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Sábado: 08:00 às 11:00hs
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todo dia 05 do mês às 12:00hs
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Editorial

cada vez mais importante unir fé e vida.
De fato, quando a fé não está unida à
vida, aquela se transforma em práticas
exteriores, incapaz de viver a proposta do
Evangelho. Ao lado disso, a vida sem a fé é uma
porta fechada, impossibilitando um relacionamento
mais fecundo e fraterno. A Eucaristia alimenta tanto
a fé quanto a vida e, por isso, cada celebração
eucarística tenderá a favorecer a ligação entre uma
e outra.
O relacionamento entre fé e vida inspirase na dimensão da partilha do amor que Deus
dispensa ao povo. Amor que valoriza a dignidade
da vida humana, independendo onde esteja sendo
vivida. A partilha do amor, celebrada na Eucaristia,
ajuda a superar os limites entre ricos e pobres para
valorizar a fraternidade em vista da vida digna,
direcionando um olhar para a vida dos mais
necessitados.
A Eucaristia tem como característica exaltar o
primado da pessoa. Esta, ao contrário do que prega
o sistema social vigente, não é mero consumidor,
(no caso presente), de um “produto religioso”, mas
alguém que em todas as celebrações é enviado
de volta à sociedade para protagonizar
aquelas transformações necessárias,
através do serviço em favor da vida. Mesmo
não explícito, todo envio eucarístico é memória do
gesto do lava-pés, orientação para o celebrante
não se considerar nem maior nem melhor que
ninguém, mas servidor de todos, como fez Jesus e
como ele ensinou.
Ainda no contexto do serviço, do qual o lava-pés
é o exemplo mais eloquente, a Eucaristia plasma a
comunidade ensinando a ser acolhedora,
reconciliadora e promotora da paz e da
concórdia. Se todos, sem distinção alguma, são
acolhidos na Mesa Eucarística, todos igualmente são
acolhidos na comunidade como irmãos e irmãs e
convidados a serem protagonistas da civilização
do amor. A Eucaristia, portanto, nega o
individualismo para abrir-se, fraternalmente, em
favor da vida, que é valorizada
e enriquecida quando o contexto
comunitário é acolhedor e
promotor de valores que
dignificam homens e a mulheres
de todas as idades.
O “tomai e comei” caracteriza
a presença e a atividade oblativa
de Cristo em todas as
Eucaristias. Se isto for
compreendido na perspectiva da
fé e do discipulado, na
experiência do serviço realizado
por Cristo, cada Eucaristia fará
crescer a prática oblativa ao Pai
e esta se manifestará no valor e
na promoção da vida.
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VIVENDO A QUARESMA EM FAMÍLIA... Cultivar e guardar a
UM DESAFIO POR SEMANA
ANUAR TEODORO ALVES
Dizem que a Quaresma é um
tempo de esforço, pesado,
triste e sombrio... Na verdade,
Quaresma não é nada disso.
Quaresma é tempo de nos
prepararmos e ficarmos belos
para o Senhor. Com a cabeça
perfumada, de cara lavada e
alegre. Antes de irmos a uma
festa, ou a um encontro
importante,
costumamos
darum “tapa no visual”,
cuidamos da roupa, cabelo,
maquiagem… antecipamos a
alegria do encontro que virá.
E o tempo da Quaresma deve
ser assim também. Deve ser a
nossa preparação para a mais
bela de todas as festas: a
Páscoa.Vamos deixar de lado
as caras amarradas, tristes e
abatidas. É hora de limpeza e
de elegância. É tempo de
deitar fora o lixo que torna
pesado e duro o coração.
Arrancar do peito o coração de
pedra e colocar um coração de
carne (Ez 36,26).
Seria bom colocarmo-nos
diante do espelho. Não um
espelho qualquer. Mas ao
espelho da Palavra. Quando
me olho ao espelho vejo a mim
mesmo. Identifico-me. Arranjome. Preparo-me. Cuido-me.
Quando me coloco diante do
espelho da Palavra revejo-me
à luz da Palavra, ou melhor,
sou
visto,
iluminado,
identificado,
preparado,
cuidado pela Palavra. Vejo o
que preciso fazer para me pôr
mais bonito… preparando-me
para a grande festa, o grande
banquete pascal. Dia a dia
coloco-me diante do espelho
da Palavra e preparo-me…
tomo
atitudes…
comprometendo-me a deixar-

me moldar pela Palavra que
me ensina a maneira de
estar mais belo para entrar
no banquete nupcial do
cordeiro.
Que tempo abençoado é
este! Aproveitemos esse
tempo
de
reflexão
e
reconciliação. Na celebração
da Páscoa, depois de
atravessar
o
deserto,
chegaremos onde está o
Ressuscitado; e como dizia D.
Hélder Câmara: poderemos
fazer a experiência da
“madrugada da Ressurreição,
momento lindo de se viver!”
Um desafio para cada
família: que tal escrevermos
em todos os espelhos das
nossas casas uma frase
bíblica por semana. Uma
frase simples e concreta. O
ideal é que cada família
escolha uma frase do
Evangelho de cada um dos
domingosdo
tempo
quaresmal. Junto desta frase
podemos escrever, também,
uma atitude ou um gesto
concreto que nos propomos
a fazer naquela semana. Por
exemplo: estar atento aos
pais, rezar em família a
oração da noite, jejum de
palavras, obedecer, escutar,
alegrar… Cada família, a partir
da frase do Evangelho, com
certeza descobrirá uma
maneira de ser melhor
e,juntos,
buscarem
a
mudança necessária.
Uma santa e abençoada
Quaresma para todos. Que a
Sagrada Família abençoe e
santifique todas as nossas
famílias, dando-lhes saúde e
paz!

criação (Gn
1,26-31)

LURDINHA GOMES
As primeiras narrativas da
criação nasceram durante o exílio
na Babilônia (586-538 a.C.) e são obras
de sacerdotes. Os judeus, temerosos de
perder a própria identidade, cultura e
religião criaram essa narrativa. Ela tem a
forma de um grande poema, e assim deve
ser visto. Nada tem a ver com as modernas
concepções sobre a origem do Universo.
Afinal, a Bíblia não é um livro científico. De
uma maneira delicada, com respeito e
seriedade, lemos o surgimento da criação.
Mais tarde, Jesus mostra que a vontade
de Deus é que tudo esteja a serviço da
vida do homem, até mesmo o seu dia de
descanso. Deus é o Senhor supremo do
universo, acima dos deuses das outras
nações ou daquilo que elas consideram
como deuses. O ponto alto da criação está
no sexto dia, quando é criada a
humanidade. “E Deus criou o homem à sua
Imagem; à Imagem de Deus ele o criou; e
os criou homem e mulher” (Gn1, 27). Deus
criou tudo voltado para a vida; a tarefa do
homem é, também, preservar e criar mais
vida. Segue-se a apreciação do próprio
Deus: “E Deus viu que era bom...E Deus
viu que era muito bom...” Deus criou a terra
e a água que a fertiliza, mas é o homem
que deve criar as condições para que o
solo se torne fértil e produza o que é
necessário. Chega até nós a CF-2017:
“Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa
da vida” – “Cultivar e guardar a criação”.
Da diversidade de regiões e suas culturas,
aparecem no solo brasileiro seis biomas:
Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal,
Cerrado, Mata Atlântica e os Pampas... O
Documento de Aparecida foi claro: “Nada
do humano pode ser estranho à
evangelização” (cf. DAp. 380), já que a
Igreja está a serviço de “todos os homens
e do homem todo” (EG 181). Vamos
relacionar e unir os assuntos: a Igreja,
para ser fiel a Jesus, deve interessar-se
por tudo que diz respeito às pessoas; a
missão de evangelizar inclui e prioriza a
defesa e a promoção da vida, dom de
Deus. Vemos, então, que os biomas
brasileiros são espaços de vida que geram
mais vida. A Igreja apresentará propostas
a fim de que a criação de Deus seja
respeitada. Segundo o Papa Francisco,
falta aos homens de hoje uma conversão
ecológica, que comporta deixar emergir,
nas relações com o mundo que nos rodeia,
todas as consequências do encontro com
Jesus (LS 217). Assim agindo, fechamos o
texto bíblico até o v.31:
_a conservação das “árvores frutíferas
que contém em si mesmas a sua semente,
para que vos sirvam de alimento... animais
da terra... a erva verde como alimento...”
_ “E Deus contemplou a sua obra e viu
que tudo era muito bom” (v.31)
_ Quem somos nós, pobres seres
humanos, para duvidar da Palavra de
Deus?
_ “O mundo é bom! A finalidade da
Criação é a paz de Deus, figurada no
repouso do sétimo dia!”

03

Março de 2017

JULIETA VOIETTA

01 – Cinzas- Jl 2,12-18; Sl 50;
2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
02 - Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25
03 - Is 58,1-9a; Sl 50; Mt 9,14-15
04 - Is 58,9b-14; Sl 85; Lc 5,2732
05 – 1º Dom. Quaresma- Gn
2,7-9; 3,1-7; Sl 50; Rm 5,12-19;
Mt 5,12-19
06 - Lv 19,1-2.11-18; Sl 18; Mt
25,31-46
07 - Is 55,10-11; Sl 33; Mt 6,7-15
08 - Jn 3,1-10; Sl 50; Lc 11,29-32
09 - Est 4,1.3-5.12-14; Sl 137; Mt
7,7-12
10 - Ez 18,21-28; Sl 129; Mt 5,2026
11 - Dt 26, 16-19; Sl 118; Mt 5,4348
12 - 2º Dom. Quaresma- Gn
12,1-4a; Sl 32; 2Tm 1,8b-10; Mt
17,1-9
13 - Dn 9, 4b-10; Sl 78; Lc 6,3638
14 - Is 1,10.16-20; Sl 49; Mt 23,112
15 - Jr 18,18-20; Sl 30; Mt 20,1728
16 - Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31
17 - Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sl
104; Mt 21,33-43.45-46
18 - Mq 7,14-15.18-20; Sl 102; Lc
15,1-3.11-32
19 - 3º Dom. Quaresma- Ex
17,3-7; Sl 94; Rm 5,1-2.6-7.8-9;
Jo 4,5-42
20 - 2Rs 5,1-15ª; Sl 41; Lc 4,2430
21 - Dn 3,25.34-43; Sl 24; Mt
18,21-35
22 - Dt 4,1.5-9; Sl 147; Mt 5,1719
23 - Jr 7,23-28; Sl 94; Lc 11,1423
24 - Os 14,2-10; Sl 80;Mc 12,28b-34
25 - Anunciação do Senhor- Is
7,10-14;8,10; Sl 39; Hb 10, 410; Lc 15,1-3.11-32
26 - 4º Dom. Quaresma- 1Sm
16,1b.6-7.10-13a; Sl 22; Ef 5,814; Jo 9,1-41
27 - Is 65,17-21; Sl 29; Jo 4,43-54
28 - Ez 47,1-9.12; Sl 45; Jo 5,116
29 - Is 49,8-15; Sl 144; Jo 5,1730
30 - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88;
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.1821.24a ou Lc 2,41-51a
31 - Sb 2,1a.12-22; Sl 33; Jo 7,12.10.25-30

O DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O Dia Mundial da Água foi
criado pela ONU (Organização das
Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992
para convidar a sociedade à reflexão e à
discussão sobre a importância deste bem
natural no cotidiano das pessoas.
A razão é que pouca quantidade, cerca
de 0,008 por cento, do total da água do
nosso planeta é potável (própria para o
consumo). E como sabemos, grande parte
das fontes desta água (rios, lagos e
represas) está sendo contaminada, poluída
e degradada pela ação predatória do
homem. Esta situação é preocupante, pois
poderá faltar, num futuro próximo, água para
o consumo de grande parte da população
mundial.
Celebrado mundialmente desde 22 de
março de 1993, o Dia Mundial da Água foi
recomendado pela ONU durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92).
Desde então, as celebrações ao redor do
mundo acontecem a partir de um tema
anual, definido pela própria Organização,
com o intuito de abordar os problemas
relacionados aos recursos hídrico.
Para 2017 a ONU definiu o tema que
balizará os debates em torno da temática
dos recursos hídricos. As discussões serão
sobre Água Residual, aquela resultante de
algum processo, como o industrial, e que
geralmente pode ser reutilizada para fins
que demandem menos qualidade.
Portanto,os países membros da ONU devem

promover atividades no dia para a
conscientização sobre a necessidade de
preservação de recursos hídricos,
destacando
a importância
da
água para a sobrevivência humana e
para a manutenção da saúde.
O Brasil concentra uma quantidade
maior da água potável disponível, cerca
de 12% dela, mas ainda falta muita
vontade política para sanar os problemas
que envolvem a utilização desse precioso
bem. Nota-se isso nos esgotos, muitas
vezes jogados a céu aberto, despejados
nos rios sem qualquer tratamento, nas
empresas fornecedoras de água potável
e sua falta de cuidado com o desperdício
e na consciência das pessoas para uma
utilização racional.Sabemos que a água é
um recurso
essencial
para
a
sobrevivência de todos os seres vivos.
Estima-se que 20% da população mundial
não tenha acesso à água limpa e, segundo
a UNICEF, cerca de 1400 crianças
menores que cinco anos de idade
morrem todos os dias em decorrência da
falta de água potável, saneamento básico
e higiene.
Além de instituir o Dia Mundial da Água,
a ONU divulgou a Declaração
Universal dos Direitos da Água, que
é ordenada em dez artigos:
1- A água faz parte do patrimônio do
planeta;
2-A água é a seiva do nosso planeta;
3- Os recursos naturais de transformação
da água em água potável são lentos,
frágeis e muito limitados;

4- O equilíbrio e o futuro de nosso
planeta dependem da preservação da
água e de seus ciclos;
5- A água não é somente herança de
nossos predecessores; ela é, sobretudo,
um empréstimo aos nossos sucessores;
6- A água não é uma doação gratuita
da natureza; ela tem um valor
econômico: precisa-se saber que ela é,
algumas vezes, rara e dispendiosa e
que pode muito bem escassear em
qualquer região do mundo;
7- A água não deve ser desperdiçada
nem poluída, nem envenenada;
8- A utilização da água implica respeito
à lei;
9- A gestão da água impõe um equilíbrio
entre os imperativos de sua proteção e
as necessidades de ordem econômica,
sanitária e social;
10- O planejamento da gestão da água
deve levar em conta a solidariedade e
o consenso em razão de sua distribuição
desigual sobre a Terra.
Como toda a população necessita da
água para a sua sobrevivência, em julho
de 2010, a Assembleia Geral das
Nações Unidas declarou, através da
Resolução A/RES/64/292, que a água
limpa e segura e o saneamento
básico são direitos humanos.
Sendo assim, a água de qualidade e o
saneamento básico passaram a ser um
direito garantido por lei.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER ???

DANILO COSTA

“Se o dia 08 de março é o dia
da mulher, todos os outros são
dos homens!”
“Para que um dia da mulher?”
Possivelmente você já ouviu
algum desses comentários ou outras
piadinhas a esse respeito, não é verdade?
Infelizmente, em pleno século XXI, ainda
existem muitos preconceitos e
estereótipos em relação à mulher que
precisam ser quebrados.
A mulher foi a última criatura que Deus
colocou neste mundo, o ápice, o cume:
bela e delicada, para ser meiga,
carinhosa, mansa, gentil. Foi colocada ao
lado do homem para quebrar a sua
dureza, emprestar-lhe as lágrimas, darlhe um sorriso que ilumina e fazer com
ele uma unidade perfeita e gerar o que
nenhum cientista ou fabricante pode
fazer: o filho, a Imagem de Deus.
Quantas mulheres passaram e passam
por nossa vida e que deixaram marcas
sensíveis em nossas lembranças!
Trazemos vivos na memória os cuidados
da nossa mãe, que se desdobrava 24
horas do dia, se fosse necessário, as
recordações de nossas férias na casa da
vovó, da professora que nos ensinou a
ler, entre muitas outras.
Lamentavelmente, em alguma parte do
planeta ou escondidas entre quatro
paredes, existem mulheres que são

tratadas sob o domínio da tirania, da
incompreensão, da maldade e do
preconceito de alguns homens. Todavia,
mesmo sendo subjugadas por seus
opressores, estes não conseguem tirar a
força da esperança que as incita a
continuar acreditando em dias melhores.
Quantas mulheres são discriminadas e
subvalorizadas pelo simples fato de
serem mulheres?
É justo e necessário que a mulher se
desprenda de todas as amarras que a
prendem, sufocam, escravizam e
menosprezam: a prostituição, o uso de
seu corpo de maneira escrava, o tráfico
sexual de meninas e moças, etc. Em
nosso Ocidente cristão, a mulher
conquistou todos os direitos; temos
mulheres presidentes de empresas, de
países, de tudo o mais.
O próprio Papa Francisco salientou no
dia Internacional da Mulher no ano de
2015 que: “Um mundo em que as
mulheres são marginalizadas é um
mundo estéril, porque as mulheres não
só transportam a vida, mas também nos
transmitem a capacidade de ver mais
além, veem para lá delas mesmas, a
capacidade de ver o mundo com outros
olhos, de sentir as coisas com um coração
mais criativo, mais paciente, mais terno”.
Cito aqui, também, algumas palavras
do nosso Papa Emérito, Bento XVI, sobre
a contribuição das mulheres no

Cristianismo e na sociedade: “Nazaré
e Magdala, Assis e Sena, Ávila e
Lisieux, uma lista que poderia
continuar ao longo da história e
abrangendo diversos outros locais do
mapa. Aos ouvidos, pouco habituados
aos assuntos de Igreja, estes nomes
poderiam passar despercebidos ou
mesmo serem relacionados a outros
personagens da história. Maria, a
“bendita entre as mulheres”, a Clara
“irmã espiritual do ‘louco’ de Deus” e
a Catarina analfabeta que falou aos
reis e aos Papas. A Teresa grande
contemplativa e a Teresa do ‘pequeno
caminho’. O que seria da Igreja sem
elas e sem outras milhares,
extraordinárias figuras de mulher,
santas famosas ou desconhecidas,
que há dois mil anos testemunham
Cristo?A história do Cristianismo teria
tido um desenvolvimento bem
diferente se não houvesse a
generosa contribuição de tantas
mulheres.”
Por isso tudo, viva a mulher, não
somente no dia 8 de março (dia da
mulher), não somente no segundo
domingo do mês de maio (dia das
mães), não somente no dia das avós
(que é mãe e mulher duas vezes),
Mas sim, viva a mulher, todos os dias,
todas as horas, todos os minutos

e todos os segundos!
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VOLTAI PARA MIM COM TODO VOSSO CORAÇÃO
DIÁCONO TÚLIO CORRÊA, SCJ
O tempo vai avançando
e é Quaresma mais uma
vez. A Quaresma é um tempo forte
na vida da Igreja. A Quaresma é um
tempo privilegiado para intensificar a
busca pela conversão. Essa busca é
um
caminho
que
supõe
a
necessidade da Graça de Deus. Tratase de romper com o pecado que
habita em nossos corações e nos
afastar de todo aquilo que nos
separa do Plano de Deus, e por
conseguinte, de nossa felicidade e
realização pessoal.
Durante esse tempo, as leituras de
nossas celebrações falam da
importância da conversão, de voltar
para o Senhor. Nesse contexto tem
destaque a perícope retirada do Livro
de Joel que diz: Agora, diz o Senhor,
voltai para mim com todo o vosso
coração, com jejuns, lágrimas e
gemidos; rasgai o coração, e não as
vestes; e voltai para o Senhor, vosso
Deus; ele é benigno e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia,
inclinado a perdoar o castigo’(Jl2, 1213)
O profeta Joel está inserido em um

tempo de grande crise social e
econômica, pois uma praga de
gafanhotos havia devastado as
plantações, o que gerou uma grande
crise. Uma catástrofe como essa
exige dos israelitas uma ação
religiosa (litúrgica) de expiação, uma
jornada de jejum e penitência para
suplicar o perdão divino. Nesse
ambiente religioso e litúrgico o
profeta entende essa realidade
como uma categoria de “Dia do
Senhor ”. O dia do Senhor é um
momento em que Deus intervém de
maneira soberana, usando de
fenômenos naturais ou humanos.
Nesses dias o Senhor faz um
julgamento público, castigando e
salvando.
O versículo 12 diz: Agora, ou seja,
embora se aproxime o “dia do
Senhor”, ainda existe tempo para a
conversão. Quando a situação é,
literalmente, a mais escura, Deus
chama o povo ao arrependimento.
Porém,
é
preciso
que
o
arrependimento seja consciente e
total. O coração representa o
homem que reflete etoma decisões

com pleno conhecimento de causa.
Assim temos um claro convite à
interioridade.
O versículo 13 se assemelha a Jr
4,4 em que o profeta convida a
rasgar o coração e não as
vestes.Esse excerto é uma clara
convocação à interioridade, a uma
conversão que está ligada a uma
prática pessoal, na qual o sujeito é
convidado a olhar para dentro de
si, perceber suas mazelas e mudar
de vida. A conversão é uma atitude
interior e não apenas exterior. A
pessoa convertida transforma o seu
coração e a suas atitudes, e tem
melhores condições de voltar para
o Senhor, vosso Deus; e perceber
que Ele é benigno e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia,
inclinado a perdoar o castigo’
Aproveitemos esse tempo da
Quaresma para buscarmos a
conversão, o arrependimento e o
perdão dos pecados.
Recordo que a conversão é um
exercício empenhativo que exige um
mergulho em nosso interior, a fim de
que possamos nos voltar para o
Senhor com todo o nosso coração.

Fraternidade: Biomas Brasileiros e defesa da vida
RUY MARTINS
Todos os anos a Igreja
Católica no Brasil, através da
CNBB, propõe, durante o
período da Quaresma, um
tema social relevante para nossa
reflexão. Mais uma vez, a Campanha
da Fraternidade nos leva a refletir
sobre o Meio Ambiente. O objetivo é
exatamente o de chamar a nossa
atenção para os desafios e problemas
ecológicos, apontando para suas
causas e, principalmente, apontando
caminhos para a sua superação.
Neste ano de 2017 o tema é
Fraternidade: biomas brasileiros e
defesa da vida e o lema “Cuidar e
guardar a criação” que traz como
referência o livro do Gênesis onde
Deus confia ao homem uma missão
especial e o papel de guardião de toda
a obra criada por Ele. “A criação
pertence a Deus. O homem, que é
imagem e semelhança de Deus,
recebeu a vocação de cuidar e
guardar, com atenção, dos seres que
dela fazem parte” é o que nos diz o
texto-base da CF 2017.
A expressão bioma vem do grego e
quer dizer: “bio” vida e “oma” massa,
grupo ou estrutura de vida. Assim, um
bioma é conjunto de vida, tanto animal
quanto
vegetal,
que
habita
determinada região e é formado por
seres vivos, com vegetação similar,
clima mais ou menos uniforme e uma
formação histórica comum. No Brasil
existem seis biomas: a Amazônia, o
Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a

M a t a
Atlântica e
os Pampas.
E
nesses
b i o m a s
v i v e m
pessoas e
povos que
s
ã
o
resultado de
uma grande
mistura de
raças. E é
justamente
sobre
o
cuidado com
tudo
isto
que a CF
quer
nos
alertar com
a seguinte
pergunta:
“ Q u e
d e s t i n o
e s t a m o s
dando
a
t a n t a s
riquezas e
qual Brasil
queremos
deixar para as gerações futuras”?
Esta é a sexta vez que a
Campanha da Fraternidade nos leva
a
pensar
sobre
a
nossa
responsabilidade
diante
da
preservação da vida. Sabemos muito
bem que os governos têm sua
grande parcela de responsabilidade

sobre esta questão.
Mas nós, que fazemos
parte da sociedade civil
e somos trabalhadores,
e m p r e s á r i o s ,
a d v o g a d o s ,
profissionais da saúde,
funcionários públicos,
etc.,
podemos
e
devemos dar a nossa
parcela de contribuição.
Cada um à sua maneira
e dentro das suas
possibilidades. Seja no
local
onde
mora,
trabalha, estuda e na
convivência com os
outros. Principalmente
através de nossa vida
comunitária
como
Igreja, que somos,
devemos
ter
uma
consciência maior ainda
da nossa parcela de
responsabilidade.
Segundo o Texto-base
da CF “alguns cristãos,
até comprometidos e
p i e d o s o s ,
frequentemente
se
omitem das preocupações com o
meio ambiente”. E é justamente isto
que não podemos fazer, nos
omitirmos. Vamos cuidar da criação,
dom de Deus, e promover relações
fraternas com a vida e com a cultura.
Esta é a proposta da CF 2017. Assim
seja!
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SETENÁRIO DAS DORES
DE 1° A 7 DE ABRIL
NA MATRIZ SÃO
VICENTE FÉRRER
1°/04 - Sábado
1ª Dor: A Profecia de Simeão
(Lc 2,25)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade São
Vicente Férrer
02/04 - Domingo
2ª Dor: A Fuga com o Menino
para o Egito (Mt 2,14)
Após a missa das 07:00h Coordenação: Ministros da
Eucaristia.
03/04 - Segunda-feira
3ª Dor: A perda do Menino no
Templo (Lc 2,48)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade
Santo Expedito
04/04 - Terça-feira
4ª Dor: O encontro com Jesus
no caminho do Calvário (Lc
23,27)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade
Santo Antônio.
05/04 - Quarta-feira
5ª Dor: A morte de Jesus na
Cruz (Jo 19,25-27)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade
Imaculada Conceição.
06/04 - Quinta-feira
6ª Dor: A Lançada no coração
e descida de Jesus da Cruz (Lc
23,53)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade do
Rosário.
07/04 - Sexta-feira
7ª Dor: O sepultamento de
Jesus e a solidão de N. Sra.
(Lc 23,55)
Após a missa das 19:00h Coordenação: Comunidade
Santa Luzia.
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Como cantar a Quaresma

A música no Tempo Quaresmal
expressa a dor que se sente pelos
pecados do mundo. É um grito de
quem
suplica
e
implora
“Misericórdia, misericórdia,
porque pecamos! Ó, meu Senhor,
misericórdia!” (Sl. 50).
A imposição das cinzas, já no
primeiro dia desse tempo, faznoslembrar que somos pó e que
ao pó da terra voltaremos (Gn 3,
19), e que as coisas materiais são
temporárias. O que não passa é
aquilo de bom que fazemos para
nós mesmos e, principalmente,
para os outros. Os talentos
multiplicados no dia-a-dia, a busca

de
uma
vida
de
me-ditação, de oração,
de piedade, é que nos
abrirão as portas da vida
eterna.
Hoje
em
dia,
justificados pelos “tempos modernos”,
muitos podem se perguntar o porquê
de tanta temperança e cuidado com
a Quaresma e até pensar que isso seja
desnecessário.
Ora, exatamente a transitoriedade
de tudo deve nos convencer de que
só viveremos bem esta vida, se a
vivermos com os outros e para Deus.
O tempo quaresmal é o mais propenso
a abrir nossos olhos para tal realidade.
E, para que essa vivência se
concretize, é importante que saibamos
traduzi-la, também, no nosso modo de
cantar esse tempo forte da Igreja.
Ademais, ao deixarmos, por quarenta
dias, de entoar o “glória” e o “aleluia”,
eles terão um sentido ainda mais

significativo no tempo Pascal.
Algumas dicas simples que podem
ser úteis:
· Evite cantos com melodias muito
vibrantes ou agitadas, ainda que o
momento na liturgia assim o requeira.
Ex.: ao invés de se cantar “Santo,
dizem todos osanjos”, cantar o
tradicional “Santo é o Senhor”, ou
outro apropriado;
· Prefira melodias em tons menores.
Muitos as acham” tristes”, mas
realçam a característica quaresmal
e ajudam na oração da assembleia;
· Dar um tempo para o baterista,
percussionista etc. Eles poderão ir
se
preparando
técnica
e
espiritualmente para atuar, com a
devida unção, no tempo da Páscoa;
· Nos teclados, usar suavemente o
piano ou um som contínuo, sutil,
como o strings, flauta etc;
· Evitar “bater palmas” e outras
expressões corporais de louvor, que

não são adequadas ao tempo;
· Usar um volume compatível
com o ambiente em que se
celebra, cuidando para que o
som dos instrumentos, de
maneira nenhuma, sobreponha
ao das vozes. Aliás, essa dica
vale para qualquer tempo
litúrgico;
· Respeitar e valorizar ainda
mais os momentos de silêncio,
pois, na liturgia, estes não são
vazios de tempo, mas sim
espaços cheios da Presença de
Deus.
Que a nossa contribuição,
como Ministros de Música,
favoreça, nas celebrações, a
espiritualidade e o “clima de
oração”, capazes de motivar as
pessoas à sincera conversão e
à vivência de um compromisso
concreto com o Verdadeiro
Amor.

Junho de
de 2015
2017
Março
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QUARESMA: TEMPO DE ORAÇÃO, JEJUM E PENITÊNCIA
DALVINHA

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
Março
Dias 08 e 09
Santo Expedito
Quarta e Quinta
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.

Primeiramente, o que
significa Quaresma? São
quarenta dias de vigília, de
silêncio, conversão e preparação
para a Páscoa!Lembram a caminhada
do povo hebreu,quarenta anos
enfrentando
o
deserto,
o
descaminho, imensas dificuldades,
rumo à Terra Prometida. Quaresma
é,também, para nós cristãos, um
verdadeiro desafio em meio a tantas
solicitações do mundo, para vivermos
o
pra zer,
o
desperdício,
o
alargamento e satisfação de nossos
interesses pessoais. Um desafio para
chegarmos dignamente à Páscoa!
Diz o Eclesiastes, que “para cada
coisa existe um tempo...” Quaresma
étempo especial de oração, jejum e
penitência, “atos de religião” que nos
motivam e nos colocam em sintonia
com as propostas de Jesus, no Sermão
das Bem-aventuranças.
O que é oração? Oração é uma
centelha que ilumina a nossa alma.
Sena penumbra, ou total escuridão,
abre-nos as portas da esperança e do
recomeço. Oração é gesto,súplica,
louvor,
gratidão
que
se
manifestammais em atitudes do que
em palavras!
Jejum não significa abstinência

MAURÍLIO LEÃO
A família tem uma grande
responsabilidade
na
educação e condução das crianças,
adolescentes e jovens e, junto a
esta
responsabilidade,
uma
importante tarefa catequética:
transmitir a Fé e, sobretudo,
apresentar-lhes uma vida cristã
coerente.
O lar cristão deve ser um lugar
privilegiado de catequese, por sua
estrutura e pelas relações de
afetividade.
“É no seio da família que os pais são
para os filhos, pela palavra e pelo
exemplo... os primeiros mestres da
fé.” (CCE, 1656)
O Santo Papa, João Paulo II, no
documento “CatechesiTradendae” nos
chama a atenção para a importância
da catequese familiar dizendo que
ela “precede, acompanha e enriquece
todas as outras formas de
catequese.” (CT, 68)
“O Lar cristão é o lugar em que os
filhos recebem o primeiro anúncio de
fé. Por isso, o lar cristão é chamado,
com toda a razão, de “Igreja
Doméstica”, comunidade de graça e
de oração, escola das virtudes
humanas e da caridade cristã” (CCE,
1666)
No mundo atual são inúmeras as
dificuldades que a família cristã
enfrenta, mas elas precisam

apenas material. É abster-se de tudo
aquilo
que
nos
consome
na
mediocridade, arrogância e prazer. É
aniquilar dentro de nós as forças que nos
impulsionam ao consumismo, indiferença
e exploração do outro. É exercício e trato
dos sentidos, fortalecendoem nós a
tolerância, o respeito, a caridade. Ao
mesmo tempo em quenos coloca no
“caminho do meio”,devolve-nos o
equilíbrio, a serenidade, a temperança
e o senso de justiça.
Penitência, é exercício espiritual de
fortalecimento da vontade.A penitência
ou mortificação precisa ser assumida
conforme o que queremos ou precisamos

mudar interiormente, como
por exemplo, parar de
murmurar, de xingar, roubar,
fofocar... Esses exemplos
podem ter efeitos mais
profundos
do
que
simplesmente parar com o
chocolate,
o
café,
o
refrigerante. Não importa a
mortificação, o importante são
os efeitos em nossas vidas.
Se nada muda há alguma
coisa
errada.Precisamos
sacrificar o “Eu” em beneficio
de um “Nós”, neutralizando
as forças negativas, que
insistem em nos derrubar,
para que prevaleça dentro de
nós o Espirito Santo.
Somente pelo Espirito Santo
encontramos o verdadeiro
sentido da vida! Nele está a
Fonte de valores essenciais
para nos abastecermos e
vivermos, santamente, a
Quaresma,
chegando
revigorados à Vigília Pascal,
quando
renovaremos
as
Promessas do Batismo e
celebraremos na “esperança
cristã”, como nos diz o Papa
Francisco,a Ressurreição do
Senhor!

Catequese e Família
continuar
irradiando
fé e vida a
outros lares
e
outras
instituições;
elas
têm
importância
fundamental
no crivo ou
filtro crítico
dos valores
o
u
contravalores
difundidos
n
a
sociedade.
Sendo
a
família
a
Igreja em
sua
fase
doméstica,
f a z - s e
necessário
que ela se
descubra
sendo uma
célula viva
de
toda
Igreja.
A família é, por excelência, uma
comunidade
catequética.
Cristo,
presente na Igreja, vive, também, na
comunidade familiar que é a Igreja
Doméstica e, confia aos pais o ministério
da Palavra, que compartilham com Ele.

Os
filhos
necessitam
da
harmonia dos pais, da
sua integração do
sustento da recíproca
fidelidade.
O lar é, assim, a
primeira escola de
vida cristã e “uma
escola
de
enriquecimento
humano”
(CCE,
1657).
“Cada verdade que
não se transforma
em
vida,
cada
conhecimento que
não se transforma
em
amor,
são
valores perdidos.”
(Madre
Maria
Helena Cavalcanti)
Os pais devem ser
os
primeiros
catequistas de seus
filhos; devem educálos para a fé e para a
oração, num clima de
p r o f u n d a
compreensão e de mútua
ajuda.
(Texto retirado do blog
Catequese Especial – sem
íntegra)
Postado
por
Iniciação cristã.

Junho de 2015
Março de 2017

0 70 7

DIZIMISTAS

ANIVERSARIANTES DE

ADELIA ALICE LAMOUNIER
ADELIA AVELINO DA SILVA
ADELIO GARCIA DA CUNHA
ADILSON FAUSTINO VIEIRA
ADOLFO LIMA OLIVEIRA
ADRIANO CARLOS DE SOUZA
ADRIANO FRANCISCO DE ASSIS
E ANDREIA
AGNELO JOAQUIM DA SILVA
ALESSANDRA GONÇALVES DE
SOUZA AUGUSTO
ALESSANDRA SOUZA OLIVEIRA
ALICE RIBEIRO
ALVARO VILELA DA COSTA
AMANDA LOPES EUFRASIO TELES
AMBROSINA DO COUTO PRADO
ANA FLAVIA SILVA AMARAL
ANA PATRICIA TAVARES SILVA
ANA PAULA DE CASTRO PEREIRA
ANDRE LOPES FIGUEIREDO
ANDRE REIS CHAVES
ANDREA MARA DE CASTRO
RODRIGUES
ANGELA MARIA LIMA MARTINS
ANGELINA MARIA VIANA
ANTONIA ELIAS FERREIRA
ANTONIO ALVES DE FARIA
ANTONIO EUSTAQUIO FOUREAUX
APARECIDA DO NASCIMENTO
TEIXEIRA
ARISLENE R. FONSECA DIAS
MESQUITA
ARIZIO JOSE FONSECA DE
AZEVEDO
ARNALDO JACINTO DO COUTO
AUTA MARIA VIEIRA
BRENDA REIS CHAVES
CAMILA ELIAS BATISTA SOARES
JULIO
CARLOS ALBERTO MARTINS
CAMPOS
CARMELO FERNANDES FILHO
CARMEM MARIA DE OLIVEIRA
CARMEN APARECIDA CHAGAS
CELINA BARBOSA DE FARIA
CELINA RODRIGUES NETO
CELIO ANTONIO PIRES
CLEIDIANA APARECIDA ARANTES
FARIA
CLEMILDA CARRILHO SILVA
CLEUSA MARIA DE FREITAS LOPES
CRISTINA DAS DORES COSTA
CRISTINE APARECIDA DUTRA
SILVA
DAGMAR MARIA DE MENDONÇA
DAGMAR MARIA DE MENDONCA
CAMPOS
DALMA A. DE OLIVEIRA COUTO
DANIEL DOS REIS PEDROSA
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
DARCIO FERREIRA
DARIO DE OLIVEIRA
DAYANE ALVES RODRIGUES
DILCILENE MARIA COUTINHO
OLIVEIRA
DIVA BORGES
DORA NOGUERIA
DORALICE DE ALMEIDA ALVES
EDER PINHEIRO
EDER RESENDE SILVA
EDMILSON PASSOS
EDNA SILVA ARAUJO
EDSON JOSE MACEDO
ELAINE APARECIDA CUNHA TELES
ELAINE DINIZ DIAS NEVES
ELIANA PAIN DA SILVA
ELIANE APARECIDA ALVES E
FAMILIA
ELIDA CRISTINA DE OLIVEIRA
ELIDA MARIA MOREIRA
ELINE VIVIENE MARCELO LOESCH
ELIZANGELA CRISTINA R. BOTTREL
ELSON ELIAS DE SOUZA
ELVECIO ANTONIO TERRA
ELVIRA MARIA SILVA
ENDRIGO DE FARIA CARVALHO
SILVA
ENEIDA FAUSTINO LIMA
ENIO ALBERTO DE R. CASTRO
EVALDO JOSE DA SILVA
EXPEDITO PINTO DA FONSECA
EYMARD ANTÔNIO GONTIJO
FABIO AUGUSTO DO PRADO
FABIO GOMES
FABIO ROCHA
FELIPE PEDROSA
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
FERNANDO LUIZ DE SOUZA
FERNANDO PEREIRA ZICA
FLAVIA ARAUJO
FLAVIA ROBERTA RIBEIRO SILVA
FLORIPES COSTA VIEIRA
GEISIANE APARECIDA DA SILVA
GERALDINE TEIXEIRA DANTAS
GERALDO CESAR DA SILVEIRA
GERALDO JOSE FARIA
GERALDO LUCIO PEREIRA E
ENEIDA LAUDICE
GERALDO MAGELA DA CUNHA
GERALDO MAGELA LANGSDORLF
GILBERTO CALIXTO RIBEIRO

GILSON COSTA DA SILVA
GISELE SILVA EDUARDO
GISLENE APARECIDA PINHEIRO
MOURA
GIZELE KARINA NASCIMENTO
GLEIDES GERALDA NUNES SILVA
HELENA ALVES CAMPOS
HELENA DAS DORES FONSECA
HELENA GIANASI
HILDA FATIMA DE FARIA
HUMBERTO PIERONI
IDELVALDO DE ALMEIDA
ILMA LOPES SILVA ALVES
IRENE MARIA LUZ
ISABEL CRISTINA DA COSTA
ITAMAR JOSE DA SILVA
IZABEL TAVARES DE OLIVEIRA
JAIR DE SA ROSA
JANAINA ANDREIA DA SILVA
JAQUELINE
CARLA
GOMES
OLIVEIRA
JESUS DE PAULA FONSECA
JHONATTAN IGOR DA SILVA
LOPES
JOAO PEDRO SILVA
JOÃO VICTOR GOMES E GOMES
JOAQUIM ANTONIO ALVES
JOAQUIM MANUEL PIMENTEL
CARDOSO
JOAQUIM PIO DE OLIVEIRA
JOFRE MORAES PESSOA
JOSE ALBERTO LOMBARDI
JOSE DA CRUZ FILHO
JOSE DE OLIVEIRA ALVES
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA
JOSE EUSTAQUIO DE CARVALHO
JOSE FERNANDES COORGOZINHO
JOSE FERNANDO CAMPOS
JOSE FRANCISCO DA SILVA
JOSE FRANCISCO DE FARIA
JOSE GERALDO DE MOURA
JOSE GILMAR MONTEIRO DIAS
JOSE JACINTO DO COUTO
JOSE JOAQUIM DE SOUZA
JOSE LUIZ AMARANTE GARCIA
JOSE MARIA BORGES
JOSE MARIA DA SILVEIRA
JOSE MARIA DE MORAES
JOSE MARIA MENDONCA
JOSE MESSIAS VIEIRA
JOSE MOSAR DA ROCHA
JOSEANE APARECIDA MESSIAS
FERNANDES
JOSIANE
MARIA
FONSECA
VALADAO
JUAREZ ANTONIO MENDONCA
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
JULINHA DE OLIVEIRA MELO
LAERCIO JOSE CANTO BARBOSA
LAIS CRECENCIO GONTIJO
LAURO TEIXEIRA GONCALVES
LAZARA VILELA DA SILVA
LEANDRO CESAR DA SILVA
LELIA MARIA DE OLIVEIRA
LENIR ALVES RIBEIRO
LEO EXPEDITO DO COUTO
LEONARDO LUIS RIBEIRO
LETICIA LOPES GUIMARAES
CAMARGOS
LUCIANA GUIMARAES GOMES
LUCIANO JOSE DO NASCIMENTO
LUISA TEODORO DE RESENDE
DUARTE
LUIZ FERNANDO DA SILVA
LUIZ GONZAGA RIBEIRO
LUIZ HENRIQUE RAMOS
LUIZ LEITE RESENDE
LUZENARIA LAUDARES ALVES
LUZIA DE MORAES SILVA
MAGDA DE FATIMA SILVA
MAGDA DE OLIVEIRA
MAILY RODRIGUES BELO DA
SILVA
MANOEL DE PAULA
MANUEL CANDIDO
MARCOS ALVES PEREIRA
MARCOS ANTONIO COELHO
MARIA ADELIA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA ARANTES
MARIA APARECIDA ARANTES
MARIA APARECIDA DA COSTA
SILVA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA FATIMA DA
SILVA
MARIA CAETANO SILVA
MARIA CANDIDA PEREIRA
MARIA DA CONCEICAO MELO
ARAUJO
MARIA DAS DORES ROSA REIS
MARIA DAS MERCES DE SA
MARIA DE FATIMA DA SILVA
MARIA DE LOURDES DA SILVA
RODRIGUES
MARIA DE LOURDES HENRIQUE
PEREIRA
MARIA EDITE SANTOS SILVA
MARIA EMILIA RODRIGUES
FERREIRA
MARIA ESMERIA DE CASTRO

MARÇO

MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS
REIS
MARIA INES DA SILVA LOPES
MARIA JOSE COSTA
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA JOSE LASMAR LIMA
MARIA JOSE LIMA OLIVEIRA
MARIA JOSE MENESES
MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS
MARIA LAURA DO COUTO
MARIA MARTA DE SA
MARIA NAZARE CAMILO
MARIA PRISCILA COSTA RIBEIRO
MARIA TEREZA DO CARMO
MARISLENE SOUZA OURICIO
MARIZA BRAGA DE CARVALHO
MARTA MARIA SILVEIRA OLIVEIRA
MAURO ALVES DE SOUSA
MICHEL FARNESE TEIXEIRA
MILTON CAMPOS RIBEIRO DA
SILVA
MIRIAN BRITO
MIRIAN CRISTIAN COSTA
MISLAINE APARECIDA SILVEIRA
MORGANA DE CASSIA GOMES
CARDOSO
NADIR MARIA DE FARIA MACEDO
NAIR MORAES FONSECA
NAYRA FONSECA DE ARAUJO
NELSON JOSE PERIERA
NEUSA ANTONIA MOREIRA
GONCALVES
NEUSA APARECIDA FREITAS DA
SILVA
NIRLANDA GLICEIA GOMES DE
SOUZA
NIVALDO FRANCISCO PEREIRA
OCIMAR MARQUES GABRIEL
ONOFRE JOSE MOURA
OTACILIO GOMES
PASCOAL JOSE GASPAR
PATRICK DIAS NEVES
PAULA LOPES DE MENESES
INOSTROSA
PAULO MARCIO DA SILVA
PAULO MARCIO DE FARIA
MONTARROIOS
PAULO ROBERTO ALVES
PAULO SERGIO DAMACENO
PEDRO PIERONI
PERPETUA MARIA DE BRITO
RALPH SILVA E MOURA
REGINA CELIA FRADE
REGINA GONTIJO DE OLIVEIRA
REGINA PIMENTA RIBEIRO
REINALDO DUARTE DOS SANTOS
REJANE GERALDA DOS SANTOS
OLIVEIRA
RENATO PIRES DE SOUZA
ROGERIO ALVES RIBEIRO
RONEI LUIS COSTA
RONILSON RESENDE DA SILVA
ROSA PINHEIRO LIMA
ROSANA ALVES DE SOUZA SOARES
ROSANGELA MARIA DOS REIS
ROSELI DA SILVA BORGES
ROSEMBERG CHAVES
RUBENS JOSE DA SILVA
SALVADOR JOSE PINTO
SAMUEL OLIVEIRA PIERONI
SANDRA MARA GONDIM
SEBASTIANA MARIA MORAES
PAIN
SEBASTIANA MARLENE SORAGGI
SELMA DE OLIVEIRA DA SILVA
SERGIO DA SILVA
SERGIO PEREIRA
SIDNEY ADOLFO NUNES COSTA
SIDNEY JOSE DA SILVA
SIMONE ALVES DE SOUZA
PACHECO
SIMONE LIMA DO PRADO
SINVAL DE SA
SIRLENE RIBEIRO DA SILVA
SIRLEY MADALENA SILVA
SUELI NIRMA DOS SANTOS
TERESINHAGUIMARAES
THAIS NATALE SILVA
THAISA CASSIANA APARECIDA
SILVA LIMA
VALDEVINO VICTOR DE OLIVEIRA
VALDIVINO SATIRO PEREIRA
VALMIR LOURENCO DE ALMEIDA
VALQUIRIA DA SILVA
VILMA HELENA DOS REIS SOUSA
VIRGILIO ANTONIO NEVES
VITORIA ALVES
VITORIA DOS REIS GOMES
VITORIA MARTA MOURA FARIA
WALTER DE PAULA
WANDA ARAUJO RAMOS
WANDER JOSE DA SILVA
WENDEL OLIVEIRA BAHIA DA
SILVA
WESTERCASTRO MENEZES
WILMA PEREIRA DA SILVA
WILTON GREGO
ZELI DAS DORES FIGUEREDO
ZINA RESENDE PIERONI

É bom lembrar!!!
Data

Hora

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Q
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S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T

15

Q

16
17
18

Q
S
S

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S

Agenda Paroquial de Março
Atividade

Local

Quarta feira de Cinzas

12:00

Missa em louvor a São Vicente Férrer

Matriz

20:00

Reunião do Dízimo - entrega dos Carnês
Dia internacional da mulher

Salão Paroquial

19:00
14:00
10:00

Multirão de confissões
Reunião dos ministros da palavra
Multirão de confissões

Imaculada
Salão Paroquial
Baiões

19:00
19:00
07:00
19:30

Nascimento de Pe. Dehon - missa dos leigos dehonianos
Multirão de confissões
CEPAE
CPE

Matriz
Santo Antônio
Casa Paroquial
Salão Paroquial

19:00
17:00
19:00

Multirão de confissões
Multirão de confissões
Multirão de confissões
Dia de São José - Aniversário Natalício do Padre José Stolf

Santa Luzia
Teodoros
Fazenda Velha

Anunciação do Senhor

17:00 - 21:00 Multirão de confissões

Matriz

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 23 DE JANEIRO, ÀS 19H A
MISSA E BENÇÃO DE
REINAUGURAÇÃO DO NOSSO
AUDITÓRIO PAROQUIAL. A
CELEBRAÇÃO FOI PRESIDIDA PELO
EX-PÁROCO PE. AURÉLIO, HOUVE
O ENVIO PARA O SEMINÁRIO DO
PROPEDEUTA EDILSON E O
LANÇAMENTO DO LIVRO
“SEMEADOR DA PALAVRA”.

NO DIA 19 DE FEVEREIRO, ÀS
18H NA PRAÇA DA IGREJA
MATRIZ, A RECEPÇÃO DA
IMAGEM PEREGRINA DE N. SRA.
APARECIDA, ENTREGUE À NOSSA
PARÓQUIA PELO PE. UBIRATAN
DA PARÓQUIA S. JUDAS. LOGO
EM SEGUIDA, A IMAGEM FOI
ENTRONIZADA NA MISSA DAS
19:30H E PERMANECEU ATÉ DIA
20 DE FEVEREIRO.
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Quaresma: caminho para a conversão

MARIA APARECIDA
(LILA)

público, pois oprimia o povo
e enriquecia os romanos e a
si mesmo. Diante de Jesus,
ele partiu para a busca de
uma vida nova, abandonou
o mal e optou pelo bem e a
justiça.
Cantemos: Como são belos
os pés do mensageiro...
Ouçamos: Lucas 19, 1-10.
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Por que a
conversão acontece sempre
e não uma única vez em
nossas vidas?
2.Que mensagem podemos
tirar sobre o quê o Papa
Francisco falou sobre o
jejum?
3. E sobre a caridade?

ACOLHIDA
ANIMADOR:
Caros
irmãos e irmãs, iniciamos
hoje os nossos encontros
do mês de março.
Estamos no Tempo da
Quaresma, tempo de
penitência, caridade,
jejum e oração. Tempo de
pensarmos
mais,
atentamente, na nossa
conversão e na conversão
de nossos irmãos.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor,
queremos nos converter
e o primeiro passo é nos
arrependermos
de
nossos pecados e pedir o Vosso
perdão. Achamos que o jejum,
por si só, nos livra do pecado.
Fazei com que possamos jejuar
com os olhos voltados para o
nosso irmão. Perdão, Senhor,
pois a nossa oração é voltada
mais para nossos problemas do
que para adorar-Vos. Perdão,
Senhor, misericórdia de nós.
TODOS (Cantando) Perdão,
Senhor, tantos erros cometi...
LEITOR 1. A Quaresma é um
chamado de Deus para que nos
esforcemos a buscar uma vida
nova, abandonar o pecado e
procurar amar mais a Deus e ao
próximo. Diz o Papa Francisco “
Se amamos a Deus e aos irmãos,
andamos na luz; mas, se nosso
coração se fecha, se prevalece em
nós o orgulho, a mentira, a busca
do próprio interesse, então calam
as trevas em nós e em nosso
redor”. A Quaresma é um tempo
forte de conversão e nos
fortalece na decisão de viver
sempre em mudança e de crescer
na missão e na vocação que
recebemos do Senhor.

TODOS: É tempo de conversão
e de salvação.
LEITOR 2. O Papa fala para nós
sobre o que devemos fazer no
Tempo da Quaresma, ouçamos: “
Em primeiro lugar, a oração,
expressão de abertura e de
confiança no Senhor: é o
encontro pessoal com Ele que
abrevia as distâncias criadas pelo
pecado. Em segundo lugar, a
caridade (Esmola), para superar
a diferença em relação aos outros.
Com efeito, o verdadeiro amor,
não é um gesto exterior, não é
oferecer
algo,
de
modo
paternalista, para sossegar a
consciência, mas acolher quantos
têm necessidade do nosso tempo,
da nossa amizade, da nossa
ajuda. Em terceiro lugar, o jejum,
a penitência, para nos libertarmos
das dependências daquilo que
passa e procurarmos ser mais
sensíveis e misericordiosos.
Trata-se
de
um
convite
“simplicidade e à partilha.”
TODOS:
É
encontrar
o
verdadeiro bem da liberdade.
LEITOR 3. Vimos, na Campanha

da Fraternidade de 2016 , que
o mundo é a nossa Casa
comum e que temos a
responsabilidade de cuidar bem
dela. A Campanha de 2017é a
continuação desse tema, pois a
Igreja quer nos conscientizar de
cuidar de nossos biomas, isto
é, do conjunto dos nossos
ecossistemas, que incluem a
flora e a fauna de cada região, e
que,
historicamente,
influenciaram no processo de
formação. No Brasil temos seis
Biomas:
Mata
Atlântica,
Amazônia, Cerrado, Pantanal,
Caatinga e o Pampa. Em cada
um vivem as pessoas, povos,
resultantes da imensa mistura
de raças e cor do Brasil.
TODOS: Pero Vaz Caminha,
já
dizia
na
carta
dodescobrimento: “A terra
aqui é boa e tudo o que
plantar dará nela por causa
da quantidade de águas que
ela tem.”
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Zaqueu, segundo
o modo de ver e julgar de seus
conterrâneos , era um pecador

PRECE
TODOS: ORAÇÃO DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
2017
Deus, nosso Pai e Senhor, nós
vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade.
Criastes o Universo com
sabedoria e o entregastes em
nossas frágeis mãos para que
dele cuidemos com carinho e
amor.
Ajudai-nos
a
ser
responsáveis e zelosos pela
Casa Comum. Cresça em nosso
imenso Brasil o desejo e o
empenho de cuidar mais e mais
da vida das pessoas e da beleza
e
riqueza
da
criação,
alimentando o sonho do novo
céu e da nova terra que
prometestes. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Meditando sobre a
Cf, podemos ver que essa nossa
Casa é muito mais que nossas
moradas e que Deus distribuiu as
terras de acordo com as pessoas
que nelas iriam viver. Vai ser muito
bom explorarmos o lema da CF
2017 “Cultivar e guardar a criação”.
Até o próximo encontro, se Deus
quiser.
CANTO: Eis-me aqui, Senhor...

de 2017
2015
Junho de
Março
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O cuidado com os biomas

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos
irmãos e irmãs, hoje,
vamos ver que o tema da
Campanha da Fraternidade
2017 é: “ Fraternidade:
Biomas Brasileiros e Defesa
da Vida” e o lema: “Cultivar
e guardar a criação”
(Gênesis 2, 15).
Iniciemos, invocando a
Santíssima Trindade: Em
nome do Pai...

Fraternidade 2017.
Cantemos: Aleluia, aleluia,
a minha alma abrirei...
Ouçamos: Genesis 1, 2631.
PARTILHA
ANIMADOR: 1.O que
são biomas?
2.Que importância eles
têm para a vida vegetal,
animal e humana?
3. Qual é o nosso bioma
?
Vocês
conhecem
algumas
frutas
do
cerrado?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR:
Que
o
Senhornos perdoe por
todas as vezes que nós
não respeitamos nossa
flora e nossa fauna,
depredando aquilo que
nos foi dado de graça com
a condição de cuidarmos.
Que não tenhamos a
tentação de deixar Deus de
lado para nos colocarmos
no centro, pelo pecado,
pois sabemos que o
pecado fere a nossa vida
cristã. Perdão, Senhor,
piedade de nós.
TODOS(Cantando)
Piedade,
piedade,
piedade de nós (2X)
LEITOR 1. Vamos ouvir muito
falar sobre os Biomas. Às vezes,
há rejeição ao tema porque se
desconhece o que sejam os
biomas. A palavra bioma vem do
grego e quer dizer: bios= vida e
ma= grupo, estrutura. Portanto,
bioma é um grupo de seres vivos.
Ao propor esse tema, os Bispos
do Brasil estão nos convidando
a olhar para os seis grandes
biomas que temos, e que estão
sendo destruídos por causa da
ganância humana. Ao não
valorizar a natureza e os
ecossistemas, em que vivemos,
nós deixamos aos nossos
descendentes uma terra sem
vida. Os nossos biomas são:
Floresta Amazônica, Cerrado,
Mata Atlântica, Caatinga, Pampa,
Pantanal.
TODOS: O Biomada nossa
região é o Cerrado.
LEITOR 2. É no Cerrado que
está a nascente das três maiores
bacias da América do Sul. Tem

E-2
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duas estações bem definidas:
chuvosa e seca. O solo é arenoso
e é considerado o bioma mais
antigo. Têm florestas, matas
ciliares e ribeirinhas com folhagem
persistente durante todo o ano
e plantas diversas como grama e
bambu. Acumula as águas das
chuvas em seu subsolo. É o
bioma do Cerradoque abastece a
Bacia do Rio São Francisco. O
agro negócio avançasobre o
cerrado para a exploração do solo
e aproveitamento desordenado
das águas do subsolo. A Igreja
Católica está empenhada em
torná-lo Patrimônio Nacional.

estão sendo depredados por
causa das formas imediatistas de
entender a economia e a atividade
comercial e produtiva. A perda das
florestas e bosques implica
simultaneamente na perda das
espécies que poderiam construir,
no
futuro,
recursos
extremamente importantes não
só para a alimentação, mas
também, para a cura de doenças
e vários serviços. As diferentes
espécies contêm genes, que
podem ser recursos-chave para
resolver, no futuro, alguma
necessidade humana ou regular
algum problema ambiental.

TODOS: Nessa região o
saneamento básico ainda é um
sonho para muitos.

TODOS: Por nossa causa,
milhares de espécies já não
darão glória a Deus com sua
existência, nem poderão
comunicar-nos a sua própria
mensagem.”

LEITOR 3. O objetivo geral da
Campanha da Fraternidade 2017
é: Cuidar da criação, de modo
especial, dos biomas brasileiros,
dons de Deus, e promover
relações fraternas com a vida e a
cultura dos povos à luz do
Evangelho. São palavras do Papa
Francisco: “ Os recursos da terra

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Diz o Gênesis 2, 15
que” O Senhor colocou o homem
no jardim do Éden para cuidar dele
e cultivá-lo” e é daí que se
escolheu o lema da Campanha da

PRECE
TODOS: ORAÇÃO DA
CAMPANHA
DA
FRATERNIDADE 2017
Deus, nosso Pai e
Senhor,
nós
vos
louvamos
e
bendizemos, por vossa
infinita
bondade.
Criastes o universo
com sabedoria e o
entregastes em nossas
frágeis mãos para que
dele cuidemos com
carinho e amor. Ajudainos a ser responsáveis
e zelosos pela Casa
Comum. Cresça em nosso
imenso Brasil o desejo e o
empenho de cuidar mais e
mais da vida das pessoas e da
beleza e riqueza da criação
alimentando o sonho do novo
céu e da nova terra que
prometestes. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR:
Durante
a
Campanha da Fraternidade nós
vamos tomar conhecimento dos
problemas físicos, religiosos e
políticos dos vários biomas, tais
como:
desmatamentos,
exploração inadequada, violência
contra os trabalhadores do
campo, disputa pelas riquezas,
mas, ao mesmo tempo, a
contribuição que a Igreja Católica
dá através da piedade popular e
de muitos religiosos que deram
o seu sangue pela paz nas
terras.
Até o próximo encontro,
querendo Deus.
CANTO: Me chamastes para
caminhar...

E-3

Março de 2017
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Junho de 2015

A destruição dos biomas

ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos
irmãos e irmãs, estamos,
nos nossos encontros,
tendo uma pequena visão
da
Campanha
da
Fraternidade 2017, que
trata
dos
biomas
brasileiros
tão
importantes para a
natureza, mas, ao mesmo
tempo, tão maltratados
pela ganância humana.
Iniciemos, cantando : Em
nome do Pai...

algum exemplo?
3. O homem rico da
parábola, colocou sua
segurança na riqueza e se
deu mal. Será que não
estamos fazendo o mesmo?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor, a
tendência do homem é
destruir a terra que nos
foi dada para cuidar dela.
Perdão, se não cuidamos.
A maldade nossa não nos
deixa entender que a terra
devolve o tratamento
dado a ela. Perdoa-nos,
Senhor e dá-nos a graça
de aprender a amar tudo
que temos.
TODOS:(Cantando)
Senhor, que viestes salvar os
corações arrependidos...
LEITOR 1. A Campanha da
Fraternidade coincide com a
Quaresma com o objetivo de
trazer para nossa realidade de
todos os dias o apelo à
conversão
e
buscar
a
fraternidade, da qual Jesus é a
fonte e a realização plena. O Papa
Francisco condena a ambição e a
ganância dos homens que não
avaliam
o
futuro
da
humanidade,tratando mal a
natureza. O Papa diz: “O
ambiente humano e o ambiente
natural
degradam-se
em
conjunto; e não podemos
enfrentar adequadamente a
degradação ambiental, se não
prestarmos atenção às causas
que têm a ver com a degradação
humana e social. De fato, a
deterioração do meio ambiente e
da sociedade afetam, de modo
especial, os mais frágeis do
planeta.”
TODOS: Todas as agressões
ambientais caem sobre os mais
pobres.”
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LEITOR 2. O Papa ainda cita como as
agressões caem sobre os mais pobres
dizendo: “O esgotamento das reservas
de peixes prejudica, especialmente, as
pessoas que vivem da pesca artesanal
e não possuem qualquer maneira de
substituí-la, a poluição da água afeta,
particularmente, os mais pobres que
não têm possibilidade de comprar água
engarrafada, e a elevação do nível do
mar afeta as populações costeiras mais
pobres, que não têm para onde se
transferir. O impacto dos desequilíbrios
atuais manifesta-se, também, na morte
de muitos pobres, nos conflitos
gerados pela falta de recursos e em
muitos outros problemas.
TODOS: É preciso ouvir o clamor
da terra e o clamor dos pobres.
LEITOR 3. Com a CF a Igreja está se
preocupando com os biomas
brasileiros, porque eles são fonte e
sustento da vida. Quanto mais são
explorados e danificados mais as
pessoas são sacrificadas e até levadas
à morte. Como missão profética a
Igreja denuncia a destruição dos
biomas. A rica selva de pau-brasil foi
destruída pela ganância de estrangeiros
que aqui aportaram e, também,
destruíram florestas e nações

indígenas. Depois de mais de
quinhentos anos, continuamos
a destruir a natureza e as
pessoas para enriquecer-nos.
“Estamos
num
sistema
econômico mundial, em que,
no centro, está o dinheiro, e
não a pessoa. Num verdadeiro
sistema econômico deve estar
o homem e a mulher e não o
dinheiro.”
TODOS: Até quando o
homem vai continuar
destruindo e não cuidando?
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Deus nos deu a
terra e tudo o que nela existe
e nós não temos a coragem
de gritar contra as pessoas
que só pensam em destrui-la.
É chegada a hora!
Cantemos: Toda Bíblia é
comunicação...
Ouçamos: Lucas 12, 13-21
PARTILHA
ANIMADOR: 1.
Por que
o homem continua a destruir
os biomas?
2. Os mais pobres sofrem com
a destruição. Vocês sabem

PRECE
TODOS: ORAÇÃO DA
CAMPANHA
DA
FRATERNIDADE 2017
Deus, nosso Pai e
Senhor,
nós
vos
louvamos e bendizemos,
por
vossa
infinita
bondade. Criastes o
universo com sabedoria e
o entregastes em nossas
frágeis mãos para que
dele cuidemos com
carinho e amor. Ajudainos a ser responsáveis e
zelosos
pela
Casa
Comum. Cresça em nosso
imenso Brasil o desejo e
o empenho de cuidar
mais e mais da vida das
pessoas e da beleza e
riqueza
da
criação
alimentando o sonho do
novo céu e da nova terra
que prometestes. Amém!
Pai Nosso, Ave Maria e Salve
Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: O que leva o
homem a destruir? Será
ignorância, falta do temor de
Deus, ganância? Fazem
queimadas, desmatamentos,
tiram a vegetação das beiradas
dos rios e os enchemde
detritos poluindo as suas
águas que deveriam ser para o
nosso uso e mais outros
tantos modos de destruição.
Quando Deus nos deu a terra
confiou que cuidaríamos dela e
de tudo o que nela existe. Mas
não é assim que o homem
reage. Mas a natureza, também,
reage
e
nos
devolve
comenchentes, terremotos,
seca e calor excessivo.
Até o próximo encontro, na
graça de Deus.
CANTO: O povo de Deus no
deserto andava...

2015
Junhodede2017
Março
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Preservar para viver

ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e
Irmãs da comunidade,
estamos terminando
nossos encontros do mês
de Março, onde tivemos
a oportunidade de saber
um pouco sobre a
Campanha
da
Fraternidade 2017, que
nos faz reconhecer que a
Terra
está
sendo
destruída pela ganância
do homem.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Maria, tu
que
és
a
nossa
intercessora, leva a Teu
Filho Jesus o nosso
pedido de perdão. A cada
dia mais se agride a
natureza e não se
importa com o que
venha a acontecer e,
com isso, o homem se
torna mais pobre e infeliz.
Suplica a Teu Filho que tenha
piedade de nós,que nos perdoe
e que faça com que todos
cuidemos do belo patrimônio
que herdamos.
TODOS:
(Cantando)
Renova-me, Senhor Jesus...
LEITOR 1. Nesse Tempo de
Quaresma,estamos celebrando
a Campanha da Fraternidade
que nos mostra os problemas
que estão acontecendo com
nossos biomas, que são parte
integrante de uma natureza
que, sem eles, se desiquilibra,
trazendo numerosas ameaças
à vida. Não foi para isso que
Deus entregou a Terra ao
homem e à mulher. “A família
humana recebeu do Criador um
dom em comum: a Natureza”
. Não temos o direito de olhar
para a destruição que leva à
morte e ficar indiferentes. Onde
padece a natureza, padece o
ser humano, a começar pelos
mais pobres.
TODOS: É em Deus que
devemos buscar forças para
defender e promover a vida.
LEITOR 2. Nós, brasileiros,
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ANIMADOR: 1.Se a fé
sem obras é morta,
podemos ser cristãos
e não cuidar nem
preservar a natureza?
2. O que vem a ser a
“conversão ecológica”
citada pelo Papa
Francisco?
3. Vocês acham que se
cada um começar pela
sua casa a natureza
volta a ser vida?

estamos sendo chamados a
cuidar, defender e promover a
vida presente nos biomas que
enriquecem a natureza. O Papa
propõe “ Ideias que derivam
da espiritualidade para alimentar
uma paixão pelo cuidado do
mundo. Não é possível
empenhar-se
em
coisas
grandes sem um impulso
interior que impele, motiva,
encoraja e dá sentido à ação
pessoal e comunitária”. A
natureza foi confiada ao
homem e à mulher para que
dela
cuidassem
e
não
abusassem. No Brasil, os
biomas estão sendo destruídos
pela ganância e avareza. Nós
somos uma única família
humana. A Quaresma nos
chama à mudança de vida e nos
pergunta: o que podemos fazer
pelos biomas?
TODOS: É urgente uma
mudança comunitária.
LEITOR 3. Cada um deve fazer
o que está ao seu alcance. Os
políticos, os professores, os
agricultores, os banqueiros, os
empreendedores, o clero, os
aposentados, os advogados, os
estudantes, os jornais, enfim,

todos nós, somos convidados
pela natureza a cuidar e zelar
dela, para que seja para todos
os seres humanos, sem
exceção, fonte de vida.
Comecemos pela nossa casa,
pelo nosso quintal, pela nossa
rua, pelo nosso bairro, pela
nossa cidade. Se todos fizerem
o que estiver ao seu alcance, o
Meio
Ambiente
reagirá,
transbordando vida. Jesus, em
suas mensagens catequéticas
utiliza de elementos da criação.
Somente buscando o Reino de
Deus, o homem pode libertarse do incansável desejo de
possuir.
TODOS: Ser guardião das
coisas de Deus deveria ser
compromisso do cristão.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Não deveria
acontecer, mas devemos
reconhecer que, até cristãos
comprometidos e piedosos,
frequentemente deixam de se
preocupar
com
o
Meio
Ambiente.
Cantemos: Eu louvarei...
Ouçamos: Tiago 2, 14-26
PARTILHA

PRECE
TODOS: Senhor, nós
Vos louvamos e
bendizemos pelos
encontros
que
estamos concluindo.
Obrigado por estar
conosco
e
nos
conduzir à conversão
do
coração.
Fortalecei
as
decisões tomadas,
para que sejamos
sempre e em todo o
tempo anunciadores
e testemunhas do Vosso
Evangelho. Acompanhai
todos os nossos passos com
as Vossas bênçãos e Vossas
graças. Amém.
Sinal da Cruz, Pai Nosso, Ave
Maria e Credo
ENCERRAMENTO
ANIMADOR:
É
preciso
reconhecer que nós, cristãos,
nem sempre estamos dispostos
a colaborar com aqueles que se
empenham em fazer com que
a natureza seja cuidada,
amada, respeitada. É nosso
dever e nossa responsabilidade
começar acuidar a partir das
nossas casas, para que isso
aconteça. Que Deus nos ajude
e o Espírito Santo nos ilumine
para que aproveitemos bem a
Campanha da Fraternidade e
tudo de bom que ela traz para
nós.
Vamos nos dar o abraço da paz
desejando que, num futuro
próximo
estaremos
comemorando os frutos da
Campanha 2017.
Até o próximo mês, se Deus
quiser.
Cantemos: Oração de São
Francisco.

