARIA MARLENE DE MOURA
SILVA
MARIA MARLI DA SILVA TEIXEIRA
MARIA MARLI DE MOURA SOARES
MARIA ONELIA DA SILVA
FERREIRA
MARIA RENI DE OLIVEIRA
MARIA ROSA MENDONCA DE
OLIVEIRA

FEVEREIRO

MARIA SUELI MENDONCA
MARIA TEODORA BARBOSA LIMA
MARIA TOMAZIA GOMES
MARIA VANDA RIBEIRO
MARIA VITORIA CHAVES
MARIANO MOURA SOBRINHO
MARIELA ALVES SILVA
MARILIA B. NASCIMENTO FREITAS
MARIO JOSE PINHEIRO
MARISA FONSECA
MARLUCE ARANTES CAMPOS
PAIVA
MARLUCE ARANTES TEIXEIRA
MARNEU ALVES DE OLIVEIRA
JÚNIOR
MATEUS DE AVELAR PEREIRA
MICHEL VINNY PEDROSA
MILENE OLIVEIRA SILVA
MYRIAM GONZAGA DIAS
NATALIA MARTIELE DE OLIVEIRA
SILVA
NELMAR MONTSERRAT
NEUSA MARIA DOS REIS
NEUZA MARIA PEDROZO
NILMA GERALDA DE MOURA
FERREIRA
ODILIA DOS SANTOS
OLIMPIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
OLINDA GARCIA TEIXEIRA
OLIVIA LOPES NUNES
PATRICIA HELENA MIRANDA
PATRICIA JAQUELINE VIEIRA
BORGES
PAULO CESAR RODRIGUES COSTA
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA
PAULO ROBERTO DA SILVA
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
SILVA
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
POLIANA FELIX FONSECA
POLIANE DA SILVA
PRISCILA MAYRA RAMOS
QUIRINO JOSE DE MENDONCA
RACILANE ANTONIO DA SILVA
COSTA
RAIMUNDA BOAVENTURA DA
SILVA
RANIER RODRIGUES FRAZAO
REGINALDO HENRIQUE DOS
SANTOS
REINALDO ALZIRO GARCIA
REMACLO ELIAS DE SOUZA
ROBERTA DE SA SANTOS
ROBERVANE ALMEIDA DA COSTA
ROSALIA SANTOS DE MORAES
ROSANGELA MARIA DA SILVA
OLIVEIRA
ROSILENE APARECIDA MELO DE
PAULA
ROSILENE RIB. DE MENDONCA
LIDGERO
RUTH PASSOS SORAGGI
RUY MARTINS FERREIRA JUNIOR
SANDRA MARA CORREA
SANDRA MARIA DE FARIA
SANDRA SILVA RIBEIRO
SANZIO LUIS CORREA
SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA
SELMA APARECIDA CUNHA GOMES
SERGIO LUIS NUNES
SEVERINO MANOEL DA SILVA
SIRLEI APARECIDA DA SILVA
FERREIRA
SIRLENE MARIA FERNANDES
SOLANGE APARECIDA MARTINHO
CARDOSO
SONIA APARECIDA DE MOURA
SONIA CRISTINA VIEIRA
STANGEL DEIPSON DE CARVALHO
STEFANY CRISTINA BOTREL
SUELEN SANTOS MOURA
SUELI MARIA DE MENDONCA
TADEU LEONEL MINUCCI
TAMARA ROBERTA RODRIGUES DE
SOUSA
TERESINHA MARIA LAUDARES
TEREZA LOPES FIGUEIREDO
TEREZINHA ALVES DE CARVALHO
TEREZINHA DA SILVEIRA
THAIS BRAGA RODARTE LIMA
ULISSES DE PAULA SILVA
VALMIR LOPES
VALTER ELIAS DE MELO
VERA LUCIA BRAGA FERREIRA
VERA LUCIA FERREIRA LIMA
VICENTE RODRIGUES NUNES
VICENTE VIEIRA LOPES
VITORIO DE PAULA FONSECA
VITORIO DOS REIS
VIVIANE RIBEIRO RODRIGUES
WALDIR RODRIGUES NUNES
WALTEMIRO DE PAULA
WALTER BRAZ DE OLIVEIRA
WANDA RIBEIRO MONTEIRO
WANDA ROCHA
WANDERSON RAIMUNDO DA
SILVA
WILMA GERALDA MOURA
ZENOBIA GONCALVES DE CASTRO
ZILMA DOS REIS RODRIGUES
ZILMA MARIA DE MENESES
ZOE SELMA SILVA RODRIGUES
ZUMIRA LACERDA GOMES

É bom lembrar!!!
Data
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Agenda Paroquial de Fevereiro
Atividade

Local

Anivers. de vida Religiosa dos padres José,Sebastião e Iliseu
Apresentação do Senhor
12:00

Missa em louvor a São Vicente Férrer

Matriz

20:00
19:30

Reunião do Dízimo
Escola da fé
Reunião do Clero

Salão Paroquial
Salão Paroquial
Luz

14:00

Reunião dos ministros da palavra

Salão Paroquial

07:00
19:30

Aniversário Natalício Pe. Iliseu Schneider
CEPAE
CPE

Casa Paroquial
Salão Paroquial

19:00
07:00

Encontro de Noivos
Encontro de Noivos

Salão Paroquial
Salão Paroquial

19:30

Reunião do setor 4 - congregação dos padres do SCJ
Escola da fé

Lavras
Salão Paroquial

Aniversário de Vida Religiosa do Pe. Marcelo Alves dos Reis
Carnaval

Visite o novo site de nossa Paróquia!
www.paroquiasaovicenteferrer.com.br

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

Minas Comercial
Materiais de
Construção
R u a : Av. 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 06 DE JANEIRO, ÀS 19H
NA IGREJA MATRIZ, A POSSE
CANÔNICA DO NOVO PÁROCO,
PE. MARCELO DOS REIS, SCJ.
A CELEBRAÇÃO FOI PRESIDIDA
POR DOM ARISTEU, BISPO
DIOCESANO E CONTOU COM A
PRESENÇA DE DOM WAGNER, DO
EX-PÁROCO PE AURÉLIO E DE
MUITOS SACERDOTES
FORMIGUENSES.

06/02

Salmos: oração que nasce do coração e do
chão da vida

MARIA APARECIDA
(LILA)

Colocar em um lugar
visível a Bíblia, um Crucifixo e
uma figura do Bom Pastor.
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e
irmãs, estamos iniciando
nossos encontros do mês de
fevereiro. Eles serão um
pouco diferentes do que nós
vemos todo mês, pois vamos
falar dos Salmos, a oração
que está na Bíblia e deve
estar em nossos corações.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...

Povo de Deus se encontrou, no
passado e, com os quais, nos
identificamos, em nossos dias. Por
isso, em alguns Salmos, o Povo de
Deus pede libertação da opressão.
Em outros, pede luzes e orientações.

suas imagens. O Salmo do Bom
Pastor nos fala da figura de Jesus,
que assume para si mesmo, a
missão do Pastor, Aquele que
cuida do rebanho e não quer ver

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Quando os
Apóstolos disseram: Senhor,
ensina-nos a rezar, Vós
dissestes: “Não busqueis
muitas palavras”, e nós,
muitas vezes, ficamos
repetindo palavras vazias
sem sentir o quê na realidade
deveríamos rezar. Quantas
vezes rezamos só para pedir
e, quase nunca, para
agradecer. Portanto, Senhor,
perdoai-nos e ensinai-nos a
orar com o coração.
TODOS (cantando) Tende
piedade, tende piedade,
tende piedade de nós, ó Senhor!
LEITOR 1.Neste mês de fevereiro,
queremos refletir sobre os Salmos,
uma oração bíblica milenar, que
alimentou a fé do Povo de Deus e
sustenta a fé das comunidades até
hoje. Os Salmos nasceram da vida
do Povo de Deus, no Antigo
Testamento.
Momentos
de
sofrimento, alegria, louvor, súplica,
deram origem a modos diferentes
de rezar. Os Salmos são orações
que nascem do coração e do chão
da vida do povo. A oração
verdadeira nasce do coração e do
chão da vida.
TODOS: Devemos sempre rezar
com os Salmos.
LEITOR 2. Os Salmos brotaram da
vida e refletem situações em que o

Há Salmos que louvam o Senhor por
todo o bem que Ele fez. E há Salmos
que celebram a vida e momentos
especiais. Em Jesus, Deus revelouse como um Deus que, antes de
tudo, sabe amar e perdoar. Um Deus
da vida, da abundância e da
igualdade.
TODOS: Vou cantar para Javé
enquanto eu viver.
LEITOR 3. Um dos Salmos mais
rezados, talvez seja este: “O Senhor
é meu Pastor, nada me falta. Em
verdes pastagens me faz repousar.
Para fontes tranquilas me conduz e
restaura minhas forças.” Segundo
os estudiosos da Bíblia, o salmo 23
é uma pérola preciosa. Muito
conhecido e utilizado nas orações
das igrejas e comunidades, por
causa da riqueza simbólica e das

perdida nenhuma de suas ovelhas.
Pelo contrário, Ele sabe
aconchegar em Seu colo, a ovelha
machucada e busca a que perdeu.
TODOS: Jesus é o Bom Pastor
e cuida de nós, suas ovelhas.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: No Evangelho de
João, Jesus fala com ternura do
seu amor por cada ovelha. Em
Isaías, podemosaprender que “
Aquele que anda no escuro, sem
luz que o alumie, ponha sua
confiança em Deus.” A Palavra de
Deus nos mostra o quanto Deus
cuida de seu Povo.
Abrir a Bíblia em Lucas 11, 1-4 e
realçar a figura do Bom Pastor.
(Ler da Bíblia).

PARTILHA
ANIMADOR: 1. De que maneira
podemos rezar com os Salmos?
2.Que Salmo te chama mais a
atenção?
3.Temos o costume de meditarmos
os Salmos?
PRECES
TODOS: O Senhor é meu
Pastor: nada me falta.
Em verdes pastagens
me faz repousar,
conduze-me até às
fontes tranquilas e
reanima a minha vida,
guia-me pelas sendas
da justiça por causa do
seu nome. Ainda que eu
ande por um vale
tenebroso, não temo
mal algum, porque tu
estás comigo; teu
bordão e teu cajado me
confortam. Diante de
mim preparas a mesa,
bem à vista dos meus
inimigos; tu me unges
com óleo a cabeçae
minha taça transborda.
Sim, prosperidade e
graça me seguem,
todos os dias da minha
vida, habitarei na Casa
do Senhor, por longos
dias. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: É tão bom cultivarmos
e sentirmos essa Presença de Deus
em nossa vida! E como é importante
cultivar a Presença do Deus que cuida
de nós. Como uma Mãe carinhosa,
Ele cuida de cada um, importa
acreditar e confiar. E da mesma
forma, precisamos cuidar de nossos
irmãos necessitados. A sociedade de
hoje precisa de pessoas que saibam
acolher, amar, servir e ajudar o outro
a ser melhor. Pessoas que busquem
construir o Reino de Deus em suas
vidas.
Até o próximo encontro, se Deus
quiser.
CANTO: Sou Bom Pastor, ovelhas
guardarei...
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Participar da intimidade de Deus
queria.
Cantemos: Senhor, quem
entrará no Santuário...
Ouçamos: Lucas 10, 3842

Preparar uma Bíblia e
uma imagem do
Coração de Jesus
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos
irmãos e irmãs, sejam
bem-vindos ao nosso
encontro. Vamos acolher
o irmão que está ao
nosso lado, desejando a
ele a paz que vem de
Deus.
Iniciemos, invocando a
Santíssima Trindade: Em
nome do Pai...

PARTILHA
ANIMADOR. 1 Você já
pensou em abrir o espaço
de sua tenda para
receber o hóspede
Divino?
2. Como você acolhe os
que batem à sua porta?
3. Em que esse Evangelho
nos leva ao Salmo 15?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão,
Senhor, porque nós não
rezamos pelos nossos
irmãos, que precisam
das nossas orações.
Perdão, também, pelas
vezes
que
não
invocamos
a
Sua
presença Santíssima.
Tende piedade de nós,
porque somos pecadores
e, com Sua misericórdia,
socorrei-nos.
TODOS (Cantando):
Perdão Senhor, tantas
vezes me omiti...
LEITOR 1. Hoje, trazemos para
nossa reflexão, o Salmo 15, que
pergunta: “Senhor, quem pode
hospedar-se em Sua Casa e habitar
em Teu Monte Santo?” É
interessante a ideia de perguntar
para Deus quem pode habitarna
casa Dele. A gente que tem tanta
dificuldade de hospedar os irmãos,
se pergunta: Será que eu posso
ficar na casa de Deus? O que me
dá segurança é a certeza de que
estou com Deus. E o salmista
responde: “Quem age na
integridade e pratica a justiça.
Quem fala sinceramente o que
pensa e não usa a língua para
caluniar. Quem não prejudica seu
próximo e não difama o seu vizinho.”
TODOS: Quem ama o Senhor,
ama também o seu próximo.
LEITOR 2. E o Salmo 15 continua:
“Quem despreza o injusto e honra
os que temem ao Senhor. Quem

sustenta o que jurou, mesmo com
prejuízo seu. Quem não empresta
dinheiro com juros, nem aceita
suborno contra o inocente. Quem
age desse modo, jamais será
abalado!” Estamos diante de um
Salmo que traz um dos temas mais
importantes da espiritualidade
bíblica. Trata da amizade ou da
Aliança com Deus e da participação
da intimidade com Ele. Por isso, o
Salmo 15 poderia ser denominado
“o hóspede divino” ou “o decálogo
da hospitalidade divina.”

que estamos com Deus, é preciso
sermos coerentes: agir com
integridade, praticar a justiça, falar
com sinceridade, viver na verdade.
A verdadeira religião cria laços de
fé e amor entre as pessoas. Ela não
isola no intimismo. É interessante
pensar que para ser hóspede de
Deus, precisamos acolher e amar os
irmãos. Deus nos acolhe em Sua
casa à medida em que abrimos o
coração e as portas da nossa casa
para as pessoas que precisam.

TODOS: É um Salmo que nos
ensinando como devemos
hospedar nossos amigos.

TODOS: A Tenda é um lugar
Sagrado, onde Deus fala, onde o
Povo de Deus sempre estava
levantando acampamento.

LEITOR 3. Quando os peregrinos se
dirigiam ao Templo para oração,
antes de entrar no lugar sagrado,
perguntavam: “Senhor, quem pode
hospedar-se em Sua Tenda e habitar
no Teu Monte Santo?” E as
condições colocadas são as que
acabamos de enumerar. Todas
falam do respeito ao próximo. Fica
claro que, para ter a certeza de

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: A tenda lembra o
tempo em que o Povo de Israel era
nômade, no deserto. Ao lado das
tendas das várias tribos, estava “a
tenda da convenção” onde Moisés
e Aarão entravam para consultar o
Senhor, enquanto os israelitas
esperavam para saber o que Deus

PRECE
TODOS: Rezemos com o
Salmo 15
Senhor, quem há de
morar
em
vosso
tabernáculo?/ quem
habitará em vossa
montanha santa?/ O
que vive na inocência e
pratica, o que pensa o
que é reto no seu
coração,/ cuja língua
não calunia;/ o que não
faz mal a seu próximo,/
e não ultraja seu
semelhante./ O que
tem por desprezível o
malvado,/ mas sabe honrar os
que temem a Deus;/ o que não
retrata juramento mesmo com
dano seu,/ não empresta
dinheiro com usura,/ Aquele
que assim proceder jamais será
abalado.
Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus Cristo veio armar
sua tenda entre nós e permanecer
conosco até o fim dos tempos. E o
objetivo de Jesus é de permitir-nos
percorrer o caminho em Sua direção
e introduzir-nos no Reino da glória.
Hoje, para nós, essa hospitalidade
divina nos é oferecida no Cristo
Ressuscitado, que deu a vida pela
salvação de todos e se torna razão
da nossa fé e esperança. Como
dizia Santo Agostinho, “Cristo não
quis ficar sozinho”.
Até o próximo encontro, se Deus
quiser.
CANTO: Envia teu Espírito,
Senhor...
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Voltar o Coração para Deus

Bíblia aberta e
corações com a
frase:
“A
Ti
Senhor, elevo
minha alma e em
Ti confio”.

conversão?
2
Quando
acontece
a
n o s s a
conversão?
3 Comentemos o
primeiro versículo
que foi lido.

ACOLHIDA
ANIMADOR:
Queridos amigos e
amigas,
nos
encontramos como
família de Deus e
estamos refletindo
sobre os Salmos,
oração que nasceu
do chão da vida e
conforta
nosso
coração.
I n i c i e m o s ,
cantando: Em nome
do Pai...
PEDIDO
DE
PERDÃO
ANIMADOR:
Senhor, converte o
meu coração. Faz
com que eu possa
renegar tudo o que
venha ofender o
Seu Coração, que,
cheio
de
misericórdia, pode
fazer mudar o rumo
da minha vida.
Perdoai, Senhor,
pelas vezes que O ofendi e tem
piedade de mim.
TODOS (Cantando) Senhor, que
viestes salvar os corações
arrependidos...
LEITOR 1. Já vimos que os Salmos
nasceram com o Povo de Deus e
continuam alimentando a fé de
tantas pessoas hoje. O Salmo 25
tem como título: “Do pecado à
conversão”. É uma súplica, em
estilo sapiencial, ou seja, Salmos
de instrução, onde o povo busca a
sabedoria e a inspiração do alto
para viver. Assim reza o Salmo: “A
Ti, Senhor, elevo minha alma. Em Ti
confio, meu Deus”. Essa súplica
revela a aspiração da humanidade
que, na sua extrema pobreza, se
volta para Deus. Só o amor de Deus
pode preencher esse desejo do
coração.
TODOS: É o desejo e uma súplica
de esperança no socorro do alto.
LEITOR 2. A imagem que fazemos
é do ser humano com os braços

erguidos, em atitude de súplica.
Erguemos nossos braços para agradecer,
mas muito mais para suplicar. O Salmo
25 convida a identificar as grandes
necessidades da humanidade inteira, que
tem sede de Deus. Essa busca profunda,
do ser humano, percorre séculos. Algumas
vezes, de modo confuso, outras, com
mais lucidez, a humanidade busca um
apoio fundamental para sua existência.
Essa grande busca do ser humano, nos
faz questionar: para onde caminha a
humanidade? Ela é como um grande rio
que desemboca no oceano.
TODOS: Qual o sentido para sua vida?
LEITOR 3. Hoje, mais do que nunca,
milhares de mãos se levantam para Deus.
Mãos que se elevam na direção Daquele
que as ama e protege. Bilhões de seres
humanos erguem seus braços para Aquele
em quem depositaram a sua confiança e
não é capaz de frustrar suas
expectativas. Entre nós, a grande súplica
desse momento atual é: trabalho, casa,
educação, alimento para todos. O Salmo
25 pode ser definido como um Salmo de
bondade, esperança e confiança. O
protagonista é o ser humano que se

coloca diante de Deus, de pé,
braços estendidos, prontos para
acolher a bondade do Senhor e
o Seu ensinamento. A confiança
nasce da humildade de quem já
não tem certeza de conhecer o
caminho. Também não tem a
presunção
de
conseguir
percorrê-lo sozinho, mas quer
lançar pontes e ter os meios
necessários para seguir esse
caminho.
TODOS “Guia-me, Senhor, em
Tua verdade e ensina-me,
pois és o meu Deus”.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Deus não está
longe, mas próximo. É importante
manter uma atitude amorosa com
o Deus da vida, que nos mostra
a verdade e o caminho a seguir,
a cada instante.
Cantemos: Aleluia, aleluia,
aleluia, a minha alma abrirei...
Ouçamos: Marcos 1, 15-17.
PARTILHA
ANIMADOR: 1 O que é a

PRECE
TODOS: Voltate para mim e
tem piedade,/
pois estou só e
oprimido./ Os
infortúnios
t o m a r a m
conta de meu
coração:/ tirame
das
angústias!/ Vê
minha miséria
e tribulação/ e
perdoa-me
todos
os
pecados!/ Vê
quantos são
m
e
u
s
inimigos/ e
como
me
odeiam com
ódio violento!/
Guarda minha
alma e salvame./ Que eu
não
fique
decepcionado
por ter-me refugiado em ti!/
honradez e a retidão me
sejam de valia,/ pois em ti
ponho minha esperança./
Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus está no
horizonte, a nossa espera, em
todo momento. Assim, o Salmo
25 abre o coração para conhecer
a verdade que conduz à vida. Na
verdade,
não
ficam
decepcionados os que em Ti
esperam, mas ficarão os que
traírem a fé por uma futilidade.
Que o Senhor se lembre da Sua
ternura e dos Seus favores que
são eternos. O Senhor se faz
íntimo dos que O temem e lhes
dá a conhecer sua aliança. Meus
olhos estarão sempre fixos no
Senhor. Esse deve ser o nosso
propósito para sempre.
Até o próximo encontro,
querendo Deus.
CANTO: Me chamastes para
caminhar...
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Apoiar-se na rocha que é o Senhor

Bíblia aberta, cartaz com
frases de agradecimento,
crucifixo entre pedras
ACOLHIDA
ANIMADOR:Hoje, estamos
terminando nossos encontros
do mês de fevereiro. Foi muito
bom vermos o que os Salmos
trazem para nós, mensagens
de súplica e de agradecimento.
Iniciemos, invocando a
Trindade Santa: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor, aumentai
a nossa fé, pois, sempre
estamos caminhando por
caminhos que não são os
Vossos,
acabando
em
situações que nos conduzem
às ocasiões de pecado. Pedindo
o Seu perdão, queremos que
nos ajude a fugir das redes que
nos fazem sucumbir e a nos
lembrar de que devemos Vos
exaltar sempre, em nome de
Sua misericórdia.
TODOS (Cantando) Renovame, Senhor Jesus...
LEITOR 1. Nos Salmos da
Sagrada Escritura, que estamos
refletindo, percebemos a Presença
amorosa de Deus. Já vimos que os
Salmos são orações que brotam do
coração e da vida do Povo e
nascem da fé no Deus único, que
não desampara nenhum de seus
filhos. O Salmo 57 é uma súplica e
agradecimento da pessoa que se
refugiou no Templo de Deus, que
acolhe a todos e faz justiça. O
salmista reza: Meu coração está
firme. Quero tocar e cantar!
Desperta, glória minha! Despertem,
cítara e harpa que eu vou despertar
a aurora. O fiel se sente amparado
e acolhido por Deus, diante das
armadilhas dos inimigos.
TODOS:A oração _ “meu coração
está firme” _ é uma oração de
agradecimento.
LEITOR 2. É verdade que sempre
que
nos
sentimos
mais
beneficiados, protegidos e amados,
gostamos de agradecer. “Meu
coração está firme, ó Deus” é uma
expressão que deveria ser
frequente em nossos sentimentos
e atitudes. Sentimos que estamos
apoiados na rocha que é o Senhor.
Sentir que alguém cuida de nós e
nos ama em todas as circunstâncias

da vida, confere firmeza ao nosso
coração. Quando nosso coração
está firme no Senhor, podem vir
ventos, tempestades, tufões, mas
não destruirão nada.
TODOS: Sentimo-nos protegidos
e amparados por Deus.
LEITOR 3. Atualmente, as
tragédias destroem casas e até
cidades. Mas aquele que tem o
coração firme no Senhor terá a
capacidade de manter-se em pé.
Com o tema do amor e da fidelidade
de Deus, que está presente no
mundo inteiro, o Salmo 57 é uma
oração que podemos rezar, sempre
que nos encontramos em situações
de dificuldades, mal entendidos e
injustiçados. Afinal, Deus está ao
nosso lado para nos acolher e
proteger. Importa ter uma fé clara,
firme e forte para termos o coração
sempre voltado para o Criador. Deus
está ao nosso lado, ao seu lado.
Basta viver na Presença Dele e
dizer: “Meu coração está firme, ó
Deus”. Quem tem uma fé firme em
Deus não se deixa levar pelos
sofrimentos que a vida lhe
apresenta. Isso porque a realidade
da vida está alternada de momentos
alegres e momentos de sofrimento,

até tristes. Vibramos de alegria com
os momentos bons.
TODOS Viver na presença de
Deus é amar o irmão.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Nos momentos bons é
fácil se alegrar: a chegada de uma
criança, de um filho é momento de
alegria inexplicável para os pais e
familiares. Por outro lado, a perda
de alguém na família é uma
experiência de dor e de tristeza
profunda.
Cantemos: Como são belos os pés
do mensageiro...
Ouçamos: Marcos 1, 40-45
PARTILHA
ANIMADOR: 1. De que forma o
leproso agradeceu a Jesus?
2. Como podemos agradecer, quando
a nossa súplica chega até Ele?
3. Por que Jesus não queria que ele
propagasse a sua cura?
PRECE
ANIMADOR: Para encerrar nosso
estudo sobre os Salmos, hoje vamos
ler o Salmo 57.
Tem piedade de mim, ó Deus,

tem piedade de mim,/
pois em ti minha alma
se refugia!/ Abrigo-me
à sombra de tuas
asas,/ até que passe a
calamidade./ Clamo a
Deus, o Altíssimo,/ ao
Deus que fará tudo por
mim./ Do céu, ele me
envie a salvação,/
confundindo os que me
perseguem!/ Que Deus
envie seu amor e sua
fidelidade!/ Estou
deitado no meio de
leões,/ que devoram
os filhos dos homens;/
seus dentes são lanças
e flechas,/ e a língua,
um punhal afiado./ Ó
Deus, eleva-te sobre os
céus e sobre toda a
terra, com tua glória!/
Estenderam uma rede
para meus passos,/
para
que
eu
sucumbisse./ Diante
de mim cavaram um
fosso,/ no qual eles
mesmos caíram./ Meu
coração está disposto,
ó Deus,/ meu coração
está disposto a cantar
e
salmodiar./
Desperta, minha alma!/ Harpa
e cítara, despertai,/ pois quero
despertar a aurora!/ Vou
exaltar-te, Senhor, entre os
povos,/ celebrar-te entre as
nações,/ pois teu amor se eleva
como os céus e tua fidelidade
como as nuvens./ Ó Deus,
eleva-te sobre os céus/ e sobre
toda a terra, com tua glória!
Amém.
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: A dor não significa
falta de fé. A humanidade toda vive
alternando momentos de felicidade
e momentos de lágrimas. Basta
olhar a história dos nossos
antepassados. A história bíblica
está revestida de momentos de
alegria, considerados bênçãos de
Deus, momentos de dor, de perdas.
Cabe a nós transformar sempre em
alegria a experiência da dor. E isso
é possível, porque Deus envia Sua
fidelidade e graça sobre nós.
Vamos nos dar o abraço da paz,
desejando a todos que, sempre que
suplicarmos, não nos esqueçamos
de agradecer.
Até o próximo mês, se Deus quiser.
CANTO: Buscai primeiro o Reino
de Deus...

