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ATENDIMENTO PAROQUIAL
Segunda a Sexta-feira: 08:00 às
17:30hs
Sábado: 08:00 às 11:00hs
CONFISSÕES
Terça a Sexta-feira: 08:30 às 11:00hs
14:00 às 17:00hs
Sábado: 08:30 às 11:00hs
Missa em louvor a São Vicente Férrer
todo dia 05 do mês às 12:00hs
Venha participar conosco!!!
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Editorial
E

ntramos no mês de Julho. Como o
tempo passa rápido...já estamos no
meio do ano.
Primeiramente agradeço a todos os que
trabalharam e participaram da Festa de São
Vicente Férrer de 2017. Muito obrigado. Sem
vocês esta fraternidade realizada não teria
êxito. Foi muito bom. Já iremos iniciar a
preparação da próxima. Fique ligado.
Venho expressar, em meu nome e em nome
da Paróquia, o meu agradecimento por sua
fidelidade com o dízimo e por você ser nosso
dizimista. Muito obrigado. Relato a seguir
como está em evidência o dízimo no antigo
testamento.
O dízimo não é uma novidade, nem uma
invenção da Igreja católica. Encontramos o
dízimo desde as primeiras páginas da Bíblia.
Inicialmente em forma de “primícias”,
oferecidas ao Senhor por Abel e Caim (Gn 4,35). Abraão é o primeiro a falar em “dízimo” e
oferece ao Senhor, através do sacerdote
Melquisedeque, a décima parte de todos os
bens que o Senhor colocou em suas mãos (Gn
14,18-20). Jacó promete dar ao Senhor, em
troca da sua assistência, o dízimo de todos os
seus bens (Gn 28,20-22).
O que inicialmente foi um gesto espontâneo,
expressão de fé, de reconhecimento e de
gratidão para com Deus, Senhor da vida e de
todos os bens, a partir de Moisés passa a ser
uma obrigação para todos os filhos de Israel.
O dízimo se torna obrigatório por Lei.
Deuteronômio, Levítico, Números, são os livros
do Antigo Testamento que falam do “dízimo
legal do povo”. Pelo fato de ser “legal”, o dízimo
não deixa de ser um gesto de fé, de amor, de
reconhecimento a Deus, e um gesto de partilha
com os irmãos mais carentes da comunidade:
os levitas, os órfãos, as viúvas e os
estrangeiros.
O dízimo garante a manutenção do Templo,
centro de toda a religiosidade do povo, garante
a celebração do culto e, indiretamente,
contribui para a unidade e o crescimento moral
do Povo de Deus. Todas as vezes que o povo
começa a descuidar do dízimo, os sacerdotes
que eram sustentados por ele são obrigados
a procurar o próprio sustento. Os templos são
abandonados, o culto é prejudicado, a religião
entra em crise e, com ela, a vida moral do povo.
Por isso, sempre que o povo de Israel precisa
de uma reforma, esta começa pela
restauração imediata do dízimo (Ne 10,33).
“Malaquias levanta a voz e fala de “maldição”
para aqueles que são infiéis e querem enganar
ao Senhor, e fala “bênçãos”
abundantes para quem dá o
dízimo com fidelidade (Ml 3,911).
Hoje mesmo estou rezando
por você e por suas
necessidades.
Você que faz aniversário
neste mês, parabéns. Com
certeza, Deus hoje se alegra
com sua existência.
São Vicente Férrer, rogai
por nós. Sagrado Coração
de Jesus, eu confio eu Vós!
Fraternalmente.

“Sobre esta pedra
edificarei a minha
Igreja” Mt 16,18

LURDINHA GOMES

É sabedoria divina esta
relação do reino mineral,
animal e mesmo vida humana,
com toda a sua riqueza de
vocabulário. Há palavras
fortes demais que nos
lembram fatos, cenas... outras
nos mostram força, fé,
coragem, amor ou desprezo!
Há que se ter cuidado ao lidar
com elas! Pedra nos lembra
base, força, alicerce, um
verdadeiro marco. Na história
do Povo de Deus, no AT,
encontramos vários exemplos:
marcas, pontos estratégicos,
começo ou fim de um fato
marcante, fixado ao chão por
um amontoado de pedras.
Graças a sua confissão de fé,
Pedro será o chefe da
comunidade e terá mais poder
sobre ela. Jesus pergunta a
seus discípulos: “_No dizer do
povo, quem é o Filho do
homem? (v.13) _ Uns dizem
que é João Batista; outros
Elias; outros, Jeremias ou um
dos profetas.” Disse-lhes
Jesus: “E vós quem dizeis que
eu
sou?”
Simão
Pedro
respondeu: “Tu és o Cristo,
Filho de Deus vivo!” (v. 16) No
Evangelho de Mateus, isso
equivale ao nome de Jesus:
“Emanuel – Deus Conosco”.
Em outras palavras, Jesus é a
presença e ação de Deus entre
nós. Elas se manifestam como
busca e realização da justiça.
Por isso, Jesus é o Messias
esperado e o Filho do próprio
Deus que quer liberdade e vida
para todos. Em troca de sua
confissão, Pedro ganha o
maior elogio e também a maior
responsabilidade: do seu
reconhecimento vai nascer a
Igreja,
a
comunidade
de
todos
aqueles que
reconhecem
em Jesus,
na
sua
palavra
e
ação,
o
germe
de
uma
nova
humanidade,
liberta para
mais vida.
Pedro terá
não o poder
de dominar,
mas o poder
de discernir
quem,
de

fato, pertence à comunidade
comprometida com a justiça
que é a causa de Deus. A
tarefa não é fácil. “Ligar ou
desligar”, neste contexto, é
preservar a causa da justiça;
a luta por ela é a alma da
comunidade. Logo a seguir,
Jesus é duro com Pedro, que,
como nós todos, pensamos
servir a Deus e ao mesmo
tempo satisfazer nossos
caprichos: “Fique longe de
mim, Satanás! Você é uma
pedra de tropeço para mim,
porque não pensa as coisas
de Deus, mas as coisas dos
homens!” (v.23) Isso foi dito
ao chefe da Igreja! Que força
teve Pedro em se curvar às
palavras de Jesus! Que nos
diria o Senhor, na nossa
fraqueza humana, que o
traímos a cada momento que
nos oferecem uma pequena
regalia? Qualquer satisfação
aos nossos caprichos nos
afasta do correto! É difícil?
Claro que é, não podemos
ficar com os pés em duas
canoas, lutando pela justiça
e usufruindo da injustiça!...
Pedro aceitou a primazia,
sem deixar de ser discípulo;
com os apóstolos, formou
uma Comunidade plena de
amor e confiança mútua. Que
consigamos fazer o mesmo –
que
nossa
Igreja
se
mantenha forte, enraizada
num só amor: Jesus Cristo.
Que o Santo Espírito de Deus
nos ilumine e guie nossos
passos nesta vida, para que
também o Emanuel – Deus
Conosco se manifeste com
sua presença e ação de Deus
em nós!...
Amém!
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FAMÍLIA,
COMUNIDADE DE
VIDA E DE AMOR

ANUAR TEODORO ALVES
ANUAR TEODORO ALVES

O catecismo da Igreja Católica nos
ensina que os filhos devem respeitar,
honrar e obedecer aos pais, mas
também mostra a família no plano
de Deus, aonde ela pode ser
comparada a uma “planta” muito
linda de um “edifício” sólido e
precioso, que sendo ou não cristã,
está na base da sociedade e do
projeto de Deus. Pois cada casa,
cada família, é uma igreja
doméstica.
Sendo assim, a família cristã deve
ser evangelizadora e missionária por
sua essência, como sal na comida,
como fermento na massa, mesmo
passando por inúmeras dificuldades,
pois não existe uma família que não
passe por problemas. E assim, por
viverem estes desencontros
próprios de cada família, tem a
necessidade de reconciliar, de
perdoar e de fazer diferente.
Nesse sentido, a família sendo uma
igreja doméstica, evangelizadora,
mesmo no meio das dificuldades
próprias, isto é, com nossos gênios,
temperamentos
e
vícios,
ainda assim, esta família deverá ser
igreja, e assim reproduzir em
pequena escala o que acontece na
grande igreja e na sociedade.
Mesmo que sua família esteja
passando por muitos problemas e
sofrimentos, Deus está presente
nela, pois Ele nos fala que não veio
para os justos, mas para os
pecadores, e é como se nos
dissesse:”Eu não vim para as
famílias
bonitinhas,
mas
justamente, para famílias cheias de
problemas”, pois Ele é nosso auxílio.
Jesus não está ausente na sua
casa, por isso, não desista da sua
família, pois todos nós precisamos
deste acolhimento. Não existem
pais ou filhos sem defeitos, mas
este suportar (dar suporte),
perdoar e amar, é que faz com que
sejamos mais gente de têmpera,
com ternura, amor e sensibilidade.
Gente que é gente, que vive na
esperança; e assim formamos
famílias cristãs evangelizadoras e
missionárias. Que a Sagrada Família
abençoe e santifique nossas
famílias!
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O VALOR DO PERDÃO E DO ACOLHIMENTO

01 - Gn 18,1-15; Sl Lc 1,46-55;
Mt 8,5-17
02 - Ss Pedro e Paulo- At 12,111; Sl 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19
03 - S. Tomé- Ef 2,19-22; Sl
116(117); Jo 20,24-29
04 - Gn 19,15-29; Sl 25; Mt 8,2327
05 - Gn 21,5.8-20; Sl 33; Mt 8,2834
06 - Gn 22,1-19; Sl 114; Mt 9,1-8
07 -Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67;
Sl 105; Mt 9,9-13
08 - Gn 27,1-5.15-29; Sl 134; Mt
9,14-17
09 - 14° Dom. Comum- Zc 9,910; Sl 144; Rm 8,9.11-13; Mt
11,25-30
10 - S. Agostinho- Gn 28,10-22a;
Sl 90; Mt 9,18-26
11 - S. Bento- Gn 32,23-33; Sl
16; Mt 9,32-38
12 - Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24a;
Sl 32; Mt 10,1-7
13 - Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5;
Sl 104; Mt 10,7-15
14 - S. Camilo de Lélis- Gn 46,17.28-30; Sl 36; Mt 10,16-23
15 - S. Boaventura- Gn 49,2932; 50,15-26a; Sl 104; Mt 10,2433
16 - 15º Dom. Comum- Is 55,1011; Sl 64; Rm 8,18-23; Mt 13,123
17 - Ex 1,8-14.22; Sl 123; Mt
10,34-11,1
18 - Ex 2,1-15a; Sl 68; Mt 11,2024
19- Ex 3,1-6.9-12; Sl 102; Mt
11,25-27
20 - Ex 3,13-20; Sl 104; Mt 11,2830
21 - Ex 11,10-12,14; Sl 115; Mt
12,1-8
22 - Sta Maria Madalena- Ct 3,14a; Sl 62; Jo 20,1-2.11-18
23 - 16º Dom. Comum- Ex 14,518; Sl Ex 15,1-6; Mt 12,38-42
24 - 2Cor 4,7-15; Sl 125; Mt
20,20-28
25 - S. Tiago Apóstolo- 2Cor 4,715; Sl 125; Mt 20,20-28
26 - Ss. Joaquim e Santa AnaEclo 44,1.10-15; Sl 131; Mt 13,1617
27 - Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Sl Dn
3, 52-56; Mt 13,10-17
28 - Ex 20,1-17; Sl 18; Mt 13,1823
29 - Sta Marta- 1Jo 4,7-16; Sl
33(34); Jo 11,19-27
30 - 17º Dom. Comum- 1Rs 3,
5.7-12; Sl 118; Rm 8,28-30; Mt
13,44-52
31 - S. Inácio de Loiola- Ex
32,15-24.30-34; Sl 105; Mt 13,3135

RUY MARTINS
Não há como
falar em perdão,
sem
nos
lembrarmos do capítulo 18
do Evangelho de Mateus
quando Pedro pergunta a
Jesus quantas vezes
devemos perdoar. E Jesus
responde que devemos
perdoar quantas vezes
forem necessárias, ou seja,
sempre. Foi assim que Ele
mesmo agiu e nos deu o
exemplo, e é assim que
Deus age conosco, nos
perdoando sempre. Jesus,
também, nos diz que
devemos perdoar de
coração e não apenas da
boca pra fora, de forma superficial,
mas perdoar de verdade, em nosso
interior.
Porém, sabemos que perdoar de
coração nem sempre é muito fácil.
Quantos de nós já sofremos com
ingratidão,
traição,
ofensa,
exploração, decepção, menosprezo,
injustiça, etc., e conhecemos bem a
dor da ofensa sofrida. Mas sabemos,
também, que o perdão verdadeiro é

uma das atitudes mais sublimes do
ser humano e todas as vezes que
perdoamos
alguém,
nos
aproximamos mais de Deus e da
santidade. Além disso, o perdão nos
faz bem, nos alivia e traz paz ao
coração.
Em um texto chamado “A ética da
compaixão”, Dom Orlando Brandes,
Arcebispo de Aparecida, nos recorda
que “a compaixão nos faz prontos

para perdoar e tolerar,
sempre levando em conta o
bem-estar e a felicidade do
outro.” É verdade, a
compaixão e o perdão
caminham sempre juntos.
Por isso mesmo, precisamos
alimentar e cultivar em nós
este sentimento que nos faz
mais compreensivos, que nos
ensina a olhar o outro com
empatia, que nos torna mais
pacientes, tolerantes e,
sobretudo, que nos ajuda a
acolher o outro do jeito que
ele é, com suas imperfeições,
seus defeitos e com seus
erros. Assim estaremos mais
aptos a perdoar.
Por fim, o Catecismo da Igreja
Católica, também, nos ensina
que é na Família que se aprende
o verdadeiro valor do perdão,
pois é no convívio familiar que se
ensina a compaixão e o
acolhimento.
Que Maria, Nossa Mãe,
interceda por nós e nos ensine a
perdoar sempre.
Assim seja!

IR DE FÉRIAS COM JESUS!
CHEGARAM AS FÉRIAS DA CATEQUESE
ELIZANE CUNHA BARBOSA
Curiosamente, as férias são
um tempo propício para poder
crescer na amizade com Deus.
O
descanso
é
um
reconhecimento da bondade de
Deus e do valor da vida humana.
Sem dúvida, tempo de férias
é tempo de seguimento, tempo
de fortalecer e praticar obras de
misericórdia, pois é possível que
se encontre mais tempo para
visita, para ouvir, para acolher,
para estar com as pessoas de
forma despretensiosa, mas com
um
espirito
cristão
e
misericordioso sem igual , longe
da correria do dia a dia e das
agitações do coração.
Sobretudo é necessário ter
misericórdia para consigo
mesmo, cuidando de si, dando
ao seu corpo, alma e espírito o devido
cuidado que se deve ao Templo do
Espírito Santo que cada pessoa é. Foi
o que aconteceu com os apóstolos
depois que Jesus lhes disse: “Venham
a parte, para um lugar deserto e
descansem um pouco.” (MC 6,30-31)
Todavia neste tempo que não há
catequese a Eucaristia sofre um
decréscimo significativo dos cristão

mais novos.
Cabe então, principalmente aos
pais, não deixar que se tirem férias
da fé. Como?
Estudos recentes têm comprovado
que as crianças e os adolescentes
aprendem, sobretudo dos seus pais
na for como eles vivem, agem,
pensam e reagem. Sendo as férias,
momento precioso para um tempo

familiar rico, tempo para
dedicação especial dos pais
em relação aos seus filhos, a
todos os níveis, inclusive o
espiritual.
É tempo ideal das famílias
serem
verdadeiramente
famílias.
Porque
não
aproveitar o tempo de
descanso para rever a
catequese familiar, a começar
pelo preceito dominical,
participando da Eucaristia?
O cristão não tira férias de
Deus! Jesus nos fala: “Vigiai
e orai.” (MC -14-38)
Não podemos tirar férias
daquele que fica vinte e
quatro horas por dia conosco,
só quem entende o que e, o
amor de Deus compreende
que não se pode tirar férias de
Deus.
Imagine se Deus tirasse férias
de nós? E melhor nem imaginar.
Portanto as férias são tempo
oportuno para descansar...
passear... curtir a família... e o
mais importante: praticar a fé,
pois tudo somente será possível
se tivermos na presença de Deus.

Junho
2015
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2017
Julho
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HOMENAGEM PÓSTUMA À MARIA DA CONCEIÇÃO - TUTTI
Jamais a esqueceremos!
No
início,
a
gente
estranhava... se ela fazia
um
pedido,
uma
solicitação, era para
“ontem”! Azar seu se
atrasasse!... Ela era
exigente,
caprichosa,
e x c e s s i v a m e n t e
responsável! Tinha muitas
qualidades:
discreta,
caridosa, obediente e
pronta
para
atender
qualquer solicitação a seu
alcance. Na época do Pe.
Felipe e mesmo de Pe. José
Luiz, muitas vezes, juntas,
organizamos o rascunho
do planejamento anual
das
atividades
da
Paróquia. É um trabalho
sério
e
um
pouco
exaustivo, mas era bom
trabalhar assim! Tute tinha
um zelo especial pela sala
de expediente paroquial:
mesa com a Bíblia, uma flor,
etc. etc. E no Natal? A
árvore colorida estava
sempre lá! Se havia um
trabalho a fazer para a
Diocese, Nossa Senhora!...
Que
presteza,
que
capricho! Quando chegava
alguém, especialmente
parente dos padres, ela
era que os recebia, fazia
questão! Tute poderia ter
sido professora, mas optou pelo
serviço de auxiliar os religiosos
dehonianos que escolhiam Formiga
para seu pastoreio. Seus olhos
chegavam a brilhar e marejar quando
se referia ao Pe. José Stolfi! Quanto
carinho, quanta dedicação! Sabia os
nomes e horários dos seus remédios
de cor, para socorrer nosso querido
Pe. José! Ai dele se esquecesse de
algum comprimidinho... Às vezes,
divertia suas colegas de trabalho:
contou-nos a história de um cavalo
que entrou no quintal de sua casa; ela
chegou a chamar a polícia, pensando
ser vítima de um assalto, quando na
verdade era o animal quebrando
telhas no seu quintal! Não me lembro
quanto tempo de convivência tivemos,
mas o bastante para compreender que
havia ali, naquele jeito simples de ser,
um grande coração, uma excelente
secretária, zelosa e orgulhosa do
cargo que ocupava! Afinal ela era a
“Tute da Casa Paroquial”! O tempo
passou e ela ficou muito doente...
Deus a levou... Obrigada por tudo,
Tute! Podemos imaginar que chega
até nós um sussurro: “Entre, Tute,
você
merece...
bem-vinda
à
Eternidade!” PAZ!... Muita PAZ!
LURDINHA GOMES
Diante da morte, muitas vezes, as
palavras perdem um pouco o sentido...
As palavras se tornam vazias e o
coração se aperta de dor nesta hora
em que a morte acontece para alguém
que nos é tão próximo. É isso que
sentimos com a morte da Tutti. Mas a

seus movimentos em prol da
Paróquia. Por ela, elevo ao Senhor
da Vida as minhas preces para que
receba a recompensa dos justos. E
que, no céu, não descanse, mas
esteja sempre diante do Senhor a
pedir por nós. Ad finem!
PE. JOSÉ LUÍS DE GOUVÊA, SCJ

nossa fé em Deus leva-nos a ter
esperança e confiar neste Deus que
é RESSURREIÇÃO.Leva-nos a crer
neste Deus que é MISERICORDIOSO
e COMPASSIVO... E é dentro da
misericórdia de Deus que vemos,
mesmo de uma maneira dolorida, a
morte não é um fim, mas um começo
novo... Começo de vida nova... Vida
que Jesus conquistou no alto de uma
cruz por muito nos amar. É nesta
certeza que nos despedimos da
nossa querida Tutti, mulher dedicada
à Igreja e a todos os padres
dehonianos que passaram, fizeram
e faz parte da história na Paróquia
São Vicente Férrer. Todos que a
conheciam, sabiam que a Tutti tinha
alegria de servir, sentia-se bem em
fazer o bem. Ela nós sabemos que
já está no lugar que lhe é de direito:
Os braços amorosos do nosso Deus.
Resta-nos, agora, as nossas preces
a ela e aos seus familiareso consolo
do nosso Deus. A eles nós, também,
dizemos: muito obrigado por nos
permitir ter a Tutti como parte de
nossa vida e da nossa família
dehoniana.
PE. FELIPE DALCEGIO, SCJ
Uno-me à Paróquia São Vicente
Férrer e à família da Tutti por seu
retorno à Casa do Pai. Mulher de
fibra, ímpar dedicação, honestíssima,
profunda piedade, amor à Igreja e
à Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus. Somos
todos devedores de tamanha
dedicação. Recordo-me de todos os

É sempre válido e justo cultivar a
memória de pessoas fiéis, honestas
e capazes de se doarem por um ideal
de vida. Tenho certeza de que Deus
acolheu no seu Reino definitivo esta
sua serva fiel, a Tutti - Conceição
Maria de Mendonça, filha de Antônio
Cezário e Maria de Mendonça chamada pelo Pai no dia 30 de maio
passado.
Quando cheguei a Formiga, a Tutti
já tinha muitos anos de trabalho na
secretaria paroquial. No seu serviço
cotidiano, a Tutti fez de tudo o que
compreende essa função: atender os
paroquianos
no
balcão,
dar
informações
e
fazer
encaminhamentos, cuidar dos livros
de registro do histórico dos fiéis,
controlar a documentação paroquial,
receber dízimos e ofertas, fazer o
controle das entradas e saídas, do
controle contábil e financeiro, e assim
por diante. Foram muitos anos de
contato com o público e de trabalho
silencioso na retaguarda, com mais
ou
menos
paciência,
mas
perseverante e fiel.
Não só. Quando se tratou de iniciar
a Festa de São Sebastião, percebi que
ela e o pai, Antônio Cezário, eram as
colunas de sustentação desses
eventos que se estendiam por meses,
e exigiam muita dedicação, bom
relacionamento, organização e
responsabilidade, Foram muitos
meses de anos seguidos, sem pensar
em outra forma de lazer nas tardes
de domingo.
Essa festa foi criada por iniciativa
do P. Mauro Jungklaus no fim dos anos
50, com finalidade evangelizadora. A
intenção inicial era oferecer ao povo
que residia distante da sede das
comunidades a oportunidade de
participação na missa dominical. Com
o
tempo,
tornou-se
também
importante fonte de renda, através
dos leilões em benefício da paróquia,
e meio de contribuição efetiva dos
proprietários rurais no financiamento
de obras paroquiais e de iniciativas
pastorais. Para cumprir os seus fins,
necessitava de uma coordenação
firme e perseverante - e aqui entra o
valioso serviço da família Mendonça e a participação de uma devotada
equipe de voluntários, aos quais
rendo
minha
reconhecida
homenagem.
Além disso, não posso deixar de
reconhecer, em nome da família
dehoniana, a dedicação da Tutti à
pessoa
do
meu
irmão
de
congregação, o P. José Stolfi, desde
o agravamento da sua enfermidade.
Deus, que não só conhece os nossos
pecados, mas também o bem que
realizamos ao longo da vida, a

recompense e a acolha feliz no Seu
Reino de comunhão e paz.
Dou graças a Deus pelo amor que
a Tutti sempre manifestou às coisas
da Igreja e à causa de Deus. E
aproveito para agradecer a tantos
outros leigos e leigas que doaram,
e doam ainda hoje, preciosa parte
do seu tempo a idêntica missão: na
coordenação de comunidades e
setores, na catequese, na liturgia,
no serviço aos pobres, na pastoral
do dízimo, na ajuda financeira e
administrativa, e em muitos outros
campos de atuação pastoral. Tudo
para fazer da família e da sociedade,
um
mundo
semelhante
ao
anunciado e tão desejado pelo
coração de Jesus. Muito obrigado,
Tutti. Muito obrigado a todos!
PE. CLÁUDIO WEBER, SCJ
Mesmo depois de atravessarem o
outro lado do caminho, mesmo
depois do último adeus, aqueles que
partiram continuam fazendo parte da
vida dos que ficaram através da
saudade.
Dessa forma quem morre nunca
desaparece por completo, e essa é
a melhor homenagem que quem fica
pode dar a quem partiu. Lembrar e
falar com carinho de quem se foi.
Recordar os bons momentos
passados junto deles, e por toda a
vida carregar a sua imagem sempre
no coração.
Acreditando que a morte não é
uma separação definitiva, mas
apenas temporária, rezo para que
Tutti, nossa Conceição Maria receba
a bem aventurada vida eterna.
Convivi pouquíssimo tempo com ela,
de fevereiro a maio. Mas foram
intensos para perceber seu caráter,
honestidade e amor para com a
Igreja e com seus padres.
Obrigado Tutti por tudo. Receba o
merecido abraço do Bom Pastor. Com
prece e gratidão,
PE. MARCELO ALVES, SCJ
Tive a oportunidade de conviver
com a Tutti durante sete anos. Por
seis anos fui seu “patrão”, enquanto
pároco da Paróquia São Vicente
Férrer.
Tutti
era
muito
dedicada,
responsável, competente. Porém,
nos últimos anos, seus problemas
de saúde já dificultavam seu
trabalho.
Coube a mim, como Pároco,
rescindir seu contrato de trabalho.
Como diz o nosso povo: Fui eu que
dei a conta para a Tutti.
Sei que foi um processo doloroso,
sofrido para ela, pelo tanto que ela
gostava da Paróquia.
Graças a Deus, passado o primeiro
impacto, ela entendeu o momento e
a realidade e, por diversas vezes,
disse-me que a nossa amizade
continuaria, não fora abalada.
A ela, meus respeitos e minha
gratidão por tantos anos de serviços
prestados.
PE. AURÉLIO PEREIRA, SCJ
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Jubileu de Diamante Sacerdotal do Pe. José Stolfi, scj.
Fascínio deriva da
ideia de raio de facho.
Alguém brilha do jeito
certo, no lugar e no
tempo certo para quem
precisa daquela luz.
Alguns raios duram
mais tempo, outros
bem menos, e seu
brilhar nem sempre
depende dele e sim de
nuvens ou de outras
barreiras. Nem todo
brilho chega e nem todo
brilho aquece. Mas
quando
chega
e
aquece, encanta e traz
o gosto de quero mais.
As pessoas ficam
fascinadas e iluminadas e desejam que
ele não se apague nunca. Então o
brilho da estrela se mistura ao do olhar
de quem a contempla.
P. José Stolfi é um desses homens.
Encantou Formiga quando aqui chegou.
Pregou, batizou crianças, abençoou
famílias no matrimônio sacramental e
esteve sempre junto aos doentes e de
todos os que precisavam de seu
sacerdócio. Às vezes brilhava pelo
humor e pela ternura, às vezes pela
postura exigente, às vezes pelo
sorriso, às vezes pela capacidade de
sofrer, mas brilhava o tempo todo pela
sua fé profunda. E daí, se holofotes,

às
vezes,
brilham demais
ou de menos?
O certo é que
i l u m i n a m
multidões.
Padre
José
Stolfi é um
gigantesco
holofote que
entendeu o seu
brilho, mas,
mais do que
ninguém, tinha
consciência do
seu limite. Que
o
SCJ
o
abençoe hoje e
s e m p r e .
Obrigado padre José pelo seus 60 anos
de sacerdote.
PE. MARCELO ALVES DOS REIS, SCJ
CONHEÇA UM POUCO SOBRE A VIDA
DO PADRE JOSÉ
Nascimento: 19 de março de 1932,
Brusque (SC)
Filiação: João Stolfi e Maria Stolfi
Irmãos: Maria Madalena, Isolina,
Waldemar e Júlio Antônio
Seminários onde estudou:
· Seminário SCJ – Corupá (SC)
· Filosofia – Brusque (SC)
· Teologia – Taubaté (SP)

· Bacharelado em Teologia Dogmática
e Doutorado em Teologia na
Universidade Gregoriana em Roma –
Itália
Data e local em que fez seus
primeiros votos: 02/02/1952 –
Brusque (SC)
Data e local de Ordenação
Sacerdotal: 20/06/1957 - Catedral de
Taubaté (SP)
Data e local de Celebração da
Primeira Missa: 07/07/1957 –
Botuverá (SC)
Lugares onde trabalhou:
1957 - Em setembro seguiu para
Roma a fim de especializar-se em
Teologia Dogmática, na Universidade
Gregoriana. Fez Licenciado em
Teologia e iniciou o curso para a
Laurea, mas que não conseguiu
terminar por motivos de saúde.
Voltou ao Brasil em agosto de
1961.
1962 - Professor de Teologia
Dogmática no Inst. Teológico SCJ
de Taubaté.
1966 - Reitor do Convento SCJ
de
Brusque
(nomeação:
19.10.65): 1º triênio.
1969 - Reitor do Convento SCJ
de Brusque: 2º triênio.
1972 - Pró-vigário da Paróquia
Santa Rita, em Curitiba - PR.
1977 - Secretário Provincial,
passando
a
residir
no

Provincialado.
1980 - Conselheiro Provincial
1981 - Vigário Cooperador da
Paróquia São Vicente Férrer, em
Formiga - MG.
1987 - Vigário Paroquial em
São José dos Campos Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes
1988 - Pároco na Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes
1991 - Volta a ser Vigário
Paroquial na Paróquia de Nossa
Senhora de Lourdes.
1993 até o momento - Vigário
paroquial na Paróquia São
Vicente Férrer, em Formiga- MG.

Junho dede 2017
2015
Julho

0 60 6

UMA MISSÃO QUE BROTA DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
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

Dias 15 e 16
de Julho
Sábado às 19h
Domingo às 07h no
Salão Paroquial

DIÁCONO TÚLIO CORRÊA, SCJ
Jesus
deixou
uma
grande missão para os seus discípulos
“Ide e façam discípulos todos os
povos”(Mt 28,19) e esta missão se
estende a todo aquele que se sente
discípulo de Jesus, Igreja. P. Dehon
descobriu uma maneira
particular de ser discípulo
de Jesus, olhando sua
missão, a vivência da
espiritualidade, a partir do
lado aberto do Coração
Jesus, do amor. Ele se
tornou um verdadeiro
discípulo de Jesus. Hoje a
missão dosPadres do
Sagrado Coração de Jesus
continua; levar avante
essa
maneira
toda
particular de viver a
vocação, a missão, a partir
do Coração aberto de
Jesus.
Partindo dessa visão
evangélica,
os
dehonianos, procuram
descobrir e experimentar,
na contemplação do lado
aberto e do Coração de
Cristo, o amor único e
totalmente gratuito de
Deus que salva. Os
Religiosos dehonianos
buscam corresponder a
esse amor, seguindo a vida de Jesus,
vivendo os conselhos evangélicos e
unindo-nos na perfeita oblação ao Pai
e aos irmãos até a doação total de si
mesmo na cruz.
Os Sacerdotes do Coração de Jesus,
prestam uma pequena colaboração na
obra reparadora de Cristo, servindo
a missão da Igreja em constante
atenção aos seres humanos, levando

pobreza e obediência) e a oração
fortemente marcada pela celebração
Eucarística e pela adoração.
Temos hoje um grande desafio frente
a um mundo marcado pelo pecado, pelo
mal; procuramos levar os valores
evangélicos: a verdade, a justiça, o amor,
a liberdade, pois a sociedade manifesta
a necessidade de se encontrar com o
Coração de Cristo e receber: paz,

serenidade, conforto e o
perdão. Pois o verdadeiro
dehoniano procura viver o
carisma do fundador na Igreja
e no mundo.
Os dehonianos difundiram-se
com
vitalidade
crescente, procurando
sempre responder às
expectativas sociais e
religiosas do povo e da
Igreja. Sustentados
pelo amor salvífico de
Cristo e pela proteção
de Maria, aspiramos
ser uma presença
atuante e eficaz em
vários
setores:
Paróquias, missões,
movimentos eclesiais,
educação, formação,
comunicação social,
apostolado, promoção
social, marginalizados
e
operários.
Consagramos
ao
Senhor a nossa vida e
nossas energias para
proclamar
o
Evangelho do amor e
para servir os irmãos,
sobretudo
nas
situações mais difíceis
e
aos
mais
necessitados.
Estamos
dispostos a colaborar na
construção da civilização do
amor e espalhar na sociedade
o Reino do Coração de Jesus.
(AA.VV, construir a civilização do
amor, 308).

É PRECISO ESTUDO, AÇÃO E ORAÇÃO

Convite
DALVINHA

Missa em louvor aos
300 anos de Aparição
da Imagem de Nossa
Senhora.
Dia 12 de julho, ás 19h
na Comunidade Santo
Expedito.

o amor e a reconciliação de Deus,
principalmente às periferias existenciais.
Para exercer a missão, buscamos viver
aquilo que a Igreja pede, vida em
comunidade fraterna, a vivência dos
conselhos evangélicos (castidade,

Os tempos são de
penúria. Buscamos passar
a limpo todo o nosso
aprendizado e vivência
dos valores éticos, morais e
políticos,
totalmente
desacreditados. Na verdade, nos
envergonhamos de fazer parte de
uma sociedade carente de
cidadania e princípios cristãos.
A evangelização como obra da
Igreja no mundo é um agir divino,
ou seja, é a missão do Filho e do
Espírito Santo, como sinal do amor
de Deus Pai para conosco. O
evangelizador é, portanto, sujeito
desta ação divina. Estamos vivendo,
porém, um tempo de profunda crise
de fé no mundo. E é esse mundo
globalizado e secularizado, que
desafia o impulso missionário da
Igreja e apresenta imensas

dificuldades, que não devem nos
intimidar, mas aumentar em nós a fé e
o ardor missionário. Um desafio hoje é:
Quem deve assumir na Igreja a tarefa
de evangelização? Após o Concílio
Vaticano II, esta tarefa passa a ser
missão de todos nós batizados.
Devemos agir por uma fé alimentada e
sustentada
em
três
pilares
fundamentais: ESTUDO, AÇÃO,
ORAÇÃO.
O que é o Estudo? É o conhecimento
da Verdade, através da compreensão
dos valores já existentes. Exige de nós
dedicação, esforço e interesse. O nosso
conhecimento será fecundo se
iluminado pela Sabedoria do Espírito
Santo.
A Ação é o nosso agir. É o movimento
do nosso coração na direção do irmão

carente. É a Igreja em “Saída”,
que vai ao encontro dos menos
favorecidos levando o Amor de
Jesus, em forma de consolo,
acolhimento, alimento, paz,
promoção!
Oração é a nossa intimidade
com o Senhor. Oramos bem,
quando o Espírito Santo ora em
nós. É o movimento da alma
que busca alcançar o céu
através da sintonia com Deus!
No movimento ascendente, nós
falamos com Deus. No
movimento descendente,
silenciamos e ouvimos o que
Deus tem a nos dizer.
Vale a pena refletir e
responder: Como alimentamos
a nossa FÉ?
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DIZIMISTAS

ADELIA DE PAULA CHAGAS
ADRIANA DE FREITAS RESENDE
LOPES
ADRIANA LAUDARES PIMENTA
ADRIANA
MIRTES
OLIV.FERNAND.MIRANDA
ALAIDE MARIA DO COUTO
ALESSANDRO
RODRIGUES
GEREMIAS
ALINE CRISTINA DA SILVA
AMANDA CASSIA SILVA
AMBROSIA VIEIRA
ANA CRISTINA DE CAMARGOS
ANA JAQUELINE DE FARIA
ANA MARIA DOS SANTOS
ANA MARIA VIEIRA RIBEIRO
ANA PAULA PIRES
ANDREI SALVIONI DA SILVA
ANGELA RODRIGUES VAZ
ANDRADE
ANTONIO ALVES LIMA
ANTONIO BASILIO FILHO
ANTONIO
CARLOS
SILVA
OLIVEIRA
ANTONIO DE FIGUEIREDO
ANTONIO
HENRIQUE
DE
CARVALHO
ANTONIO JOAQUIM CAMPOS
APARECIDA HELENA SANTOS
FERNANDES
APARECIDA PEREIRA
ARIANA OLIVEIRA SILVA
BLAITON FREITAS
CARLOS ALVES PEREIRA FILHO
CARMEM
LUCIA
SANTOS
OLIVEIRA
CELINA MARIA MEDEIROS
CELIO RODRIGUES DA SILVA
CESAR FELIPE TEIXEIRA CASTRO
CLAUDETE COSTA SILVA LEAO
CLAUDINO LUIZ M. S. OLIVEIRA
CLAUDIO GERALDO ALVES
CLAUDIO JOSE DA SILVA
CLAUDIO MANOEL RESENDE
CLAUDIONOR DE OLIVEIRA NETO
CLEUSA MARIA VIEIRA
C RI S T I ANE CAR L A M ACEDO
NUNES
CRISTINA SILVA RIBEIRO
DALAIRDES COUTINHO DA COSTA
DALMO DA FONSECA
DALVA MARIA DE FARIA
DALVA MARIA PEREIRA DE
OLIVEIRA
DARCI DA SILVA
DARCY CORREA CRESPO
DEA COSTA
DEBORA KELLY DOS REIS
DEBORA MARA OLIVEIRA
DEHON DOS SANTOS
DEISE SILVA MARTINS CAMPOS
DENISE CRISTINA DE MELO
BONACORSI
DIVINO JULIO DA SILVA
DORALICE MARIA CANDIDA
DUFLAIR ATANAZIO
DULCE MARIA CARVALHO
EDERSON OLIVEIRA SOUZA
EDILAINE G. SILVERIO
EDILSON JOSE DA SILVA
EDNEIA ADAIR MENDONCA DE
SOUZA
EDVALDO JOAQUIM AVELINO
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA
ELAINE CRISTINA PEREIRA
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
ELENICE DAS GRACAS LOPES
ELI SILVEIRA DE BRITO
ELIANA APARECIDA RIBEIRO
ELIANA MARIA OLIVEIRA
FERNANDES
ELIANA
MARIA
SILVA
DAMASCENO
ELIANE PINHEIRO
ELISA RESENDE
ELIZABETH FERREIRA FRANCO
ELOISA TAVARES PAIM
ERICK DOS SANTOS SILVA
ERIKA AUGUSTA FARIA
ERIKA MARA MACEDO
FABIO GONCALVES
FELLIPE SILVAMOURA
FERNANDA ALINE DA SILVEIRA
FERNANDA CRISTINA SILVA
FLAVIA APARECIDA DO PRADO
VIEIRA
GABRIEL RIBEIRO DAMACENO
GALDINA TEIXEIRA DE FARIA
GERALDO ALVES RIBEIRO
GERALDO MARCOS VESPUCIO
GILBERTO FERREIRA DO COUTO
GILSON ALVES LIMA
GLEICE MENDONCA SILVA
HEIDER LUIZ DE CASTRO
HEITOR LIMIRIO PIRES
HELOISA CRISTINA DA SILVA
FELIX
HELOISA HELENA GIAROLA SILVA
HELOISA RIBEIRO DA SILVA
HERMINIO RIBEIRO DA SILVA
HILDA MARIA GONDIN
ILMA DO CARMO ALVES
IRACEMA APARECIDA DA SILVA
IRACI SOARES DE LIMA

ANIVERSARIANTES DE
IRMA DAS GRACAS GUIMARAES
ISABEL MARIA DA TRINDADE
ISOLINA RIBEIRO
ISOLINA VITORIA DE PAULA
FONSECA
IVAIR VIEIRA LOPES
IVANIR COSTA OLIVEIRA
JAIME EUSTAQUIO RODRIGUES
JANIA APARECIDA SILVA
JOANA MARIA DE ALMEIDA
JOAO ALFREDO E MAGDA
JOAO DOS REIS CUNHA
JOAO DOS REIS MEDEIROS
JOSE BARNABE VITOR E BRAS
BARNABE
JOSE DAVI DOS SANTOS E
ANTONIA
JOSE DOS REIS
JOSE FERNANDES DA SILVA
JOSE GERALDO DA CUNHA
JOSE LIMIRO
JOSE OLEGARIO RAMOS
JOSE ONOMAR NUNES
JOSE RANGEL SOBRINHO
JOVERCINA PEREIRA LIMA
JULIETA CASSIMIRO COMITANTE
JUSCELENE RESENDE SANTOS
KARLA CAETANO DE PAULA
LAURINDA PEREIRA COSTA
LAURINDO SATIRO PEREIRA
LEANDRO JOSE DA SILVA
LEILA PATRICIA DA ROCHA
LEONARDA MENDONCA DOS
SANTOS
LEONIDIA BELMIRA MONTSERRAT
LILIANE DE ARAUJO
LINDEIA MENDONCA
LIRLAINE CRISTINA VAZ DE
OLIVEIRA
LIRLEIA DA SILVA OLIVEIRA
LOURDES MARIA DE CASTRO
FONSECA
LOURDES MERCEDES BINI
LOURDES RODRIGUES GOMES
LUCAS DA MATA SALVIANO
LUCAS HENRIQUE LEAL
LUCIANA BUENO DE MOURA
LUCIANA DOS SANTOS
LUCIMAR DA SILVA
LUCIMAR LIMA DOS SANTOS
LUIS PAULO BISPO
LUISA MARIA ARANTES
LUIZ ANTONIO ANDRADE
LUIZ CESARIO DE MENDONCA
LUIZ TEIXEIRA SOARES
LUZIA DO CARMO DA SILVA
LUZIA MARCELINA SILVA DE SA
LUZIA RANGEL RIBEIRO
MACIONINA MARIA DA SILVA
MAGDA RACHIDES PAIM
MANOELITA CANDIDA LUDGERO
E REMACLO APARECIDO VALA
MARCELO CAMPOS E VANISE
CARVALHO
MARCELO RODRIGO LOPES
MARCELO SOARES MAIA
MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
MARIA ALVINA DE MELO CASTRO
MARIA AMELIA RODARTE
FERREIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA DE SOUZA
MARIA APARECIDA MAMEDE
MARIA APARECIDA MARQUES DA
SILVA
MARIA APARECIDA MENDONCA
MARIA APARECIDA SOARES
MARIA BORGES DA CRUZ
MARIA CASTRO FONSECA
MARIA DA CONCEICAO DE FARIA
MARIA DAS DORES NOGUEIRA
MARIA DE FATIMA CUNHA RAMOS
MARIA DE FATIMA LOPES
MENDONCA
MARIA DE LOURDES DA SILVA
MARIA DE LOURDES FERREIRA
ARANTES
MARIA DE LOURDES GARCIA
MACEDO
MARIA DE LOURDES MENDONCA
SILVA
MARIA DIVINA DE JESUS
MARIA DO CARMO BRITO DUARTE
MARIA DO CARMO CASTRO ALVES
MARIA DO CARMO FARIA
MARIA DO CARMO PINHEIRO
CARDOSO
MARIA HELENA ARAUJO
MARIA HELENA DA CUNHA
MARIA HELENA DE CARVALHO
MARIA ISABEL MESSIAS
MARIA JOSANIA CARDOSO
RIBEIRO
MARIA JOSE DAMASCENO DE
OLIVEIRA
MARIA JOSE PEREIRA
MARIA JOSE PEREIRA
MARIA LOURDES LOPES SOUZA
MARIA LUCIA MOURA
MARIA MARTA FONSECA CHAGAS
MARIA MONICA MARTINS

JULHO

MARIA ORLANDA DE SOUZA
MARIA RAIMUNDA DA SILVA
MARIA REGINA FONSECA COUTO
MARIA TEIXEIRA DA SILVA
MARIA TEIXEIRA SILVA
MARIA TIRZAH DE CARVALHO
PORTO
MARIA VILMA DE PAULA SILVA
MARIA VITORIA CORREA
MARIA ZELIA DA CUNHA
MARILUCE DA SILVA
MARILZA LOURDES DA SILVA
MOREIRA
MARINA DOS REIS PALHARES
MARIO TOME DA SILVA
MARLENE GUIMARAES DA SILVA
MARLON BRUNO CHAGAS
MATEUS BUENO FERREIRA
MATEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
MAXWELL VINICIUS DE MENESES
MICHEL AUGUSTO ROCHA
NADIR FRANCISCA VALADAO
NEIDE APARECIDA DA SILVA
NEIDE BELO ALVARENGA
NEUZA NEPOMUCENO
NEWTON ROCHA FILHO
NILMA FERREIRA DOS SANTOS
NIVALDO MARCAL DA SILVA
OLIMPIA PIRES DE CARVALHO
OLIMPIO RIBEIRO VALADAO
OLINDA MARIA BORGES DO
NASCIMENTO
OLIVEIRA CARMO MENDONCA
ONELIA DOS SANTOS SALES
OZIVA MARIA DE ALMEIDA DIAS
PATRICIA KELLEN DA SILVA
PEDRO ALVES DOS SANTOS
PEDRO PIO DE OLIVEIRA
POLIANA MACHADO GONTIJO
CUNHA
RAFAEL AUGUSTO REIS DE SOUZA
RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA
TAVARES
REGINA CELI DOS REIS RIBEIRO
REGINA MARIA VITAL DOS
SANTOS
RENATA GONZAGA DIAS
RENATA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RODRIGO GUIMARAES CARMARGO
PORTO
ROMERO CARMARGO DE FREITAS
RONALDO DE SOUZA CUNHA
RONALDO DIVINO
RONALDO PIRES ARANTES
RONILDA LIMA SOUTO
ROSANGELA FATIMA DE LIMA
ROSEMARY FRADE D‘CARLOS
ROSEVALDO MODESTO DE SOUZA
ROSILENE LOPES TAVARES PAIM
ROSILENE MARIA DA FONSECA
RUBENS ANTONIO PARREIRA
JUNIOR
SANDRA MARIA RIBEIRO DE
ALMEIDA
SARAH DE MELO VILELA
SEBASTIANA ROSA DA CONCEICAO
PINTO
SEBASTIAO DE OLIVEIRA NETO
SEBASTIAO DONIZETE DE
OLIVEIRA
SEBASTIAO FLORISBELO DE
CASTRO
SERGIO LUIS TEIXEIRA
SOLANGE PEREIRA VAZ
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA
SONIA DE FATIMA DA CUNHA
MELO
SONIA IMACULADA RAMOS
SONIA MARIADE SOUSA
STENIO CARDOSO RIBEIRO
TATIANE E ERASMO CARLOS
ESPINDOLA
TELMA RODRIGUES GONCALVES
TEREZINHA ALICE COSTA PIERONI
TIAGO HENRIQUE DOS REIS
VALDETE ANGELA DE ALMEIDA
EUFRASIO
VALERIA JANE MENEZES TORRES
VALERIA TAGLIALEGNA BUENO
VALQUIRIA SILVA HONORIO DA
MATA
VANDERLEY
FRANCISCO
TEODORO
VANDERLINO FRANCISCO DA
SILVA
VANESSA MARA DE SOUZA
VERA APARECIDA CAMARA DOS
SANTOS
VERA LUCIA ALVES TEIXEIRA
VERA LUCIA DE SOUSA
VERA LUCIA RODRIGUES
VICENTE DE OLIVEIRA
VINICIUS JUNIO PACHECO
CUNHA
WALMIRA RIBEIRO
WALQUIRIA PINHEIRO LIMA BELO
WALTER CORREA DE FARIA
WANDERLEY XAVIER DE CASTRO
WILSON CASTILHO ALMEIDA
WIRLEY PEDRO DE OLIVEIRA
ZELIA ALVES PIMENTA
ZELIA MARIA SOUTO

É bom lembrar!!!
Data

Agenda Paroquial de Julho

Hora

01
02
03
04
05
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07
08
09
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S
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20
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23
24
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26
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28
29
30
31

Q
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Q
Q
S
S
D
S

Atividade

Local

13:00

Encontro com casais de Segunda União

Salão Paroquial

12:00

Missa em louvor a São Vicente Férrer

Matriz

Tarde de formação dos Ministério da Palavra

Salão Paroquial

14:00

Reunião do Ministério da Palavra
Retiro do MAC
Retiro do MAC

Salão Paroquial
Vicentão
Vicentão

07:00
19:30

CEPAE
CPE

Casa Paroquial
Salão Paroquial

Dia dos Avós - São Joaquim e SantAna
Encontrão do EJC
Encontrão do EJC
Encontrão do EJC
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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
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NO DIA 25 DE JUNHO , ÀS
09:30H NA IGREJA MATRIZ, A
CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DE
DIAMANTE SACERDOTAL “60
ANOS” DO PADRE JOSÉ STOLFI,
SCJ. TIVEMOS A PRESENÇA DOS
PADRES DE LAVRAS, FORMIGA E
FAMILIARES DO PE. JOSÉ.
PRESIDIU A CELEBRAÇÃO O
PÁROCO, PE MARCELO ALVES
DOS REIS.

03/07
MARIA APARECIDA
(LILA)
ACOLHIDA
ANIMADOR:
Caros irmãos e irmãs,
estamos iniciando nossos
encontros do mês de Julho,
quando
teremos
a
oportunidade de aprofundar
nosso conhecimento dos
Evangelhos sugeridos, para
esse mês, e deles tirar
nossas mensagens para
aplicar em nossa vida.
Iniciemos, cantando : Em
nome do Pai...

São Tomé
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Naquele dia faltou
a Tomé o dom da fé. Ter fé é
algo mais que crer, mas, ver em
Jesus o nosso Salvador. A fé é
fruto de uma adesão total a Ele,
do acolhimento de Sua Palavra.
Cantemos: Buscai primeiro o
Reino de Deus...
Ouçamos: João 20, 24-29
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Que sentimentos
nascem em nosso coração a
partir de Tomé?
2. Como explicar a atitude de
Tomé?
3. Quando foi que Tomé se
arrependeu?

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão, Senhor,
por me julgar dono da
verdade, por não me abrir
para ouvir os outros, por não
ouvir as pessoas nem sua
voz dentro de mim. Perdão,
por julgar, criticar, duvidar e
me esquecerde que, com a
mesma medida que julgo serei
julgado. Perdão, Senhor, pela
Sua infinita misericórdia.
TODOS(Cantando) Senhor,
venho pedir perdão, pois
pequei contra Vós...
LEITOR 1. A Igreja celebra hoje o
Dia de São Tomé e, com ele, somos
chamados, a cada dia, a colocar
“os dedos nas chagas de Cristo”.
Nós fazemos isso porque nos
esquecemos que a Páscoa passa
pela Cruz. A cada vez que mais
buscamos um Deus milagreiro, aí
precisamos voltar e colocar os
dedos, é sinal de que a nossa fé
não é aquela ensinada por Jesus.
Seguimos um Cristo Ressuscitado,
mas as cruzes da vida não nos
deixam esquecer as Suas cicatrizes.
Não podemos mesmo esquecer, pois
a vida nos apresenta os sofrimentos
da Cruz: doenças, morte,
dificuldades familiares e financeiras.
Nessa hora a vida nos pergunta:
“A quem seguimos?”
TODOS: E assim nós dizemos
como Tomé: “Meu Senhor e meu
Deus!”
LEITOR 2. As palavras de Jesus a

Tomé servem para todos nós:
“Felizes os que não viram e creram”.
A verdadeira fé é aquela que nos
faz aplicar, na prática do dia-a-dia,
o grande ensinamento de Jesus: o
Amor. Esse amor não é somente um
sentimentalismo, mas o uso da
inteligência, que, à Luz do Espírito
Santo, ao vermos a verdade,
aderimos a ela. E isto não se
consegue da noite para o dia.
Jesus, conhecedor da nossa
fragilidade, nos avisa: “Se alguém
quer vir após Mim, renegue-se a si
mesmo, tome a sua cruz e sigame”. A incredulidade inicial de Tomé,
transforma-se na mais autêntica
profissão de fé: “Meu Senhor e meu
Deus!” Os sinais da cruz foram
provas da Ressurreição. O episódio
da vida de Tomé leva-nos a
entender que”a fé é uma aventura
divina.”
TODOS: Não se trata de tocar e
ver, mas de acolher o mistério
de Cristo Ressuscitado.

LEITOR 3. Os apóstolos estavam
reunidos em comunidade, quando
Jesus se pôs no meio deles e se
deu a conhecer. Tomé não estava
participando da comunidade
naquela hora e deu uma prova de
incredulidade quando disse: “Se eu
não vir as mãos e o sinal dos
pregos e não colocar minhas mãos
ali, não acreditarei”. Quantos
“Tomés” nós encontramos em
nossa vida e até dentro de nós e
dentro da própria Igreja. Pessoas
que não vivem em comunidade. A
Ressurreição não pode ser
compreendida pela visão ou pelo
contato físico, mas sim, à medida
que a fé nos leva a nos abrirmos
ao dom de Deus. Felizes somos
nós, que vemos o Cristo, todos os
dias, no milagre da Criação e, por
isso, cremos.
TODOS: Senhor, eu creio, mas
aumentai a minha fé.

PRECE
TODOS: Ó glorioso apóstolo
São Tomé, que, depois de
haverdes duvidado da
Ressureição de Nosso Senhor
Jesus Cristo, obtivestes a
graça de tocar com vossas
mãos,
as
chagas
sacratíssimas de Seu Corpo e
fizestes a maravilhosa
oração: “Meu Senhor e meu
Deus”, crendo assim em
Jesus Ressuscitado. Eu vos peço,
humildemente, a graça de
conseguir a misericórdia do
Senhor e as luzes do Espírito
Santo para meu espírito. Amém.
Pai Nosso... Ave Maria... Salve
Rainha...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Um dia Tomé disse a
Jesus: “Não sabemos para onde vais,
como poderemos saber o caminho”?
E Jesus lhe disse: “Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida, ninguém vai ao
Pai a não ser por Mim” Tomé queria
saber cada vez mais e não teve medo
de expor a realidade de sua fé. A
sua incredulidade não foi por acaso,
estava nos planos de Deus. Ao
colocar as mãos nas chagas revelounos a Presença de Jesus, quando
disse: “Meu Senhor e meu Deus.”
São Tomé rogai por nós!
Até o próximo encontro, se Deus
quiser.
CANTO: Passa por aqui, Senhor...
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O discípulo não é maior que o Mestre

ACOLHIDA
A N I M A D O R :
Queridos irmãos e
irmãs, hoje, vamos ver
que a humildade deve
estar presente em
toda a nossa vida.
Não podemos dar uma
supervalorização ao
nosso
“eu”.
Lembremo-nos que
não somos maiores
que ninguém, somos
sim, menores que os
que nos guiam.
Iniciemos, invocando a
Santíssima Trindade:
Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão,
Senhor, por insistir em
minhas falhas, resistir
às mudanças, colocar
meus interesses à
frente
de
Sua
vontade. Perdão, por
acusar os outros por
atitudes
e
comportamentos,
que, muitas vezes, são
também os meus.
Perdão, por depender
tanto da opinião
alheia, deixando de olhar dentro
do meu próprio coração.
TODOS (Cantando) Senhor,
que viestes salvar os corações
arrependidos...
LEITOR 1. Quem dá testemunho
de Deus, terá seu lugar
assegurado junto a Ele. Sabemos
que o servo não é maior que o
seu Senhor e que o discípulo não
é maior que o Mestre. Se falaram
mal de Jesus e disseram que Ele
agia junto com Belzebu, imaginem
o que poderão falar de nós que
O seguimos. Temos até receio de
participar de alguma atividade
pastoral na comunidade, com
medo que nos critiquem. Por que
tanto medo? O Evangelho precisa
ser anunciado. Talvez, até dirão
que
queremos
aparecer.
Estejamos livres para anunciar o
Cristo, fazer o bem, agradando
ou não às pessoas. Para mostrar
que o Mestre é maior que os
discípulos, Jesus diz se preocupar
com os pássaros e até com os
fios de cabelo nossos.

ANIMADOR:
O
discípulo não é maior,
mas pode participar
da vida e da obra de
Deus, pois é um
engano pensarmos
que
um
dia
poderemos
ser
maiores que nosso
Mestre, basta a nós
aceitarmos
e
seguirmos tudo o Ele
nos ensinou.
Cantemos: Como são
belos os pés do
mensageiro...

TODOS: Assim, como não vai
se preocupar com seus filhos?
LEITOR 2. O medo não deve
impedir a proclamação aberta da
mensagem que Jesus nos
encarregou de anunciar, pois, no
decorrer dos Evangelhos, sempre
O encontramos dizendo: “Não
tenhais
medo”.
Sejamos
corajosos. Mesmo sabendo que
o servo não é maior que o
Senhor, temos a grande tentação
de acharmos que somos grandes,
superiores aos nossos irmãos e
ceder à tentação de anunciar a
nós mesmos. Se a missão de
Jesus é também a nossa,
abandonemo-nos nas Mãos do Pai
que se preocupa conosco.
TODOS: Jesus é o Senhor do
Universo e devemos estar
sempre
disponíveis
e
submissos.
LEITOR 3. “O discípulo não está
acima de seu Mestre, e todo
aquele, porém, que for bem

instruído será semelhante ao seu
Mestre.” (Lc 6) O máximo que
poderemos
aprenderserá
chegaraté perto do saber do
Mestre, mas nunca superiores a
Ele. O ensino do Mestre vai revelar
Seu Coração, que será o limite do
desenvolvimento do discípulo.
Jesus nos deu muitas lições de
humildade em toda a sua vida
terrena, mas o maior exemplo que
nós temos é o do Lava-pés. Nele,
Jesus não só ensinou como ser
humilde, como também realizou a
tarefa diante deles. O objetivo do
discípulo deve ser como seu
Mestre. Devemos estar dispostos
a realizar todas as tarefas com
amor e humildade, assim como,
temos a certeza, que o Mestre
faria. Jesus mesmo nos disse que
Ele é o único que pode ser
chamado realmente de Mestre.
Não nos esqueçamos disso.
TODOS: Vamos, portanto,
imitar o nosso Mestre e Senhor
Jesus Cristo.
A PALAVRA DE DEUS

PRECE
TODOS:
Senhor
Jesus, manso e
humilde
de
Coração, escutai as
minhas
preces.
Atendei-me e livraime do desejo de ser
estimado,
ser
p r o c u r a d o ,
aclamado, elogiado.
Fazei com que eu
seja mais humilde,
que eu reconheça
que Vós sois o
Mestre e que eu não
tenha pretensão de
ser grande. Maria, exemplo de
humildade, rogai por nós.
Jesus, Vós que sois tão
perfeito,
ajudai-me
a
conseguir essa graça.
Pai Nosso... Ave Maria...
Credo...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Jesus nos proibiu
de chamar o homem de mestre,
pois, esse título é só Dele.
“Maldito o homem que confia no
homem. Bendito o homem que
confia no Senhor.” Nosso único
modelo perfeito é Jesus Cristo e,
se nosso objetivo for Ele, não
haverá limite para nosso
crescimento espiritual. Imitemos
Jesus em tudo que realizou e,
assim, não há tarefa que não
queiramos fazer. Participemos da
vida e da missão de Jesus, pois,
a Sua história é a nossa história.
Até o próximo encontro,
querendo Deus.
CANTO: Vós sois o caminho,
a Verdade e a Vida...

Junho de 2015

Julho de 2017
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O joio e o trigo
PARTILHA
ANIMADOR:
1.Como o “joio”
pode entrar em
nossa vida?
2. Comentemos: A
oração pode nos
levar à opção
certa.
3.
Como
analisamos nossa
comunidade hoje
e
quando
começou a se
formar?

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros
irmãos e irmãs da
Comunidade, o bem e o
mal assediam o nosso
coração na mesma
intensidade. Cabe a nós
reconhecer a diferença
e separar os dois em
nossa vida, mas isso só
vai acontecer com o
conhecimento
da
verdade e a graça de
Deus. É o que veremos
hoje.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Peço
perdão por todos os
nossos
pecados,
principalmente quando
fomos insensatos e não
soubemos diferenciar o
bem do mal. Deixamos
que o maligno jogasse
sua semente em nossa
alma e criasse raízes em
nosso coração. Só com
Vossa graça, Senhor,
podemos voltar a ter
paz e a servi-lo como
Vós quereis. A Vossa
misericórdia irá nos
perdoar e orientar.
TODOS (Cantando)
Renova-me, Senhor Jesus...
LEITOR 1. Na nossa vida sempre
aparece esta pergunta: “Se
semeamos o bom trigo, porque nos
aparece o joio”? Se esperávamos
que tudo desse certo, de repente
tudo muda. Muitos projetos nossos
nascem bonitos, mas com o tempo
se perdem, esquecem o sentido
inicial e muda ou acaba. Isso, às
vezes, acontece em nossas
comunidades, são formadas com
perspectivas santas de um
idealizador, mas com o tempo as
pessoas se cansam, dispersam, não
cumprem mais suas atribuições que
lhes cabiam. Acontece, também, na
vida matrimonial, com os religiosos
ou até nas pastorais, onde se
começa cheio de “gás” com o
objetivo de servir e depois vão se
acomodando.
TODOS: Senhor, dai-nos
fidelidade em nossos projetos.
LEITOR 2. Tudo começa muito bem
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e depois vem a pergunta:” “De onde veio
o joio?” Ele é proveniente da fofoca, do
desejo de ser grande, de ser o melhor,
das disputas, da mentira, da discórdia e
o pior deles é a falta de oração. É aí que
temos que nos lembrar do começo, do
chamado e da confiança em Deus, nosso
primeiro amor. Na História da Igreja,
vemos que, muitas vezes, foi necessário
lembrar de seu nascimento, quando era
simples, pequena e perseguida. A própria
Igreja teve que se perguntar: “De onde
veio o joio”?. Ela mesma nos ensina que
para lidar com o mal temos que afastar o
medo, o orgulho, o egoísmo e nos
armarmos com o amor, a solidariedade, a
compaixão.
TODOS: Para separar o joio do trigo é
necessário que tenhamos paciência,
esperar crescer e aí então
reconhecer o que é o bem e o mal.
LEITOR 3. O bem e o mal estão dentro
da gente, dividindo cada coração.
Podemos comparar que para separar o
joio do trigo, isto é, o bem do mal, é um
“procedimento cirúrgico”, pois se trata

de tirar de cada coração humano
aquilo que é maldade, egoísmo,
orgulho, mentira, para que lá
fique só o Cristo. Deus é muito
paciente conosco e espera essa
“operação” em nosso coração,
mas espera, também, que
sejamos pacientes para com
nossos irmãos. Só assim
estaremos com o coração limpo
de verdade.
TODOS: Separando o bem do
mal estaremos em paz com
Cristo e os irmãos.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Jesus explica: “O
que semeia a boa semente é o
Filho do Homem, o campo é o
mundo, o joio é semeado pelo
demônio, a colheita é o fim do
mundo e os ceifadores são os
Anjos”.
Cantemos: Minha vida tem
sentido...
Ouçamos: Mateus 13,24-43.

PRECE
TODOS: Divino
Espírito Santo,
necessitamos
muito de Vossa
Luz,
para
conhecer
o
caminho que
d e v e m o s
seguir. Temos
necessidade de
Vós, para que o
nosso coração
se abra e nós
p o s s a m o s
perceber Vossa
P r e s e n ç a .
Ilumina a nossa
mente, para que
p o s s a m o s
s e m p r e
distinguir o bem
do mal e só praticarmos o bem
agradando a Deus e a nós
mesmos. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria...
Consagração a Nossa Senhora
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Deus espera que
tenhamos o discernimento para
conseguirmos separar, em nossa
vida, o que vai nos trazer o bem
ou nos levar para o caminho do
mal. Só assim estaremos
preparados para alcançar, um dia,
o Reino de Deus. O joio e o trigo
são de sentidos opostos e o que
importa é saber de que lado
estamos. Não se cria um reino
dentro de outro, um tem que ser
eliminado para que o outro exista
e o bom é o lado de Deus. Até o
próximo encontro, com a graça
de Deus.
CANTO: Me chamastes para
caminhar a vida contigo...

2015
de de
2017
Junho
Julho

24/07
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos
e irmãs, continuando com a
meditação dos Evangelhos, hoje
vamos ver que Lázaro morreu e
suas irmãs Marta e Maria estão
tristes e ainda choravam porque
tinham a certeza que se Jesus
estivesse lá, isto não teria
acontecido.
Iniciemos, invocando o Espírito
Santo: Vinde Espírito Santo... Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor Jesus,
hoje, pedimos perdão por
estarmos sempre pedindo mais
que agradecendo. Perdão, porque
tentamos fazer muitas coisas ao
mesmo tempo e nada sai perfeito
e ainda colocamos a culpa no
Senhor, que não nos ajudou, e
nos sobrecarregou. Perdão, por
não acreditar que o Senhor tem
a obrigação de nos servir. Perdão,
misericórdia.
TODOS(cantando): Piedade,
piedade, piedade de nós ( 2
vezes).
LEITOR 1. Lázaro faleceu. Era
amigo de Jesus, bem como suas
irmãs Marta e Maria. Marta,
sempre pronta a servir, nos faz
ver a beleza do dom do serviço.
Está sempre correndo e é assim
que ela vai ao encontro de Jesus,
quando Ele chega, por ocasião da
morte de Lázaro. Mais uma vez
não pede nada para si, mas para
seu irmão. Um dia, ela já tinha
ouvido do Senhor um alerta: “Não
se preocupe com tantas coisas”.
Certamente, ela aprendeu que
Maria havia escolhido a “melhor
parte”.
Aos
poucos,
foi
aprendendo que a agitação não
leva a nada, que a correria só
cansa, que Deus nos basta.
Muitas vezes, somos como Marta.
TODOS: Nossa correria nos
faz esquecer de rezar, de olhar
para nossos irmãos.
LEITOR 2. Nem sempre estamos
preparados para ficar a sós com
Deus, levar uma vida de oração,
no silêncio do nosso coração e
no rosto de nossos irmãos. A
ressurreição de Lázaro era
temporária. Algum dia ele voltaria
a morrer como todos os mortais.
Mas para Jesus, o importante não
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Teu irmão ressuscitará
era a morte física. Jesus fala que
quem está morto pelo pecado,
renascerá pela conversão e o
ponto central dessa conversão é
a misericórdia. A grande novidade
da revelação feita por Jesus é que
o Pai nos ama. Nossa morte
espiritual passa pelo descaso com
os irmãos. Marta fez uma
profissão de fé afirmando:
TODOS: “Tu és o Cristo, o
Filho de Deus, Aquele que
deveria vir ao mundo.”
LEITOR
3.
Com um só
chamado,
Jesus operou
um
grande
m i l a g r e :
“Lázaro, vem
para fora” A
atitude das
duas irmãs foi
bem diferente:
Marta corre;
Maria espera.
Marta cobra;
Maria adora.
Com Marta,
Jesus parou e
com Maria, Ele
voltou a andar
em direção ao
sepulcro.
Todos
nós
temos dentro
um
Lázaro
morto
que
precisa
ser
ressuscitado
pelo Senhor,
n o s s a s
atitudes,porém,
param
ou
colocam
o
milagre em
andamento.
Outro detalhe
que
nos
chama
a
atenção
na
ressurreição
de Lázaro é
que
as
pessoas que
removeram a
pedra.
O
milagre
só
Jesus
pode
fazer,
mas
cabe
a
nós
removermos as pedras que nos
impedem de viver a vida de um
modo cristão e solidário,
removendo as pedras que

sufocam nossos irmãos e a nós.
Sejamos solícitos como Marta,
mas, adoradores como Maria.
TODOS: Que o Espírito Santo
nos mostre qual é a tampa do
sepulcro em nós.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR:
O
texto
da
ressurreição de Lázaro é um dos
mais belos do Evangelho. Jesus
demonstra que se importa com
aquela família, como se importa

com a nossa, com seus amigos.
Cantemos: Aleluia, aleluia, a minha
alma abrirei...
Ouçamos: João 11, 19-27

PARTILHA
ANIMADOR: 1.Como vocês
definiriam a atitude Marta:
incrédula ou afobada?
2. Que palavras Jesus usou para
consolar as irmãs de Lázaro?
3. Jesus disse: “Tirem a pedra” o
que isto pode significar em nossa
vida?
PRECE
TODOS: Sim, Ó Senhor, como
Marta e Maria eu creio que Tu
és o Filho de Deus e
podes
realizar
milagres. Mas não
preciso de sinais
para acreditar em
Vós. São muitos os
sinais que estão na
nossa vida, nos
nossos atos, na
natureza. Faça com
que
eu
saiba
reconhecer
essa
verdade, fortalecido
na esperança, que se
renova a cada dia,
especialmente nos
momentos
mais
difíceis e nas maiores
provações. Faça com
que eu saia da morte
do pecado para a
vida em Vós. Amém!
Pai Nosso... Ave
Maria... Glória...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: O agir de
Jesus depende de
nossas
atitudes.
Precisamos aprender
que seu tempo é
diferente do nosso.
Devemos nos orientar
pela Sua Palavra, até
que,
nosso
jeito
apressado de querer
as
coisas
seja
substituído
pelo
silêncio da adoração.
Ajude-nos, Senhor, a
remover
toda
e
qualquer pedra de
tropeço de nossos
corações. “Assim, Sua
poderosa
Voz
ressuscitará nossos
Lázaros.”
Até
o
próximo encontro, se Deus
quiser.
CANTO: Eu vim para que todos
tenham vida...

Junho de 2015

Julho de 2017

E-5

31/07

O tesouro escondido

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros amigos e
amigas, terminamos hoje
nossos encontros do mês de
Julho e achamos que foram
muito válidos, pois, tudo o
que se faz para difundir o
Evangelho tem o seu valor.
Todas às vezesem que
estudamos os Evangelhos,
encontramos neles algo de
novo. Hoje, ao vermos a
parábola
do
tesouro
escondido, teremos que
optar: enterrar nossos dons
ou fazer uso deles.
Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Temos muitos
dons que nos foram dados
pelo Espírito Santo, mas
sempre achamos que os dons
dos outros são mais
perfeitos, são melhores.
Perdão, Senhor, pela nossa
ignorância. Nós é que não
sabemos colocá-los em
prática, em favor do irmão e
até mesmo para nosso
próprio uso. Escondemos os
nossos
talentos,
por
comodismo, por preguiça, por
falta de coragem de fazer
deles uma escada para
chegarmos até o Céu.
Perdão, Senhor, misericórdia
de nós.
TODOS(Cantando):
Tende
piedade, tende piedade, tende
piedade, de nós ó, Senhor...
LEITOR 1. No tempo de Jesus havia
muita insegurança e, por isso, era
costume as pessoas esconderem
seus tesouros enterrando-os, pois
era tempo de guerra e esse era o
melhor meio de proteger seus
tesouros. Por causa disso era
comum as pessoas encontrarem em
terrenos os tesouros escondidos.
Sendo encontrados, eles passavam
a pertencer ao dono do terreno. É
a partir disso que Jesus diz que o
homem vendeu tudo o que tinha
para comprar um terreno. Também
é inusitada a atitude do
comerciante de pérolas, que vendeu
tudo para comprar uma mais
valiosa. Nas duas parábolas o
significado é claro: quem encontra
o Reino dos Céus, deixa tudo para
seguir Jesus, já não precisa mais
nada.

E-3

Ouçamos: Mateus 13, 4452
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Jesus
disse: “pedi e recebereis”
Qual é nossa reação
quando não recebemos o
que pedimos?
2. Na nossa comunidade,
que tesouros precisamos
desenterrar?
3. Que tipo de renúncia
nos leva a encontrar o
tesouro?

TODOS: Não podemos enterrar
nossos talentos.
LEITOR 2. O homem de hoje é muito
diferente do homem daquele
tempo;não enterra seu tesouro que
são seus dons e talentos, mas
investe neles. Eles enterravam por
medo, mas investiam tudo que
tinham. Quando se encontra o
tesouro do Reino de Deus, passase a conhecê-lo, investe-se no dom
da graça, pois se experimenta a
graça da Presença de Cristo; vive
no mundo, mas não é do mundo.
Esse Reino está no meio de nós.
Onde dois ou mais estiverem
reunidos em nome de Cristo, Ele
estará lá, no meio deles e lá estará
a semente do Reino. Por isso, é tão
importante a vida em comunidade,
que faz com que o Reino aconteça
com “paz, justiça e a graça do
Espírito Santo”.
TODOS: Senhor,venha a nós o
Vosso Reino; vale a pena vender
tudo para investir Nele.

LEITOR 3. A parábola do tesouro
escondido é, para nós, um convite
para que deixemos tudo o que nos
afasta da Presença de Deus e
investirmos na nossa fé. O Reino
de Deus é a razão pela qual se deixa
tudo. Com essa parábola, chegamos
à conclusão que, nós, cristãos, que
já compreendemos a importância do
Reino, precisamos ser coerentes
com a escolha que fizemos e a
vivermos com a alegria de quem se
sente realizado. Viver esse encontro
requer discernimento e sabedoria,
pois, se de um lado gera alegria, de
outro vai gerar renúncias.
TODOS: A nossa escolha é nos
despojarmos do que temos
eseguir Jesus.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Quando descobrimos
algo que realmente muda o nosso
coração, temos a tendência de logo
espalhar a notícia. Mas é preciso
cautela: “O homem o encontrou,
mas o escondeu de novo”.
Cantemos: Eu confio em Nosso
Senhor...

PRECE
TODOS: Senhor meu
Deus, eu Vos louvo e
agradeço pela Vossa
imensa bondade e
infinita misericórdia.
Em Vós está o tesouro
escondido e quem o
acha, encontra a fonte
da vida. Quero, a cada
dia,
buscar
esse
tesouro que só se
encontra escondido
para aqueles que não
querem Vos encontrar.
Peço à Mãe do Céu e
minha, que me ajude a
encontrar essa riqueza
e que os sofrimentos e
as dificuldades não me
impeçam de desfrutar
dele. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria... Santo
Anjo...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Ao lado da alegria por
termos encontrado o valioso
tesouro, o Reino de Deus,
coloquemos o desafio da fidelidade,
a capacidade e a coragem de nos
desfazermos de coisas de menor
valor. É preciso ter a certeza de
que encontramos um tesouro e
vencermos o medo de ainda não
estarmos preparados para tomar
posse de algo tão valioso. Com
muita oração, peçamos a Deus que
nos ajude a desenterrar o tesouro
e dividi-lo com os irmãos.
Vamos nos dar o abraço da paz,
desejando a nossos irmãos, que, no
próximo Mês,estejamos aqui para
louvar a Deus, repartir a Palavra e
o Amor fraterno.
CANTO: Pelas estradas da vida
nunca sozinho estás...

2015
de de
2017
Junho
Julho
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Jesus, fonte e princípio da dignidade humana e valores
JULIETA VOIETTA
A
dignidade
da
pessoa humana tem
origem tanto no pensamento
clássico como nas idéias trazidas
pelo Cristianismo. De acordo com
este movimento, o homem foi criado
à Imagem e Semelhança de Deus,
sendo sua dignidade ligada à criação
divina. Trilhando o pensamento
cristão, podemos afirmar que o ser
humano possui posição singular,
uma vez que ele foi feito à Imagem
e Semelhança de Deus, ocorrendo
uma igualdade entre todos os seus
filhos, despertando os sentimentos
de solidariedade e caridade.
A pessoa humana criada à
Imagem de Deus é a primeira e
última fonte da vida humana. À luz
da fé, o homem foi criado à Imagem
de Deus (Gn 1,27), porém, não é
Deus. Para a antropologia cristã
tradicional o homem ocupa um lugar
singular, único e especial na criação.
A vida vem de Deus e é confiada ao
homem (Gn 1,1). Deus como Criador

é o Senhor
Absoluto
da vida.
E s t e
princípio
exprime,
no mínimo,
que a vida
humana é
um valor
importante.
Mas, até
que ponto
o homem
da
pósmodernidade,
o homem
d
a
s
ciências
biológicas
e s t á
entendendo
a vida humana como valor?
A encíclica Evangelium Vitae quer
ser uma “reafirmação do valor da vida
humana e da sua inviolabilidade, e,

Melodia e
Ritmo
Quando se faz a escolha de cantos
para Santa Missa, a maioria das
pessoaspensa, exclusivamente, na
letra apropriada a cada momento.
Igualmente importante é a melodia.
Isso porque, na liturgia, para cada
momento, cada rito,há um tipo de
música; ora mais contida, ora
moderada, ora vibrante.
Tenho notado que, muitas vezes,
isso passa despercebido, deixando
de proporcionar o clima oracional que
tanto
almejamos
para
as
celebrações.
O canto do Kyrie (ato penitencial),
por exemplo,pede uma melodia
suave, tranquila. É momento de
reflexão, de “fazer as pazes” com
Deus, para tomar parte à Sua mesa.
Não é muito comum um pedido de
desculpas feito sob o som de uma
“fanfarra” ...
De outro lado, existem momentos
que exigem uma forma vibrante, como
o “Santo”. É o canto mais importante
da liturgia eucarística, que une céus
e terra numa grande aclamação de
louvor a Deus! Clima de alegria.
Outro cuidado imprescindível é com
o ritmo. Muitas vezes, o canto
escolhido até possui melodia
apropriada ao momento, mas o grupo
modifica, tocando muito rápido ou
muito devagar, de modo que não
atinge o objetivo. Há equipes que

tocam todas as músicas da missa
do mesmo jeito...
Com isso, a assembleia acaba por
não participar, seja porque não
consegue acompanhar, seja porque
a modificação acaba atrapalhando
sua oração naquele momento, o que
é ainda pior.
Muitas podem ser as causas
dessas “distorções litúrgicas”.
Talvez a falta de formação e
orientação, limitação técnica dos
instrumentistas ou talvez a
vontade(equivocada) de inovar.
Contudo, sempre há tempo de
corrigir o erro. O primeiro passo é
identificá-lo e aceitá-lo; o segundo,
fazer uma sincera autocrítica; o
terceiro, estudar e ensaiar.
Uma dica que pode ajudar é fazer
uma gravação de seu ensaio e
analisar se as canções estão sendo
entoadas fielmente à melodia
original e se o tempo está correto.
Em caso negativo, corrija e ensaie
novamente, até que o consiga. Se
necessário, busque ajuda com
alguém que entenda do assunto,
para direcionar a formação do
repertório.
Assim, com letra, melodia e ritmo
apropriados a cada momento
litúrgico, a música cumprirá bem seu
papel na celebração, de forma santa
e bela.

conjuntamente,
um
ardente
apelo dirigido
em nome de
Deus a todos e
cada
um:
r e s p e i t a ,
defende, ama
e
serve.
Unicamente
por
esta
e s t r a d a ,
encontrarás
j u s t i ç a ,
progresso,
verdadeira
liberdade, paz
e felicidade!”.
O
dado
fundamental
d
a
antropologia
cristã é a dignidade de criatura que
existe em cada ser humano. Este fato
é importante porque diferencia a
pessoa humana dos outros seres

criados. O ser humano é uma
criatura única e não repetível, de
uma riqueza imensa, de particular
beleza, capaz de amizade para com
todos, digna de respeito em
qualquer situação e que só pode ser
pensado em relação a Deus. Diante
disso podemos afirmar que” a
mensagem divulgada por Jesus
Cristo
e
seus
seguidores
representou um ponto de inflexão
no mundo antigo. Pela primeira vez
o homem passou a ser valorizado
individualmente, já que a salvação
anunciada não só era individual,
como dependia de uma decisão
pessoal. Mais que isso, a mensagem
de Cristo enfatizava não apenas o
indivíduo em si, mas também o valor
do outro […], despertando os
sentimentos de solidariedade e
piedade para com a situação
miserável do próximo, que estarão
na base das considerações acerca
dos direitos sociais e do direito a
condições mínimas de existência.”

A Juventude na Igreja

DOM ADELAR BARUFFI - BISPO DE CRUZ ALTA RS
Q u e
reação
t e m o s
quando
vemos,
todos os
d i a s ,
jovens
s e n d o
mortos,
vítimas
d
a
violência?
O que nos faz pensar o fato de que a
maioria
dos
que
estão
nas
penitenciarias são jovens? Qual será
seu futuro? Que caminhos a Igreja
pode oferecer para que nossos jovens
possam realizar seus sonhos, serem
felizes e fazerem este mundo ser
melhor? “A juventude mora no coração
da Igreja e é fonte de renovação da
sociedade” (CNBB, Doc. 85, n.1). A
Igreja olha com amor e esperança
para a realidade dos jovens e lhes
apresenta Jesus Cristo e o projeto do
Reino. Convida-os a um encontro com
Jesus Cristo. Anuncia e testemunha o
que crê: “quando o discípulo está
apaixonado por Cristo não pode deixar
de anunciar ao mundo que só Ele nos
salva. De fato, o discípulo sabe que
sem Cristo não há luz, não há
esperança, não há amor, não há
futuro.” (DAp, n.146). Com este olhar
de discípulo, que acolhe a luz de Cristo
que tudo ilumina (cf. Jo 1,9), o jovem
lê a realidade na qual está inserido,
com suas alegrias e também desafios.
Permite que este mesmo olhar ofereça
sentido para a vida e, a partir dele,

constrói
u
m
projeto
de vida,
p a r a
ser, na
Igreja e
n
o
mundo,
“sal” e
“luz”. O
encanto
por Jesus Cristo desperta nos
jovens as melhores energias para
serem protagonistas da civilização
do amor.
E a comunidade eclesial é o lugar
privilegiado de educação da fé dos
jovens, de construção de um
processo que continue o caminho
do
discipulado
iniciado
na
catequese de iniciação cristã. Dizia
o Papa emérito Bento XVI: “Vós sois
o presente da Igreja e da
humanidade. Sois seu rosto jovem.
A Igreja precisa de vós, como
jovens, para manifestar ao mundo
o rosto de Jesus Cristo, que se
desenha na comunidade cristã.
Sem o rosto jovem, a Igreja se
apresentaria desfigurada.”(10/05/
2007). Os desafios e os sonhos dos
jovens são os da Igreja. A paz, a
justiça, a misericórdia, a vida para
todos, a não violência e o cuidado
da casa comum, são alguns dos
sonhos dos jovens, sementes de
novas relações e do mundo
sonhado por Jesus de Nazaré.
(Fonte: http://cnbbsul3.org.br/ajuventude-na-igreja.html)

