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N

o dia 30/06/2002 quando
o Brasil conquistou o
pentacampeonato de futebol,
aconteceu o que todos os católicos
e evangélicos deveriam fazer e
poderiam compreender a respeito
dos símbolos e das imagens. Todos
os jogadores beijaram aquela
imagem de uma bola. Ninguém a
adorou. Não estamos dizendo que
a bola de ouro era mágica. Estavam
beijando o símbolo de sua vitória,
depois de terem, de joelhos,
católicos e evangélicos, agradecido
a Deus.
Naquele jogo memorável, os
atletas e a comissão técnica fizeram
mais pelo ecumenismo do que, às
vezes, os padres e pastores fazem;
oraram e agradecidos beijaram a
imagem de sua vitória.
Encaro as imagens como encaro
aquela taça. Lembrava e vai sempre
lembrar que Deus permitiu a vitória
dos jogadores desacreditados, que
pela sua humildade venceram a
descrença e encheram um país de
alegria e esperança. Ao beijá-la
estavam agradecendo o Senhor
Deus que lhes dava aquela alegria.
Não foi idolatria. Ficou claro na
televisão.
Sugiro aos católicos e evangélicos
que, quando alguém beijar uma
imagem de Maria, sejam tão

inteligentes quanto foram os jogadores do
Pentacampeonato.
Pode ser que, no meio de 170 milhões
de brasileiros, uns 2% fossem contra
aqueles beijos na imagem da bola e uns
3% viessem a adorá-la. A imensa maioria
sabia muito bem o que era beijar e erguer
aquela taça. Se beijar de maneira
consciente aquela imagem de ouro não foi
idolatria, beijar a imagem de Cristo ou de
Maria também não é. Depende da intenção.
Eu sei o que é beijar uma imagem. Quem
me chamar de idólatra por isso, vai ser
responsável por calúnia e difamação, da
mesma forma que será responsável, se
disser
que
os
heróis
do
Pentacampeonato
adoraram aquela
bola de ouro. Foi
um
gesto
de
felicidade.
Não
tinha nada a ver
como o bezerro de
ouro da Bíblia. Não
trataram a bola
como
deusa.
Quando beijamos
as mãos de nossa
mãe, não estamos
dizendo que ela é
uma deusa. É
carinho!
Imagens
são
coisas boas. Bem

utilizadas são uma forma
pedagógica de levar à oração.
Os israelitas mordidos por
serpentes no deserto olhavam
a imagem de bronze de uma
serpente e pensavam em
Deus. E Deus os libertava
Quem é inteligente, sabe o
que os sinais representam.
Quem não pensa acaba
conversando com a imagem
como se ela tivesse poder. Se
quiser falar olhando para a
imagem que o faça. Mas
explique porque alguém não
vai entender! Eu tenho Bíblia
e sei usá-la. Tenho imagens e
sei usá-las. Deus sabe que eu
sei. Se alguém me critica por
isso, o problema já não é meu.
Está falando sem saber o que
sinto e o que penso. Julgou-me
pelas aparências. E foi Jesus
quem disse que ninguém deve
julgar os outros. (Mt 7,1)
Dependendo da cerimônia, eu
beijo o altar e a imagem do
Cristo crucificado. É um sinal de
minha gratidão da mesma
forma que Deus enche meus
caminhos de sinais do seu
amor.

“Família, luz para a vida em Sociedade.”
Anuar Teodoro Alves

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

Neste ano, a reflexão para a
“Semana Nacional da Família” que
será celebrada de 13 a 19 de
agosto, está em sintonia com o
impulso da Igreja no Brasil para
que seja percebida a importância
das ações dos cristãos leigos e
leigas na sociedade. E o Papa
Francisco nos mostra uma
característica fundamental da
família cristã:é “a família que
reza”. O Evangelho coloca em
evidência dois modos de rezar,
um falso – aquele do fariseu – e
outro autêntico – aquele do
publicano. O fariseu encarna uma
atitude que não exprime a
gratidão a Deus pelos seus
benefícios e a sua misericórdia,
mas sim satisfação de si. Já a
oração do publicano é a oração
do pobre, que agrada a Deus,
que, ‘chega às nuvens’,
enquanto a do fariseu é
sobrecarregada pelo peso da
vaidade.
Gostaria,então, de perguntar
a vocês: rezam alguma vez em
família? Alguns sim, eu sei. Mas

tantos dizem:
em família,
como se faz?
P o r q u e
parece que a
oração seja
algo pessoal
e então não
há nunca um
momento
adequado,
tranquilo, em
família… Sim,
é verdade,
mas
é
t a m b é m
questão de
humildade, de
reconhecer
que temos
necessidade
de
Deus,
como
o
publicano! E
todas
as
famílias têm
necessidade
de
Deus:
todas, todas!

E
é
necessário
simplicidade: para
rezar em família: rezar
junto o ‘Pai Nosso’,
em torno da mesa,
não
é
algo
extraordinário: é algo
fácil. E rezar junto o
Terço, em família, é
muito bonito, dá tanta
força! E também rezar
um pelo outro: o
marido pela esposa, a
esposa pelo marido,
ambos pelos filhos, os
filhos pelos pais, pelos
avós… Isto é rezar em
família, e isto torna
forte a família: a
oração.
Que
a
Sagrada
Família abençoe e
santifique
nossas
famílias, para que
busquemos
ser
famílias discípulas e
missionárias,
anunciando a todos a
alegria do Cristo
Ressuscitado.

Agosto de 2017
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Nossos
patrocinadores:
Vista-se
bem...para ser
bem visto
R. Barão de Piumhi, 53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

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

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

“NÃO FOSTES VÓS QUE ME ESCOLHESTES, FUI EU QUE
VOS ESCOLHI” JO 15,16

Lurdinha Gomes
O Evangelho de João,
já disseram os teólogos, é um
poema à vida, uma grande
catequese e de profundo saber
teológico que nos permite, como
leitores, uma visão da Pessoa
divina de Jesus, externando a
espiritualidade de alguém que
viveu intensamente uma
experiência de fé, gravou-a no
coração e ainda é, sem dúvida,
o testemunho do discípulo “que
Jesus amava”... Os escritos de
João são essenciais à autêntica
espiritualidade cristã. São
palavras que brotaram do mais
íntimo de seu coração,
evidenciando a espiritualidade de
um homem íntimo de Jesus e
Maria. O Evangelista nos mostra
que “Jesus é a Palavra que revela
Deus aos homens”. Transformar
água em vinho foi o primeiro sinal
da ação missionária de Jesus e
que resume todo o seu
ministério, cuja meta será a
transformação da humanidade.
Por Jesus, os seres humanos
transformarão suas relações com
Deus e entre si. Em suas palavras

de despedidas aos apóstolos, Jesus
salientou a importância do amor
fraterno: “Este é o meu
mandamento: amai-vos uns aos
outros, como eu vos amo”... Não é
qualquer amor... ao meditar esta
perícope nós nos sentimos tão
pequenos!... Jesus nos ama muito!
Ele diz em 15,9: “Como o Pai me
ama, assim também eu vos
amo. Perseverai no meu
amor...” Jesus revela aos
apóstolos todo o amor que
sente pela humanidade! E
ainda acrescenta o valor da
perfeita amizade: “Vós sois
meus amigos, se fazeis o que
vos mando”. “Já não vos
chamo servos, porque o servo
não sabe o que faz seu senhor.
Mas chamei-vos amigos, pois
dei a conhecer tudo quanto
ouvi de meu Pai”. “Não fostes
vós que me escolhestes, mas
eu vos constitui para que
vades e produzais frutos, e o
vosso fruto permaneça...”
(15, 12 ss). Jesus continua a
nos chamar, continua a nos
falar da necessidade de amar

ao próximo como a nós mesmos...
Seria um mundo novo, cheio de
paz e concórdia, não seria minha
gente? Jesus continua a nos
chamar, a nos escolher, a nos
mostrar como ser cristão, mesmo
no século XXI! Poderíamos tentar
alcançar esta meta! Vamos
juntos?!

MÊS VOCACIONAL NO ANO MARIANO
Julieta Voiêtta
Todos
os
anos,
durante o mês de
agosto, a Igreja no
Brasil convida os fiéis a refletirem
sobre
as
vocações,
em
diferentes aspectos. Em 2017,
o chamado “mês vocacional” irá
focar no exemplo de Nossa
Senhora.
Com o tema “A exemplo de
Maria, discípulos missionários” e
o lema “Eis-me aqui, faça-se”,
a CNBB busca motivar a oração
pelas
vocações
nas
comunidades, paróquias e
dioceses, além de conscientizar
adolescentes e jovens ao
chamado de servir a Igreja. A
escolha da temática se deu por
‘Nossa Senhora ser exemplo de
mulher de oração’. A oração é,
também, o pedido que Nosso
Senhor faz aos discípulos quando
vê o tamanho da messe sem o
número suficiente de pastores,
“a messe é grande, mas os
operários são poucos”. A
intenção,
deste
ano,
é
justamente alertar para o
número de vocações sacerdotais
e religiosas no Brasil. É pedir ao
Senhor da messe que envie
operários. A oração é o meio
privilegiado para suplicar, pedir

ao Senhor que envie esses operários
que a Igreja tanto precisa. O nosso
povo sedento de Deus, sedento de
transcendência,
sedento
do
E v a n g e l h o
necessita
de
pastores,
de
p e s s o a s
capazes
de
anunciar essa
Palavra como
fez Maria, isto
seja
no
Ministério
Ordenado, seja
através da Vida
Consagrada,
seja através do
a n ú n c i o
catequético,
nas
diversas
atividades do
c o t i d i a n o
e,também, no
mundo leigo.
O
mês
vocacional é,
t a m b é m ,
celebrado no
contexto do Ano
N a c i o n a l
M a r i a n o ,
proclamado pela
CNBB,
por

ocasião dos 300 anos do encontro
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, no Rio Paraíba do Sul.
Por isso, a escolha da temática
dedicada a Nossa
Senhora, também,
se fez presente.
“A Igreja no
Brasil realmente
deseja, neste mês
de agosto de
2017, promover
um
grande
mutirão e dentro
d
a
s
comemorações
dos 300 anos do
encontro
da
imagem de Nossa
S e n h o r a
A p a r e c i d a
realmente suplicar
ao céu que não
falte operários
para a vinha.
Espera-se
que
muitos jovens do
sexo feminino, do
sexo masculino
possam responder
como fez Maria:
Eis-me aqui, façase segundo a tua
palavra”.
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Ruy Martins
No dia 04 de Agosto
celebramos São João
Maria Vianey, o Cura
D´ars, padroeiro dos
párocos. Por
isso mesmo,
t a m b é m ,
neste
dia
comemoramos
o
Dia
do
P a d r e .
Portanto, um
momento
apropriado
p
a
r
a
refletirmos
sobre
a
presença tão
importante
d e s t e s
homens de
Deus em nossas vidas.
O padre é aquele que deixou tudo
para continuar a missão especial de
Jesus de evangelizar, de semear a
Palavra de Deus, construir o Reino de
paz e amor, de acolher e de unir. É
alguém que conhece a alma humana
e que traz o perdão e a bênção. É
muito gratificante, uma comunidade
como a nossa, poder contar com
padres tão zelosos e que sabem
cuidar e acompanhar tão bem o povo

OS PADRES DE NOSSA PARÓQUIA
que Deus lhe confiou.
Através deles, podemos
encontrar o verdadeiro
caminho da conversão e
da vida plena em Cristo.
Nós, da Paróquia São
Vicente Férrer, somos, de
fato, privilegiados por
contarmos com nossos
padres.
Hoje, residem em nossa
Paróquia,
cinco
sacerdotes. São eles, Pe.
José Stolfi, que tanto
bem já fez à comunidade
e que agora, em função
da idade avançada, já não ministra
mais os sacramentos. Mas, continua
sendo uma presença importante de

SER CATEQUISTA É UMA VOCAÇÃO
Aparecida Borges

“Ser” catequista!
Não
trabalhar
como catequista:
Isso não adianta!
Trabalho como
catequista,
Porque gosto de
ensinar...
Se porém tu não
és catequista, não
adianta!
Não
serás
fecundo,
não
serás fecunda!
Catequista é uma vocação.
“Ser catequista”: esta é a vocação;
Não trabalhar como catequista.
Atenção que eu não disse “fazer” O
catequista,
mas “sê-lo”, porque compromete a vida:
guia-se para o encontro com Cristo,
através das palavras e da vida,através
do testemunho.” Papa Francisco
A vocação do Catequista é um
chamado que Deus faz às pessoas que
se comprometem com o trabalho de
construção do seu Reino. Um chamado
a sair de si mesmo e ir ao encontro do
outro, fazendo-o encantar por Jesus
Cristo e por sua proposta de vida
plena. O Catequista é alguém que
recebeu o chamado para esse
ministério. É um passo a mais no
seguimento e no testemunho a Jesus
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Cristo.
Catequista
é
alguém chamado a
conhecer
Jesus
Cristo, amá-lo e
levar
sua
mensagem a todos
por
meio
do
testemunho
de
vida.
Ser catequista é
viver uma vocação
característica
dentro da Igreja.
Ela é uma realização da vocação
batismal. Pelo Batismo, todo cristão
é mergulhado em Jesus Cristo
participante de sua missão profética
de proclamar o Reino de Deus.
Ser Catequista é ser testemunha,
instrumento de Deus.
Catequista não anuncia a si mesmo,
mas a Jesus Cristo e sua mensagem!
Catequista é aquele que é enviado
para ser apóstolo!
Catequista é uma pessoa de fé e
oração!
Catequista é aquele que tem uma
grande missão!
Parabéns pela sua coragem de ser
Catequista, pela sua doação aos
outros, pela sua disponibilidade e seu
querer!
Conte sempre com o grande
Catequista: JESUS CRISTO.

cauteloso, mas ao
mesmo tempo firme
e determinado, está
trabalhando
na
renovação e revisão
de várias atividades
paroquiais.
Todos
eles,
movidos pela ação
do Espírito Santo e
inspirados
pelo
Carisma Dehoniano,
cuidam bem do povo
que
Deus
lhes
confiou e fazem de
nossa Paróquia um
terreno fértil de
onde
brotam
muitos frutos e
bênçãos para o
crescimento
e
fortalecimento do
Reino de Deus. Que
Maria, nossa Mãe,
c o n t i n u e
abençoando
e
intercedendo pela
vocação de cada
deles, para que
continuem firmes
em sua missão.
Assim seja, Amém!

um “pai” por quem
todos nós temos um
carinho todo especial.
Pe. Sebastião que,
apesar
da
idade
também avançada,
continua firme seu
trabalho
pastoral,
ministrando
os
sacramentos e fazendo
sempre questão de
estar presente nas
várias comunidades
celebrando
e
participando
das
atividades da Paróquia.
Pe. Iliseu, sempre acolhedor e
simpático, gosta de estar no meio
do povo. Tem muita experiência
pastoral e está sempre presente
nos movimentos, encontros,
formações e comunidades. Pe.
Cleuber, um estudioso e zeloso
com a doutrina e a tradição da
Igreja. Sempre alegre e com um
sorriso no rosto, participa de
várias atividades da Paróquia e
cuida do setor juventude. Por fim,
nosso pároco, Pe. Marcelo, que
apesar do pouco tempo em nossa
Paróquia já ganhou a simpatia, o
acolhimento e o apoio dos
paroquianos.
Prudente
e

VISITA ESPECIAL
Ao longo do mês de
julho, recebemos uma
visita especial, o chileno e
Postulante Dehoniano
Gérman
Loyola,
que
passou em Formiga a
pedido do Superior Chileno
sua pastoral de férias.
Conheça um pouco do seu
testemunho de vida e
vocação:
Ingressei no seminário o
ano 2014. No ano passado,
me formei em filosofia e,
este ano, estou fazendo o
postulantado na cidade de
Jaraguá do Sul, estado de
Santa Catarina.
Sou
natural
de
Santiago e formado em
geografia na PUC do
Chile, parte importante
do cultivo de minha
vocação à vida religiosa
e sacerdotal.
Desde adolescente
participei na pastoral de
minha paróquia e
diocese até que, na
faculdade, conheci ao
Padre Johnny Li (hoje
superior da província do
Chile) que ministrava
aula de Direito Matrimonial e eu cursei.
Foi aí que conheci a congregação
dehoniana e a vida religiosa e pensei que
aqui é onde Deus me quer. Durante o

último ano de faculdade
comecei
com
um
acompanhamento
vocacional na congregação
para depois ingressar no
propedêuticono ano 2014.
Nos anos 2015 e 2016 fiz o
curso de Filosofia na
faculdade e no segundo
período do 2016 meu
formador informou-me que
eu ia realizar o postulantado
e noviciado no Brasil, na
cidade de Jaraguá do Sul/SC.
Para mim foi difícil assumir
essa nova missão, mas a
oração me levou a aceitar
com amor este novo
desafio. Agora não quero
deixar este país, pois
desde o primeiro mês me
apaixonei por este país,
Agora, estou em Formiga
conhecendo um jeito
diferente de viver a fé,
mais piedosa e de forte
oração. Formiga tem um
encanto único, de um
povo atencioso, carinhoso
e muito simples. Sem
dúvida, que agora consigo
entender o porquê de
Formiga ser uma cidade
que tem muitas vocações. Volto a
Santa Catarina com o coração cheio de
amor e com a esperança de voltar um
dia.
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VOCAÇÃO E ARTE

Há muitas formas de servir a Deus
e arte é uma delas. Ele confia a
alguns a vocação especial de ser
artistas e os chama a colocar seus
talentos a serviço do próximo e da
comunidade.
Quem, numa celebração, nunca
se sentiu tocado por uma boa
música, uma poesia, uma bela
imagem, ou um ambiente,
cuidadosamente, ornamentado
para orar? De fato, a arte consegue
captar os vários aspectos da
mensagem, transformando-os em
sons, cores, formas, que atraem a
atenção de quem os ouve e vê.
Mas toda essa beleza não faria
nenhum sentido e não atingiria de
tal modo o coração das pessoas
se ela não tivesse em Deus que é
o seu início e seu ápice. O artífice
alcançará esse objetivo se estiver
em sintonia com os desígnios do
Grande Artista; a beleza de sua
arte será o meio para
atrair as pessoas
Àquele que é a
verdadeira fonte e
inspiração de todas as
formas de expressão
artística.
É por isso que a arte
é um forte instrumento
de evangelização,
sobretudo, na Liturgia.
E é por isso, também,
que a Igreja há muito
vem fazendo um apelo
aos artistas. Nosso
amado São João Paulo
II, na Carta aos
Artistas
(1999),
afirmava que “a
beleza é a vocação a

que o Criador o chamou com
o dom do talento artístico”.
Muito antes disso, na
conclusão do Concílio Vaticano
II (1965), foi dirigida aos artistas
uma mensagem que continha
certo teor de preocupação: “O
mundo em que vivemos tem
necessidade de beleza para
não cair no desespero”
(Mensagem do Concílio aos
Artistas-Dez/1965).
Hoje, a Igreja e o mundo ainda
continuam a necessitar de
homens e mulheres que
receberam a tarefa de tornar
visível a expressão do bem,
através
da
arte,
com
criatividade e respeito ao
sagrado. Talvez seja você um
deles, a quem Deus esteja
aguardando resposta ao convite
que Ele incessantemente faz:
“Vem e segue-me”!

Junho de 2017
2015
Agosto
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DIMENSÕES DA DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Diácono Túlio Corrêa, SCJ
Quando
falamos
Espiritualidade
Dehoniana estamos
falando do modo como
P.
Dehon
sintetizou
a
espiritualidade ligada ao Sagrado
Coração de Jesus. Por isso,
vamos, aqui, delinear 3 níveis de
compreensão dessa devoção.
A) Devoção. A devoção ao
Coração de Jesus é um terreno
onde se desenrola a habitual
prática da piedade típica de um
determinado momento espiritual.
Como: as primeiras sextas feiras
do mês, hora santa, adoração
reparadora, adoração perpétua.
Que são modos privilegiados de se
exprimir a devoção popular. Foram
necessárias orientações pastorais
através de documentos da Igreja,
para que esta devoção não fosse
apenas um devocionismo, uma
prática sem alma. Ocorreu certo
rigor
esta
pastoral,
não
simplesmente para romper o
caminho, mas de iluminar e guiar

com
dados
teológicos
e,
sobretudo,
com
instruções feitas
pela Igreja.
B) Culto. O culto
ao Coração de Jesus
no fundo é a mesma
temática, mas já
iluminada
pelos
dados teológicos,
escritos
e,
s o b r e t u d o
litúrgicos, que se
traduzem em culto,
transformando em
liturgia, ou seja,
expressão
da
pregação eclesial.
Normalmente
pressupõe uma intervenção direta
do magistério. Caracteriza-se por
uma maior liberdade, respeitosa
pelas práticas típicas, pois se
concentram numa expressão mais
teológica e uma oração mais
litúrgica.

C) Espiritualidade. Uma ótica com
que se lê o Evangelho e um modo
próprio do seguimento a Jesus. Um
modo específico de ser cristão em toda
sua densidade e força. Quase uma
visão muito própria do mistério cristão
e da Igreja que, irradia sobre toda a
vida para guiá-la, iluminá-la e orientá-

la. Quando nos
reportamos para o
texto de Jo 19,3137,
vemos
a
revelação suprema
do mistério da Paixão
e Morte de Jesus.
A dolorosa Paixão
e o lado aberto do
Coração
são
apresentados como
chaves de leitura do
mistério pascal de
Jesus. Somente São
João, diferente dos
sinóticos, refere-se
ao fato, à primeira
vista quase que
insignificante. Mas
percebeu um dado
de estrema importância, o
testemunho da fé. “Quem viu
dá
testemunho
e
seu
testemunho é verdadeiro e eles
dizem a verdade, porque
também nós acreditamos”. (Jo
19,35)

DE MARIA NOS VEIO A DIA INTERNACIONAL DE ORAÇÃO
GRANDE LUZ QUE É JESUS!
PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

Dalvinha

Dia 15 de agosto,
celebramos o DIA DA
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA. E
nada melhor do que falarmos de
Maria. Escolhida, desde sempre, por
Deus, para ser a Mãe do Salvador,
Maria não se intimidou diante da
revelação do Anjo: “Não tenha
medo, Maria! Deus está contente
com você. Você ficará grávida, dará
à luz um filho e Lhe dará o nome de
Jesus”. (Lc1,30)
Contente, por quê? Porque Maria,
envolvida na Luz Divina, deixou que
a sua alma fosse inundada pelos
raios da esperança, da confiança e
do Amor de Deus! Contente, porque
na pequenez e humildade de Serva,
Maria se agigantou como a Nova Eva,
a Mulher vestida de Sol, a Bem
Aventurada, a Cheia de Graça! Maria
não teve medo do sofrimento, não
teve dúvidas diante do risco de ser
apedrejada em praça pública. O seu
SIM
era
imenso
e
transformador,porque
a
humanidade inteira esperava por
aquele momento de Luz! E a Luz
que já habitava a terra, agora
receberia um rosto, um corpo, uma
forma
humana.
A
Luz
Inacessível(1Tim6,16) agora se
transformaria em VERBO DIVINO! A
Luz veio para libertar e curar. Veio
para confundir, veio para dissipar
todas as trevas! Veio para iluminar
e salvar: “Eu sou a luz do mundo,
quem me segue nunca andará na

escuridão, mas terá a luz da vida.” (Jo
8, 12)
Através de Maria o mundo conheceu
a Grande Luz, que curou nossas
cegueiras, tirou-nos do abismo da
morte e elevou-nos à morada eterna!
Através de Maria o Céu desceu, a
Igreja nasceu e experimentamos a
alegria da salvação, em Cristo!
Através de Maria, abramos as
portas à Luz, para que alumie nossas
casas; abramos nossos olhos, para
que alumie nossos corações; abramos
os corações, para que a Luz more
para sempre neles!
E sem nenhum receio deixemos que
a Luz, que
é
Jesus,
por meio
de Maria,
v e n h a
inundar e
transformar
as nossas
almas em
verdadeiras
chamas
apostólicas
e
missionárias,
para que
possamos
evangelizar
c
o
m
g r a n d e
a r d o r !
A s s i m
seja!

AINDA HOJE, EM MUITOS LUGARES
PELO MUNDO, OS CRISTÃOS SÃO
PERSEGUIDOS, TORTURADOS E MORTOS
DE FORMA TÃO VIOLENTA COMO NOS
PRIMEIROS
SÉCULOS
DO
CRISTIANISMO. ESSES CRISTÃOS TÊM
RESISTIDO DE FORMA HERÓICA AOS
DESAFIOS QUE ACOMPANHAM A SUA FÉ
EM JESUS CRISTO. NÓS NÃO ESTAMOS
LÁ FISICAMENTE PARA AJUDÁ-LOS, MAS
PODEMOS NOS TORNAR PRESENTES
PELA ORAÇÃO.
A FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA AJUDA À
IGREJA QUE SOFRE, NOS CONVIDA A
UNIR EM ORAÇÃO, NO DIA 06 DE
AGOSTO, PELOS NOSSOS IRMÃOS
PERSEGUIDOS.
UMA ORAÇÃO DO IRAQUE PARA O
MUNDO

Em 2015 o Patriarca caldeu de
Bagdá, no Iraque, Louis Raphael
Sako, escreveu esta pequena
oração que se tornou também a
nossa oração pelos cristãos
perseguidos:
Senhor Jesus Cristo,
Vós nos ensinastes a rezar ao
Pai em Vosso nome, e nos
assegurastes que tudo o que
pedíssemos, nós receberíamos.
Por isso, nos dirigimos a vós com
total confiança, pedindo-lhe a
graça e a força de perseverar
nesta
tempestade,
para
alcançar a paz e a segurança,
antes que seja tarde demais.
Esta é a nossa oração e, embora
pareça impossível para nós,
confiamos a vós a nossa
sobrevivência e nosso futuro.
Ajude-nos, Pai,
Em nome de seu Filho
crucificado e ressuscitado,
Jesus, para continuarmos a
trabalhar juntos; para
sermos livres, responsáveis e
amorosos;
para
encontrarmos a vossa
vontade e fazê-la com
alegria, zelo e coragem. Em
Caná, a Mãe de Jesus foi a
primeira a notar que não
havia vinho. Pela intercessão
de Maria, pedimos-lhe, Pai,
para mudar a nossa situação
como
vosso
filho
transformou a água em vinho
- da morte para a vida.
Amém.

Junho de 2015
Agosto de 2017
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DIZIMISTAS

ANIVERSARIANTES DE

ADAO JOSE BERNARDES
ADENILSON GERALDO DA SILVA
ADRIANA ALVES SILVA
ADRIANA BERNARDES DE
OLIVERIA
ADRIANA MARIA PEREIRA
ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA
ADRIANO HENRIQUE FARIA
MACEDO
ALDO CESAR CORREA
ALIRIA NEVES SILVA
ALVARA PIERONI
ALYSSON MAIA LOPES
ALZERINO REIS DE OLIVEIRA
ANA MARIA GUIMARAES
ANA MARIA LOPES MIRANDA
ANA MARIA NUNES LIMA
ANA MARIA SILVA MOURA
ANA PATRICIA COSTA PIERONI
ANA PAULA MOURA VALADAO
ANA PAULA RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
ANDERSON MACEDO DE SA
ANDREIA
LUCIA
DE
SA
FIGUEIREDO
ANGELA TELES
ANGELO ANSANELLI JUNIOR
ANTONIA DA SILVA DE OLIVEIRA
ANTONIO GUIMARAES
ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA
ANTONIO ROSARIO DA CRUZ
ANTONIO SOARES DE LIMA
APARECIDA
CANDIDA
RODRIGUES
APARECIDA DE OLIVEIRA LEITAO
APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA
APARECIDA PEREIRA COSTA
MURARI
AVELANDE PIRES DE SOUZA
BENEDITO GONCALO FERREIRA
BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA
C A RLO S
ANTONIO
DO
NASCIMENTO
CATARINE ALVES CORREA
CELIA DO ROSARIO TRINDADE
CELINA MARIA DE OLIVEIRA
CELSO MACEDO MOURA
CHRISTIANE SILVA
CLAUDIA APARECIDA ALVES
RODRIGUES D´ALESSANDRO
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA
LEAL
CLAYTON ROBERTO LOPES
CLEUZA GONCALVES MELO
CRISTIANE PAULA DA CUNHA
DALVAIR CARVALHO SOUZA
DANIELLE DA SILVA ALVES
DENISE BELO ALVARENGA
DESIERE FARIA VILELA
DIRCE CHAVES DE OLIVEIRA E
FAMILIA
DIVINA SOLANGE NASCIMENTO
DJALMA GONCALVES FERREIRA
DORACI ROSARIA DA SILVA
DULCE SILVA IGNES
EDIL LOPES DA SILVA
EDINEIA RAIMUNDA DA SILVA
EDUARDO JOSE RABELO
EFIGENIA DE SOUZA CANTO
EFIGENIA LUIZA DE OLIVEIRA
ELAINE CLEIDE SILVA CASTRO
ELIANA FERNANDES BORGES
RAMOS
ELIANA SILVA
ELIZABETE LOPES DA SILVA
ELIZABETE RODRIGUES DE
MOURA
ELIZABETH GOMES LIMA PEREIRA
ELIZABETH PEDROSA RESENDE
ELOISA RODRIGUES DE FARIA
ELOIZA ROMANA DE CASTRO
ELSON RODRIGUES GONDIM
ELVINA MARIA VALADAO
ERICA ELIANA CUNHA RAMOS
ERMINIO MARÇAL DA SILVA
ETEVALDO JOSE DA SILVA
EUSTAQUIO GONCALVES SOUZA
EVANDRO CORREA SILVA
EVANI SILVA MELO
EVANIO JOSE DE MOURA
EXPEDITO RIBEIRO DA SILVA
EZI FLAVIO DA FONSECA
FABIANE LOPES FARIA
FELIPE SOUTO COSTA SOARES
FERNANDA PALHARES FONSECA
FERNANDO CESAR SILVA LAGE E
ROSA MARIA SILVA LAGE
FLORENCIO BELO DE CASTRO
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
LIMA
FREDERICO ELIAS BATISTA
SOARES
GABRIELA NEVES DA COSTA
GENI BARBOSA DE OLIVEIRA
GEORGETE KHOURI
GERALDA CANDIDA DOS SANTOS
GERALDA VIEIRA RAMOS
GERALDO CESAR DE MELO
GERALDO MAGELA PASSOS
PEREIRA
GILZA APARECIDA DE SOUZA
GLAUCIA CRISTINA DA SILVA
GLAUCIA HELENA MENESES
GLAUCIA JULIO SILVEIRA SILVA

GLEICIANE ROSA DA SILVA
GLENIA APARECIDA COSTA
GLENIA MARA MENDONCA
HELENA GERALDA DE SA
HELIO BALBINO DA SILVA
HELOISA ASSUNCAO RESENDE
HILDA
MARIA
MESQUITA
FOSCHETE
HORACINA ASSUNCAO MAIA
MENEZES
HORTENCIA ALVES GUEDES
IMELDA OLIVEIRA DE SOUZA
INES MARIA DE SOUZA
IRENEPINHEIRO FERREIRA
IRENICE APARECIDA SOARES
IVONE GARCIA
IZALTINO RAMOS DA SILVA
JADER DE PAULA FONSECA
JAIR JOSE DA SILVEIRA
JAIRO BERTO RODRIGUES
JALCIRA SILVA DE MELO
JANUARIA APARECIDA MENDES
ROSA
JAQUELINE CRISTINA SANTOS
VIEIRA
JECIMAR BOAVENTURA DA SILVA
JOAO GABRIEL GONZAGA SOUZA
SILVA
JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA
JOAQUIM CRISTINO DE OLIVEIRA
JORGE GOMES DE MIRANDA
JOSE ALUISIO BATISTA DE SOUSA
JOSE CARLOS DA CUNHA
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
JOSE CARLOS MENDES OSCAR
JOSE DONIZETE DE MOURA
JOSE GERALDO DE LIMA
JOSE GERALDO DE SOUSA
JOSE GERALDO GONDIM
JOSE GONCALVES DE SOUZA
JOSE MARCAL MEDEIROS
JOSE ROSA DA SILVA
JOSEFINA GLUECK MOREIRA
PINTO
JOYCE MARA DE MELO BEIRIGO
JULIANA BITENCOURT REIS E
LUIS ALBERTO
JULIETA LUIZA MENDONCA
JULIETA VOIETTA TEIXEIRA
KELEM
MAIRA
LIMIRO
GONCALVES
KELLY CRISTINA DO COUTO
KENIA MARA LIMIRO GONCALVES
LAIR ULISSES ALMEIDA
LARISSA SILVEIRA SOUZA
LAYS SOUZA PIRES
LEANDRO CESAR TOMAZ
LECIO RODRIGUES DA SILVA
LEDIR FRANCISCO RIBEIRO
LEILA CHAGAS ROCHA
LINA MARIA NOGUEIRA BARBOSA
LINCOL JOSE DOS SANTOS
LISLEY CRISTINE DA SILVA
LUCIENE FELIPE DE SOUZA
LUCILEIA ROSA DE SOUZA
LUIZ ANTONIO CAMPOS AMARAL
LUIZ FERNANDES ANDRADE
JUNIOR
LUPERCIO DE OLIVEIRA
LUZARDO VALADAO DE MELO
MAISE ESTEVAM DE OLIVEIRA
MARCELA CRISTINA MENDONCA
MARCELO LUIS DA ROCHA
MARCIANO DA SILVA
MARCIO SALAZAR CARVALHO
MARCIONILIA DIAS LEANDRO
SILVA
MARCOS ANTONIO RODRIGUES
MARCOS VINICIUS REIS DE
SOUZA
MARCUS VINICIUS VIEIRA
PEREIRA
MARGARIDA DE CASTRO FRADE
MARGARIDA RESENDE CUNHA
MARIA AMELIA DO PRADO
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
MARIA ANTONIA MODESTO
NASCIMENTO
MARIA APARECIDA ARANTES
VIEIRA
MARIA APARECIDA CIQUEIRA
SILVA
MARIA APARECIDA DA MATA
SALVIANO
MARIA APARECIDA DE MOURA
VELOSO
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA NUNES
MARIA APARECIDA RESENDE
MARIA BATISTA DE FATIMA
MARIA BRIGIDA SILVA
MARIA CEMIDA RIBEIRO
MARIA CRISTINA DE MELO
MARIA DA ASSUNCAO SOARES
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA
MARIA DAS GRACAS LOPES
RABELO
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO
ELIAS
MARIA DE FATIMA NUNES
MARIA DE FATIMA SOUZA
MARIA DE LOURDES BORGES
MARIA DE LOURDES DA SILVA
MARIA DE OLIVEIRA

AGOSTO

MARIA DIVINA DE SOUZA
VICENTE
MARIA DO CARMO SILVA
MARIA DO CARMO SILVA
MARIA DO ROSARIO MIRANDA
MARIA DONIZETE DE OLIVEIRA
MARIA DOS ANJOS REIS
MARIA ELIANA LIMA
MARIA HELENA CRECENCIO
GONTIJO
MARIA HELENA SILVA
MARIA HILDA DECARVALHO MAIA
MARIA HILDA RODRIGUES
OLIVEIRA NUNES
MARIA INES MELO MACEDO
MARIA IZABEL DACOSTA TELES
MARIA JOSE CARVALHO TEODORO
MARIA MADALENA DE SOUZA
MARIA ROSARIA RANGEL DANTAS
MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
MARIA TEREZINHA MENESES
PINHEIRO
MARIA VANDA DA SILVA BRITO
MARIANA RIBEIRO TEIXEIRA
MARIETA PEREIRA SOARES
MARILENE OLIVEIRA BERNARDES
MARLENE ARANTES RODRIGUES
MARLI ALMEIDA VIEIRA
MARLI DAS GRACAS FELIX
FONSECA
MATUZALEM DE FARIA
MAURO CESAR ALVES DE SOUSA
MEIRE FERREIRA
MESSIAS ROBERTO SALES
MICHEL GERALDO DE SOUSA
MICHELE
CRISTINA
C.
NEPOMUCENO
MILTON SARAIVA DUARTE
MÔNICA FÁTIMA VIANA
MONICA MONALIZA MENDONCA
DE MORAES
MONICIA PAULA LEMOS
NELSON GERONIMO DA CUNHA
NEREU SALOMAO MADEIRA
JUNIOR
NEUSA DE CASTRO MALTA
NEUZA MARIA RODRIGUES
FERRAZ
NILBIS SOUZA
NILSON SIPRIANO VIEIRA
NIVALDO JOAO MARTINS
ODAIR JOSE LINO
OLGERINA DE CARVALHO
OLIMPIO ANTONIO DE CASTRO
ONOFRE JACINTO MONTIJO
PATRICIA CRISTINA MOURA
PATRICIA MARA MACEDO
PATRICIA MELO CASTRO
PAULO MARCIO PIERONI
PEDRO SOUSA MONTEIRO
PIERRE NUNES DE AZEREDO
COUTINHO
REGINA MOURA SILVA
REINER LUIZ DA SILVA
RITA PAIXAO DO NASCIMENTO
ROBERTO JOSE DE MELO
ROBERTO N.AZEREDO COUTINHO
E CIA
ROBERTO REMACLO MACEDO
ROBERTO RIBEIRO
RODRIGO NUNES FARIA
ROGERIO SOARES DOS REIS
RONALDO RESENDE DA SILVA
RONALDO RODRIGUES AMORIM
ROSA MARCELINA SILVEIRA
ROSANA LOPES MAIA DE FREITAS
ROSELI MADALENA DA SILVA
ROSELY D‘CARLOS
ROSEMEIRE LOPES DA SILVA
ROSEMEIRE
MARIA
DE
MENDONCA
ROSILENE MARIA MAIA PIRES
RUTE DE ARAUJO COUTO
SAMIR ROBERTO FERREIRA
SEBASTIAO FERNANDES VIEIRA
SERGIO LEANDRO SILVA
SILVIO RIBEIRO DA SILVA
SIRLEI PEREIRA MELO
SOCRATES RESENDE
SOLANGE RODRIGUES DE
OLIVEIRA
SORAIA PINHEIRO LIMA
SORAYA APARECIDA MONTEIRO
SUDARIO JOSE MACEDO
SYRLEI MARIA FERREIRA
TALITA PAMELA OLIVEIRA DE
SOUSA
TARCISIO MARCIO GEREMIAS
TELMA ANTONIA TEIXEIRA
TEREZINHA DAMASCENO DOS
SANTOS
THAIS APARECIDA PEREIRA
VALDECI TOME
VALDEREZ APARECIDA BEIRIGO
BESSAS
VALDIR JOSE GARCIA
VALQUIRIA MAIA LOPES
VALTER RIBEIRO LIMA
VILSA AMELIA DE MELO
VIRGINIA CECILIA SANTOS
WALDEMAR BENTO VIEIRA
WEDER ANTONIO DE OLIVEIRA
WELLINGTON MORAES PARREIRA
WESLEY CASSIMIRO PINTO

CONVITE

Missa em louvor aos 300 anos de Aparição da
Imagem de Nossa Senhora.
Dia 12 de Agosto, ás 19:30h na Comunidade Santa
Luzia

PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS SETORIAS
A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO, SERÁ CELEBRADO NAS TERÇAS-FEIRAS,
A SANTA MISSA NOS SETORES DAS COMUNIDADES:
01/08 ÀS 19:30H - ROSÁRIO, SANTO ANTÔNIO E SÃO VICENTE FÉRRER
08/08 ÀS 19:30H - IMACULADA, SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO
22/08 ÀS 19:30H - IMACULADA, SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO
29/08 ÀS 19:30H - ROSÁRIO, SANTO ANTÔNIO E SÃO VICENTE FÉRRER

CONVITE

A Comunidade Rural de Serrinha, convida para a Festa de
São Sebastião.
Dia 20 de Agosto, às 14 horas, na Igreja da Comunidade

Encontro para Pais e Padrinhos
Dias 09 e 10
Santo Expedito
Quarta e Quinta
às 19:00hs

Dia 26
Imaculada
Sábado
às 14:00hs

NO DIA 15 DE JULHO , ÀS
19:00H NA COMUNIDADE
RURAL SÃO SEBASTIÃO EM
FAZENDA VELHA, A POSSE DA
PRESIDÊNCIA E COORDENAÇÃO
DA COMUNIDADE COM A
PRESENÇA DO NOSSO PÁROCO,
PADRE MARCELO ALVES DOS
REIS, SCJ.
NO DIA 08 DE JULHO , ÀS
19:00H NO GINÁSIO VICENTÃO,
O V ARRAIÁ DA JUVENTUDE,
TENDO A PRESENÇA DOS GRUPOS
JOVENS DE NOSSA PARÓQUIA E
COMUNIDADES E A TRADICIONAL
COMPETIÇÃO DE QUADRILHAS,
NO QUAL A EQUIPE EJC
GANHOU PELA TERCEIRA VEZ !

07/08

ROTEIRO PARA SETORES
Vocação: um chamado que transforma a nossa vida!

Maria Aparecida (Lila)

ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs,
começamos hoje nossos encontros
do mês de agosto de 2017, o Mês
Vocacional, que neste ano, dentro
das comemorações do ano Mariano,
traz o tema: “A exemplo de Maria,
discípulos missionários” e o lema:
“Eis-me aqui, faça-se”. Iniciemos,
cantando: Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor, arrependidos,
nos aproximamos de Vós para
invocar o Vosso perdão, pelo nosso
pecado de omissão, quando não
instruímos as pessoas indecisas
sobre suas vocações. Perdoai,
também, às vezes que não
conseguimos levar com seriedade e
constância a nossa própria vocação,
não dividindo com o irmão nossas
conquistas nem nossas dúvidas.
TODOS (Cantando): Renova-me,
Senhor Jesus...
ANIMADOR: Nós estamos a procura
de nossa estrada... Sim, mas para
onde? O caminho de nossa vida,
longo ou breve que seja, está aí para
ser percorrido. Qual o caminho certo?
O que será que Deus quer de nós
nesta caminhada terrena? O fato é
que Deus está à porta e bate!
TODOS: Jesus sabia que sua
existência aqui na terra, como
homem, não duraria mais que
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poucos anos e que, portanto, a
edificação do Reino devia ser
confiada a outros.
ANIMADOR: O Evangelho nos diz
como aconteceu.
LEITOR 1: Naqueles dias, Jesus
subiu até a montanha e passou a
noite orando. Quando amanheceu,
chamou seus discípulos e, entre eles,
escolheu doze, aos quais seu o nome
de “apóstolos”. Eram eles: André,
Filipe, Judas, Bartolomeu, Mateus...
(o leitor continua a lista dos chamados,
falando o nome de todas as pessoas
presentes)
LEITOR 2: Quando Deus chama pelo
nome, transforma os que são
chamados. Pronunciar o nome, da
parte de Deus, quer dizer tomar
posse do “chamado” e definir o seu
ser e a sua missão.
TODOS: Também nós fomos
chamados pelo nome... Chamados
pelo Pai, Filho e o Espírito Santo.
LEITOR 3: Nós não somos ninguém
até o momento em que alguém nos
amar e nos chamar pelo nome. E
Deus, no dia do nosso Batismo, nos
chamou, nos deu um nome e nós nos
tornamos seus filhos e filhas. Foi o
primeiro grande chamado a viver nEle
e por Ele.
TODOS: Deus nos chamou pelo
nome e somos seus filhos e filhas

mistérios da vida de Jesus. Desde o
anúncio do Anjo, vemos Maria
sempre dizer sim, primeiramente sem
compreender muito, mas sempre
atenta às necessidades de Seu Filho.
Aos poucos, foi vendo qual Família o
Senhor a chamava a formar. Vemos
Maria se manter fiel e perseverante
até o fim. Para corresponder à sua
vocação materna é apresentada
como mulher orante, no Cenáculo, e,
intercessora nas Bodas de Caná. A
família é comunidade de vida e amor,
escola de valores, Igreja Doméstica.
É missão da família abrir-se à
transmissão da vida e à educação
dos filhos.

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Jesus quis nascer de
uma família e a amou até o fim de
sua peregrinação nesse mundo. Mas
nós, muitas vezes, não seguimos o
exemplo de Jesus. Não amamos
todos de nossa família, sem nos
deixar levar pelas diferenças de cada
um. Perdão, Senhor, porque nos falta
paciência,
compreensão
e,
sobretudo, caridade, para bem
convivermos em nossas famílias e
assim, não procuramos fazer com
que a paz reine em nossos lares.
Perdão, misericórdia.

TODOS: O mundo se torna uma
grande família onde os cristãos
vivem em evangelização.

LEITOR 1. A Palavra de Deus nos
ajuda a compreender a Família a
partir da Maternidade de Maria, na
missão assumida de participar dos

ANIMADOR: O profeta Jeremias nos
revela como foi difícil seguir o
chamado do Senhor: Vamos acolher
a Palavra de Deus e deixar que os
seus ensinamentos transformem o
nosso viver.
LEITOR 1: Leitura tirada do livro do
Profeta Jeremias 20,7-9,11 (ler
diretamente na Bíblia)
ANIMADOR: Quem responde SIM,
arrisca-se por Deus! Quem quiser
salvar a sua vida, perdê-la-á; mas
quem sacrificar a sua vida por amor
a mim, salvá-la-á. Cabe-nos, então,
saber por que é importante saber
ouvir o chamado de Deus e
responder a ele com disposição e
alegria. Pois o chamado de Deus
transforma a nossa vida. É para
assumir o chamado de Deus, que
temos dons... Os dons nos são
dados para o bem de todos e
tradicionalmente, o primeiro
domingo do Mês é dedicado à
Vocação Sacerdotal.
LEITOR 2: Dom Jaime Spengler,
Arcebispo de Porto Alegre,
Presidente da Comissão para
Ministérios Ordenados da CNBB
disse: “A Igreja no Brasil, realmente
deseja nesse Mês de Agosto de
2017,promover um grande mutirão
e dentro das comemorações dos
300 anos do encontro da imagem
de Nossa Senhora Aparecida,

Semana da Família

ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, continuando a nossa reflexão
sobre as Vocações, hoje dedicamos
nosso encontro à Vocação Familiar,
vocação de todos nós, pois, nossas
famílias são ou deveriam ser o que
temos de mais importância para
todos. É nela que aprendemos as
primeiras noções de caráter e
dignidade e, também, as nossas
primeiras orações a Deus. Como
estamos no Ano Mariano, vamos
olhar nossas famílias com os olhos
voltados para Maria. Iniciemos,
invocando a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai...

TODOS
(cantando)
Nessa
travessia Santa Mãe Maria...

de verdade!

LEITOR 2. A família é um lugar
privilegiado para aprendermos a
conviver e harmonizar diferenças.
Cada um tem suas características,
seus gostos, suas limitações, seus
sonhos. É importante perceber que
cada membro da família pode
contribuir para o crescimento dos
outros. A diversidade na família é um
grande convite à comunhão. O
Espírito, que é o próprio Amor de
Deus, nos ajuda nesse desafio diário
de vivermos na unidade, não apesar
de nossas diferenças, mas por causa
delas. Nessa comunhão fraterna,
seres diferentes encontram-se,
respeitam-se e apreciam-se.
TODOS: Ó Santo Espírito de Deus,
sede o laço que nos une e nos faça

crescer no amor.

LEITOR 3. Precisamos que a família
seja anunciadora de Jesus Cristo,
em cada lugar e situação em que
se encontra, participando de grupos
de reflexão política, visando
melhorias das políticas públicas em
favor das famílias, das crianças, dos
jovens, dos idosos. É necessário e
urgente a participação da família
nos serviços, pastorais, ministérios
e outras expressões organizadas
pela própria Igreja, se fazendo
presente no mundo.A família deve
ter a alegria em viver o Reino de
Deus e levar o Evangelho por onde
passa, principalmente nos locais de
convivência diária como escolas,
transportes coletivos, trabalhos.
TODOS: O que fazemos fala muito
mais alto do que o que pregamos.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: É na família que
acontece o aborto e ele é uma
violação do direito è vida, uma
crueldade e grande injustiça contra
inocentes e indefesos.As crianças
com microcefalia são dignas e
merecedoras de todos cuidados,
ternura e carinho.
Cantemos:
Toda
Bíblia
é
comunicação...
Ouçamos: Lucas 1, 26-37
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Como fortalecer a
família com os exemplos de Maria:
fé, obediência, meditação?
2. Como o exemplo de Maria, na

realmente suplicar ao céu que não falte
operários para a vinha (...)”.
TODOS: Cabe a todos nós
incentivarmos os jovens a prosseguir
na vocação sacerdotal. É, sem
dúvida, a mais bela das vocações e o
Sacerdote é o grande operário da
vinha do Senhor
PRECE
TODOS: Deixai, ó Jesus, que em
Vosso
Coração
Eucarístico,
depositemos as mais ardentes preces
pelo clero. Multiplicai as vocações
sacerdotais, atraí em Vosso altar os
Vossos filhos, chamai-os ao Vosso
Ministério. Conservai na perfeita
felicidade aqueles a quem já
chamastes. Dai vida, saúde, força e
coragem aos Sacerdotes da nossa
Paróquia e protegei aqueles que já
passaram por aqui e aqueles que aqui
nasceram. Guardai em Vosso Amor os
que já se foram para a Casa do Pai.
Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Nós temos a felicidade de
termos em nossa Paróquia sacerdotes
que, incansáveis, doam suas vidas por
Cristo nos trabalhos pastorais, dandonos o exemplo da santidade. Que Deus
os recompense.Até o próximo
encontro, se Deus quiser.
CANTO: Enviai, Senhor, muitos
operários...

perseverança junto aos apóstolos na
espera do Espírito Santo, poderá
transformar as nossas famílias?
3. Como compreender a família a partir
de Maria?
PRECE
TODOS: Fazei, Senhor, que a
exemplo da Sagrada Família de
Nazaré, nossa famílias cresçam na fé
esejam sustentadas na esperança, no
otimismo e vivam unidas no amor,
sempre em clima de oração,
compreensão, perdão e paz. Vos
agradecemos, ó Pai, por confiar às
nossas famílias a missão de
evangelizar através do amor, da
ternura e da luz que erradia na vida
de todo cristão. Neste Ano Mariano,
ea exemplo de Maria, “Mãe do
Amor”e intercessora junto ao Pai,
que, com seu sim,ela venha e traga
Luz e salvação para todos nós. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Vamos nos esforçar para
aproveitar os diferentes dons e
talentos em favor da construção da
família e do Reino de Deus. Temos que
valorizar as situações que nos unem
de modo muito mais significativo que
as situações que nos afastam,
enxergando o próprio Cristo em cada
membro da família, ainda que muito
diferente em seus dons, talentos e
temperamento. É preciso respeitar tais
diferenças sem exigir que todos sejam
iguais. Até o próximo encontro, se Deus
assim o permitir.
CANTO: Abençoa, Senhor as famílias
amém...
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21/08
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos e
irmãs, nesse 3º Domingo do Mês
Vocacional, nós celebramos o desejo
de quem se entrega a Deus sem
deixar de lado as preocupações e os
trabalhos do mundo. São pessoas
que se dedicam a servir a Igreja como
consagrados. Iniciemos, invocando a
ajuda do Espírito Santo: Vinde
Espírito Santo... Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão, Senhor, pois
não temos a coragem de falar aos
outros as Suas maravilhas. Não
somos capazes de nos entregar a
Vosso serviço. Dai-nos essa graça.
Preocupamo-nos demais com nossos
próprios problemas e não nos
dispomos a ajudar o nosso irmão com
dificuldades, às vezes. muito maiores
que as nossas. Que o nosso egoísmo
não seja causa de nosso irmão ser
prejudicado. Perdão e misericórdia
de nós.
TODOS (Cantando) Perdão,
Senhor, tantos erros cometi...
LEITOR 1. As vocações religiosas se
caracterizam pela vontade que
homens e mulheres têm de consagrar
suas vidas a Deus , à Igreja e ao
próximo. É dessa vocação que brotam
carismas e atuações que animam as
nossas comunidades, dando o

28/08
ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e irmãs da
comunidade, estamos chegando ao
fim dos nossos encontros do Mês
Vocacional. Está na hora de revermos
tudo o que vimos sobre as vocações
e pensarmos na nossa vocação que
é a dos leigos na Igreja. Todos somos
chamados a colaborar com os
trabalhos pastorais. Oportunidades
temos muitas, às vezes, o que nos
falta é ouvirmos o chamado de Deus
e respondermos sim.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Divino Espírito Santo,
quantas vezes já ouvimos o Seu
chamado para participarmos das
atividades pastorais da Igreja.
Ouvimos, mas deixamos passar,
pensando em deixar para outra hora,
em deixar que nos aposentemos
para doar nosso tempo que sobrará
para a Igreja, mas ela não quer
nossas sobras, nos quer inteiros. Por
isso, pedimos perdão e nos
comprometemos a escutar e
responder com mais amor os Seus
chamados.
TODOS(Cantando): A nós descei,
Divina Luz...
LEITOR 1. No último domingo do mês
celebramos e agradecemos todos os
leigos que, entre famílias e afazeres,
dedicam-se aos trabalhos pastorais
e missionários. O tema do Mês
Vocacional é “ A exemplo de Maria,

Vocações Religiosas
exemplo de obediência, castidade e
pobreza. São testemunhas vivas do
Evangelho e demonstram que a vida
evangélica é possível de ser vivida,
mesmo
em
um
mundo
excessivamente
material
e
consumista. Representam os sinais
do amor de Deus e da entrega que o
homem e a mulher são capazes de
fazer ao Senhor. Essa vocação fascina
porque exprime, com firmeza, que
Deus pode satisfazer uma vida que
se dedica a Ele.
TODOS: Os religiosos imitam Cristo
na pobreza, obediência e castidade.
LEITOR 2. As formas de vida religiosa
são muitas e adaptadas aos
diferentes chamados de Deus. Temos
a vida contemplativa que é um ato
contínuo de Adoração ao Senhor e é
um chamado ao Amor pelo Amor; a
vida ativa de serviço ao apostolado
consagrado aos mais pobres. O
acompanhamento espiritual é muito
necessário, pois, somente depois da
orientação espiritual é que há o
discernimento que permite ganhar
tempo e evitar desilusões. Podemos
viver a vida de leigos consagrados
sem a necessidade de ingressarmos
em um convento ou congregação. O
consagrado, como todo batizado, é
um fermento na massa.
TODOS: O cristão consagrado está

sempre em sintonia com Deus.
LEITOR 3. As vocações sacerdotais,
leigas,
consagrados são todas
voltadas para o serviço da Igreja. O
Irmão Religioso ou a Irmã Religiosa,
conhecidas por nós como Irmãs de
Caridade
são
chamados
a
testemunhar Cristo de uma maneira
radical. Com a pobreza vivem mais
longe dos bens temporais, tornandose assim, mais disponíveis para Deus,
para a Igreja e para os irmãos. As
pessoas consagradas podem ser
leigos ou clérigos, que viverm nos
institutos, mas aquele que, em
comunidades abertas, junto de outros
leigos não consagrados.
TODOS: São os que de uma maneira
ou de outra consagram suas vidas a
Deus.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Hoje em dia pensar em
uma vocação é um tema que, para
muitos, está adormecido. A vocação
é algo escondido dentro de nós e diz
respeito à nossa existência.
Cantemos: A Ti, meu Deus, elevo as
minhas mãos...
Ouçamos: Marcos 10, 17-22
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Por que foi tão difícil
ao jovem seguir a Deus?
2. O que esse Evangelho tem a ver

com a realidade vocacional de nossos
dias?
3. Dê sua opinião sobre o que diz
esse texto
PRECE
TODOS: Ó Jesus, Mestre e Pastor,
que nos ensinastes a rezar ao dono
da messe, para que envie operários,
suscite santas vocações. Enchei
com Teu Santo Espírito, aqueles que
são chamados, para que crendo na
Tua Palavra sejam fiéis operários
na Tua vinha. Faz com que
colaborem com a oração e o
sacrifício. Amém.
Pai Nosso, Ave Maria e Salve
Rainha.
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: O leigo consagrado
parte do mundo, mas não deixa o
mundo, continua sua tarefa no
mundo. Ele é aquele batizado , que,
sem perder a sua identidade e
estado de ser de leigo, assume
alguns compromissos. Essa vocação
não é menos importante que a dos
consagrados que vivem mais a vida
contemplativa, pois trazem consigo
a experiência do mundo e é um
missionário. Essa união do mundo e
de Deus torna a fé mais forte.
CANTO: Me
caminhar...

chamastes

para

A Vocação dos leigos
discípulos missionários” e o lema :
“Faça-se”, e, eles falam ao nosso
coração de leigos, chamando-nos ao
trabalho missionário, por amor a
Maria e à Igreja . Nós, os leigos
atuantes, podemos nos dedicar à
catequese,
aos
ministérios,
ajudando na equipe de liturgia ou em
qualquer outra pastoral, exercendo
nosso compromisso com as obras de
caridade. “Ser leigo atuante é ter
consciência do chamado de Deus a
participar ativamente da Igreja e do
Reino, contribuindo para a caminhada
e o crescimento das comunidades
rumo à Pátria Celeste.”
TODOS: Assumir essa vocação é
doar-se pelo Evangelho.
LEITOR 2. Os cristãos leigos estão
à frente de muitas atividades da
Igreja. Devem ter uma consciência
clara não só de pertencerem à
Igreja, mas de “serem Igreja”. O
leigo tem como vocação procurar o
Reino de Deus, exercendo funções no
mundo. Ele é chamado a ser “sal da
terra e luz do mundo”. Ele chega
onde o Sacerdote não chega. O leigo
leva Cristo a todos os ambientes. O
Concílio Vaticano II propôs: “ Os
leigos que forem capazes e se
formarem para isso, podem, também,
dar sua colaboração na formação
catequética, no ensino das ciências
sagradas e atuar nos meios de
comunicação social.” Nós, leigos,
somos encarregados pela Igreja de
trabalhar para que a mensagem da
salvação seja conhecida.

TODOS: No Batismo recebemos os
dons para desenvolver nosso
trabalho.
LEITOR 3. Os cristãos leigos, hoje,
são imensamente necessários nas
comunidades eclesiais. A vocação dos
leigos não é menos importante que
as religiosas, já que eles trazem
consigo a experiência do mundo e
essa importância ultrapassa as
portas da Igreja, porque é um modo
de levar para a sociedade um
aprendizado de vida e de missão.
TODOS: Dizer “não sei ou não
posso” são expressões que não se
adaptam a um leigo cristão.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Como membro do povo
de Deus, o leigo é chamado a ser
fermento
de
santidade,
testemunhando as riquezas do
Batismo e da Confirmação. Ele traz à
Igreja a sua experiência de vida e a
aplica,
hoje,
fundamental
e
indispensavelmente.
Cantemos: Como são belos os pés do
mensageiro...
Ouçamos: Marcos 16, 15-19
PARTILHA
ANIMADOR: 1. O que vemos neste
Evangelho que nos lembra a missão
dos leigos?
2. Crer em Deus é só acreditar que
Ele existe ou é algo mais?
3. Os poderes que Jesus deu aos
discípulos, Ele dá hoje aos cristãos

leigos?
PRECE
TODOS: Senhor Jesus Cristo, Tu
que caminhastes no chão deste
mundo, testemunhando o projeto de
Deus para a humanidade e
ensinando os valores do Reino, faze
com que nós, cristãos leigos e
leigas, respondamos com a vida ao
Teu chamado na nossa vida pessoal,
na família, na Igreja, na sociedade
e que se revigorem em nós a graça
dos Sacramentos do Batismo e
Crisma, respondendo aos desafios
do nosso tempo. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: De um modo especial
queremos lembrar aqui o trabalho
laical dos catequistas. São eles que
ajudam a formar a fé das crianças,
as introduz na comunidade e ajuda
que cada uma delas seja, cada dia,
mais semelhante a Deus. O Papa
Francisco falou:” Na boca do
catequista deve ressoar o primeiro
anúncio de Cristo e anunciar Cristo
significa que crer Nele e seguí-Lo não
é algo apenas verdadeiro e justo,
mas também belo. Rezemos pela
perseverança
de
nossos
catequistas.
Até o próximo mês, com a graça de
Deus. Saudemo-nos com o abraço da
paz.
CANTO: Tu te abeirastes da praia...

