ANO XXVI - Nº 319 - SETEMBRO DE 2017

www.radiocorfm.com.br

Rádio Cor
www.radiocorfm.com.br

Setembro de 2017

Editorial
C

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
INFORMATIVO

Praça São Vicente Férrer, 27 Formiga-MG
CEP: 35.570-000
Fone: (0xx37) 3322-2131

Fundador: Pe. Cláudio Weber
scj
Data de Fundação: 01/10/1990
Editor Responsável: Pe.
Marcelo Alves dos Reis, scj
Coordenadora: Patrícia Melo
Digitação e Diagramação: Wasley Caetano
Amim
Redação: Equipe Informativo São Vicente
Tiragem: 5.000 - Distribuição: Gratuita
Impressão: FUMARC - (0xx31) 3249-7400
As matérias disponibilizadas nesta edição
são de responsabilidade de seus autores.

aros paroquianos da
Paróquia São Vicente
Férrer: Setembro é o mês da
Bíblia. E uma particularidade da Palavra
de Deus na vida humana é o
arrependimento como algo necessário
para a vida. Se o insucesso de algum
projeto de vida nos deixa com gosto de
derrota, o arrependimento nos projeta
para um novo empreendimento. É um
incentivo para repensar o jeito que
estamos vivendo, reconsiderar nossa
conduta em vista de outra atitude quanto
ao modo de comportar-se. Trata de
mudar de opinião, e mudar de atitude.
Hoje, no contexto da vida cristã, diríamos
que não basta conhecer a Bíblia,
conhecer teologia ou estar sempre
presente nas celebrações. Jesus em uma
de suas passagens fala de um filho que
aceita o compromisso com palavras e de
outro que rejeita a proposta de trabalhar
na vinha, mas se arrepende e vai
trabalhar. Este último, depois de ter
analisado sua postura, decide pelo
trabalho. Vai cultivar a vinha do Senhor.
Arrepender-se, do ponto de vista da vida
cristã, é mudar de opinião e assumir uma
outra postura diante de Deus. Por isso,
que o arrependimento não é algo
negativo, mas possibilidade para assumir
uma nova postura de vida.
Neste mês colocamos a Bíblia aqui na
frente em nossas estantes, porque
dedicamos este mês à Bíblia. Está diante
de nós como uma Palavra que interroga
nosso modo de pensar e nosso modo
de agir. A Bíblia nos leva a avaliar nosso
modo de viver, nosso comportamento
cristão. Pode ser que nos julguemos
justos porque viemos à igreja,
celebramos a Eucaristia. Mesmo assim,
é preciso verificar se nossa postura é
de dizer “sim” com palavras e “não”
com atitudes. Não que sejamos ruins,
mas é necessário avaliar que existe uma
diferença entre o que dizemos e o que
fazemos pelo Reino de Deus.
Arrepender-se, para nós cristãos, não é
uma necessidade em vista de algo
pessoal, mas uma necessidade em vista
de nosso compromisso com o Reino de
Deus. É deixar de se omitir, para assumir
uma postura cristã de quem atua, de
quem trabalha, de quem coloca a mão
na massa para cultivar a vinha do Senhor.
No atual contexto religioso existe muita
gente dedicada a orações e rezas, mas
de pouco ao trabalho em favor do Reino
de Deus. Jesus fala que o cristão é um
trabalhador; alguém que cultiva pelo
trabalho os valores do Reino na
sociedade. Quem assim não faz,
arrependa-se e comece a trabalhar na
vinha do Senhor. Participe de sua
comunidade. Leia a Palavra de Deus. Um
grande abraço.
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A Bíblia na Família
Anuar Teodoro Alves
“Lâmpada para os meus pés é
tua Palavra, e luz para o meu
caminho. (Sal 119,105)”
A família é a célula mãe de nossa
sociedade. Nela nós crescemos, nos
desenvolvemos e aprendemos os
primeiros passos para uma vida
pautada no amor, respeito e na
solidariedade. E é aí que nossos
pais, tios e avós nos dão a
conhecer,desde pequenos, os
valores e as primeiras bases da vida
cristã.
A Palavra de Deus vem auxiliar
nossa caminhada, e deve nos
ajudara promover encontros de
ação de graças, também, dentro
do ambiente familiar. Muitas famílias
ainda se reúnem em torno da leitura
e contemplação das Sagradas
Escrituras. Infelizmente esses
ensinamentos e costumes estão
ficando cada vez mais
raros
em
nossas
famílias. Muitos usam a
Bíblia apenas como
enfeite de estante, e
sua função real tem sido
apenas
essa.
Precisamos aprender a
cultivar a leitura da
Palavra em família, para
buscar dar maior sentido
a nossas vidas, à
educação ética e cristã
de nossas crianças e
jovens. Não existe uma
maneira mágica ou um
jeito secreto para
cortar o caminho para
isso. A leitura bíblica
com a família reunida é
uma ótima oportunidade
de
crescimento

espiritual em conjunto. Os pais
podem - e devem - estimular a
leitura da Palavra junto à família
antes do café ou depois o café,
na mesa de refeições, antes de
dormir, etc. Cada família deve
encontrar o momento mais
adequado.
A Palavra de Deus deve ser
vivida e traduzida na vida da
família, nas lutas e conquistas e
no trabalho diário. E neste mês,
em que a Igreja dedica maior
atenção à vivência mais
profunda da leitura e meditação
da Palavra, abramos os nossos
corações para acolher a Sagrada
Escritura como o verdadeiro
ensino e luz para nossas famílias.
Que a Sagrada Família abençoe
e santifique nossas famílias.
Amém!

EAC (Encontro de
Adolescentes com
Cristo)
Adolescentes
Encontro para Pais Convida
para seu Encontrão!
e Padrinhos em
Setembro
Dias 30/09 à 01/10
Dias 27 e 28

Santo Antônio
Quarta e Quinta
às 19:00hs

Faixa etária: 12 - 15
anos
Inscrições na Secretaria
Paroquial e
Coordenadores!

Setembro de 2017

03

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

ANUNCIAR O EVANGELHO E DOAR A PRÓPRIA
VIDA (1TS 2,8)

Lurdinha Gomes
A primeira carta aos
Tessalonicenses é o primogênito
dos livros do Novo Testamento
e o primeiro texto escrito de
Paulo. Ela foi escrita em grupo –
com Silvano e Timóteo (1Ts 1,1).
No mundo de hoje, isto é, em
nossos dias, conhecemos Paulo,
suas viagens e pregações, pelas
inúmeras cartas que ele deixou.
Fundou comunidades em suas
viagens e tempos depois
impossibilitado de visitá-las, ele
escrevia cartas, tentando
esclarecer e animar a caminhada
desses grupos que aderiram ao
anúncio de Jesus Cristo. Suas
cartas são, acima de tudo,
textos pastorais, contendo
alegrias, certezas, dúvidas,
sofrimentos, problemas e
fraquezas. Elas nasceram a
partir do conhecimento da
realidade de cada uma das
comunidades. Levava uma

certeza em seu coração – o amor
ao Evangelho, um desejo muito
grande de anunciá-lo e fazer com
que o nome de Jesus Cristo fosse
por todos conhecido e conhecida
também
sua
vida,
morte
eressurreição. “Como Deus nos
julgou dignos de nos confiar o
Evangelho, falamos não para agradar
aos homens, e sim a Deus, que
sonda os nossos corações” (1Ts
2,4). Assim como Paulo, nos
deparamos com o trabalho de
nossos sacerdotes; não em
circunstâncias difíceis, mas em
tempos mais fáceis, apesar de existir
ainda pressões governamentais. Os
sacerdotes são pessoas de
autoridade, que zelam pela Palavra
de Deus e incentivam o amor e a fé
na Eucaristia. Com discrição, vivem
eles em pequenas comunidades,
com integridade, verdadeiros
apóstolos de Cristo. Servem,
orientam e dão toda assistência

espiritual aos paroquianos. Deixam
família e se preocupam com as
nossas famílias. Deixam seus
problemas, para se preocupar com
nossos problemas; enfim doam
suas vidas em benefício de nossas
vidas. Irmãos nossos, unidos pela
Santa amada Igreja, comungamos
o mesmo Deus, a mesma fé.
Cremos em Maria, nossa Mãe e
Mestra. De suas mãos ungidas
recebemos a Sagrada Eucaristia
– Corpo e Sangue de Jesus Cristo
– nosso precioso tesouro.
Portanto, nada mais digno de
nossa parte, que render graças a
Deus pelos nossos dirigentes
espirituais que doam sua vida pela
Evangelização, pela valorização da
Palavra de Deus. Que possamos
caminhar sempre nesta estrada
da fé, tendo como guia Jesus
Cristo, que é o Caminho, a
Verdade e a Vida.

O JOVEM E O MÊS DA BÍBLIA
Pe. Cleuber Alves, SCJ
Neste mês em
que a Igreja nos
pede para olharmos
com mais atenção para as
Sagradas
Escrituras
é
importante refletirmos sobre a
Bíblia. É o livro mais lido até hoje.
Só para citar um exemplo: em
menos de 100 anos foram
impressos cerca de 1 bilhão de
exemplares. Um livro procurado
por tanta gente deve ter um
segredo: é o único livro inspirado
por Deus, contêm Sua Palavra.
A Bíblia é o livro da vida.
Nasceu aos poucos da
experiência religiosa de um
povo, mas é um livro inspirado
por Deus: Ele é seu principal
autor, que se serviu de pessoas
de diversos tempos para
escrever. Então, a Bíblia é, ao
mesmo tempo, iniciativa
gratuita de Deus que quer
comunicar-se
com
a
humanidade como também é
fruto do esforço do povo. Nela
está contida a mensagem de um
Deus que se revela e se
comunica
no
Antigo
Testamento, mas, sobretudo,

que se revela e se manifesta na
Pessoa de Jesus Cristo que, sendo
seu Filho, realiza a promessa do Pai,
traz a libertação para o povo e
anuncia a Boa nova do Reino.
Esta revelação de um Deus tão
próximo deve levar-nosa um

compromisso sério de conhecer e
viver a Sua Palavra de amor. Os
jovens devem ter especial
interesse em estudar e aprofundar
as Sagradas Escrituras. Com
ímpeto, que lhe é próprio, o jovem
católico, discípulo e missionário de
Cristo, precisa ser agente
atuante na missão da Igreja
de levar a Palavra do Senhor
a todos os cantos do
mundo, especialmente onde
as necessidades e temores
são mais urgentes.
Portanto, não percamos
tempo e busquemos,
também, escrever no livro
da vida a nossa história.
Quando
lemos,
e,
sobretudo,
quando
atualizamos a Palavra de
Deus no nosso dia a dia
estamos vivendo este ano
mariano, que marca a
história da Igreja e de
tantos povos com a nossa
própria experiência de
encontro
pessoal
e
comunitário com Deus na
Sua Palavra traduzida em
nossas vidas.

Junho dede 2015
2017
Setembro

DÍZIMO: SINAL DE COMPROMISSO
E FIDELIDADE!
Ruy Martins

Há um ano a CNBB
publicou o Documento 106 que trata
de orientações a respeito do Dízimo.
E, logo no início, o documento
esclarece que “o dízimo é
compromisso de fé”. Isto quer dizer
que, através do dízimo, estamos
manifestando nossa fidelidade a
Deus, uma vez que
a
nossa
contribuição nos
leva a participar da
evangelização e do
cuidado com os
mais
pobres.
Somos chamados a
colaborar de forma
concreta com a
missão da Igreja,
ajudando
na
m a n u t e n ç ã o
material,
no
sustento do nosso
clero
e
na
realização
dos
sacramentos.
O quinto mandamento da Igreja diz
que devemos “ajudar a Igreja em
suas necessidades, cada um
conforme as próprias possibilidades”.
Portanto, não existe um valor ou
percentual
estabelecido
que
devamos dar para a Igreja ou para
os mais necessitados, mas cada
pessoa deve avaliar o quanto pode
contribuir, de acordo com sua
consciência e condição financeira.
Conforme nos diz o documento da
CNBB “a contribuição com o dízimo
nasce de um coração agradecido”. O
próprio Jesus apresenta o exemplo
da viúva pobre que deu apenas duas
moedas de prata, que era tudo o que

ela tinha (Mc 12,41-44).
Aliás,
o
dízimo
é
todo
fundamentado na Palavra de Deus.
Desde o Antigo Testamento
passando por Moisés, pelos
Profetas, pelos Evangelhos, os Atos
dos Apóstolos até as Cartas
Paulinas encontramos passagens e
textos que falam
sobre
a
contribuição
daqueles
que
amam a Deus. Em
Lc
8,1-3,
por
exemplo, vemos
que
“Jesus
percorria cidades e
p o v o a d o s
anunciando...... os
doze iam com Ele e
(...) muitos os
ajudavam com
seus bens”.
Precisamos, porém, tomar cuidado
para não cair na tentação da Teologia
da Prosperidade. Aquela que
relaciona
o
dízimo
com
a
multiplicação dos bens materiais e a
prosperidade pessoal. Essa é uma
visão totalmente distorcida da
relação que devemos ter com o
Senhor. Dízimo não é negociação
com Deus.
Que tenhamos sempre esta
consciência de que a nossa
contribuição através do dízimo é
uma forma de partilha e de
solidariedade e um sinal do nosso
compromisso com Deus, com a Igreja
e com os pobres.
Que o Espírito Santo nos ilumine e
conduza. Assim seja, Amém!

PASTORAL SOLIDÁRIA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
É mais um Pastoral a serviço da
Igreja Católica em nossa Paróquia.
Fundada em outubro de 2016 com
lideranças da comunidade Nossa
Senhora do Rosário.
O nome da Pastoral – ir ao encontro
daqueles que
e s t ã o
precisando de
nós; Sagrado
Coração
de
Jesus – porque
vai agir com
amor e pela
g r a n d e
devoção que
nós temos ao
S a g r a d o
Coração
de
Jesus.
Sua missão:
visitar pessoas
nas
mais
d i v e r s a s
situações, a
saber:
* Na alegria:
por ocasião do nascimento de uma
criança, casamento, aniversário e
outros motivos.
* No sofrimento: doenças, tragédias
e outros conflitos.
* Na dor: velórios e visitas às
famílias que perderam seus entes
queridos.
O trabalho é feito em nome da
Igreja e com a permissão daquela
família que será visitada.
Nas visitas os integrantes meditam
a Palavra de Deus, fazem orações e
cânticos.
Até o momento, dezenas de visitas

30 DE SETEMBRO - DIA DA SECRETÁRIA

Julieta Voiêtta

No
dia 30
de
S e t e m b r o é
celebrado o Dia da
Secretária, data em
que são homenageados os
profissionais que auxiliam o
trabalho de alguma outra
pessoa, atuam
como
assessorasna organização de
atividades do dia-a-dia, rotinas
administrativas, organização de
eventos, viagens e demais
tarefas. Ela, geralmente,atua na
organização da agenda do seu
superior, como a marcação de
reuniões e outras atividades.
Esse é o momento de mostrar o
quanto essa profissional é
importante e indispensável para
o
bom
desempenho
dos
trabalhos dentro de nossa Paróquia.
E a melhor forma de demonstrar todo
o
respeito
e
admiração
é
homenageá-la com muito carinho e
gratidão.

Para vocês, Marilda, Gislei e
Naiara nossa homenagem.
Você já parou para analisar o seu
papel na nossa Paróquia?
Sem você nada caminha,
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o Pároco e os vigários paroquiais
ficam sem ponto de partida,
os paroquianos se atropelam, e
ninguém se entende.
Você é a peça que não pode faltar.
Nada pode ser feito sem você.
As importâncias do dia, a redação,
o bom atendimento, a boa relação
com as pessoas,
a delicadeza, tudo isso são adereços
que só você tem, e por você ter
tanto para dar,
e dá o melhor é que esse lugar foi
feito para você.
Neste local de trabalho, a prioridade
do dia é você, a sempre competente
Secretária.
TODA BOA SECRETÁRIA TEM UM
POUCO DE MÃE, DE AMIGA E MUITO
DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL.
MUITO OBRIGADA POR SER TUDO
ISSO. NÃO CONSEGUIRÍAMOS SER
TÃO EFICIENTES SE NÃO TIVÉSSEMOS
A SUA AJUDA. FELICIDADES NO SEU
DIA!

já foram feitas, atendendo somente
a Comunidade Nossa Senhora do
Rosário, e o grupo, com o apoio de
nosso Pároco Padre Marcelo,
poderá passar esta rica experiência
para outras comunidades que
queiram.
Venha você,
também,
f a z e r
acontecer
e s s a
belíssima
missão em
s
u
a
comunidade.
V a l e
ressaltar
que
esta
Pastoral
iniciou seus
trabalhos
e
m
novembro
de
2016,
n u m a
celebração
do envio, presidida pelo então
Pároco Padre Aurélio Pereira.
Os membros da Pastoral reúnem
mensalmente nas dependências da
Igreja, para estudo e reflexão da
Palavra de Deus e planejar os
trabalhos
do
mês,
como
agendamento das visitas.
Todos os integrantes têm o
compromisso com a oração,
unidade e o trabalho pastoral.
Atualmente a Pastoral SCJ conta
com 14 integrantes, sendo
coordenada pelo Sr. João José de
Faria.
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FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
PROGRAMAÇÃO
02/09 (sábado) - 14h: Comunidade Baiões na
Residência de Edgar e Família.
03/09 (domingo) - 14h: Comunidade Raiz na
Capela Anjo da Guarda.
10/09 (domingo) - 14h: Comunidade São
Sebastião na Residência de Gilson e Família.
24/09 (domingo) - 14h: Comunidade Teodoros
na Residência de Pedro Pacheco e Família.

PROGRAMAÇÃO DAS
MISSAS SETORIAS

05/09 ÀS 19:30H - S. ANTÔNIO E
SÃO VICENTE FÉRRER
13/09 ÀS 19:30H - S. EXPEDITO
14/09 ÀS 19:30H - SANTA LUZIA
18/09 ÀS 19:30H - ROSÁRIO
19/08 ÀS 19:30H - S. ANTÔNIO E
SÃO VICENTE FÉRRER
25/09 ÀS 19:30H - IMACULADA
28/09 ÀS 19:30H - SANTA LUZIA

A MDJ FARÁ NESTE MÊS,
UMA PESQUISA DEPOIS DAS
MISSAS E PELO SITE DA
PARÓQUIA COM A
INTENÇÃO DE AVALIAR A
NOSSA VIDA DE
COMUNIDADE PAROQUIAL,
PARTICIPE!

Junho de 2015
de 2017
Setembro
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A PRIMEIRA IMPRESSÃO...

A maioria das pessoas acredita que
a Santa Missa se inicia com o
comentário inicial ou com o sinal da
cruz. Mas, na verdade, o início da
celebração é o canto de entrada.
Ele pode ser considerado a
“primeira impressão” que se tem do
contexto celebrativo, pois compõe os
ritos iniciais da missa que têm a
função de preparar os celebrantes
para a escuta da Palavra e a Liturgia
Eucarística. Sua letra precisa
demonstrar a alegria de sermos
Igreja reunida para louvar a Deus e,
preferencialmente, estar relacionada
ao Evangelho do dia.
Já a melodia, é bom ser adequada
ao tempo litúrgico, mas sempre capaz
de despertar alegria nas pessoas e
vontade de participar daquele
momento festivo da semana.
Pouco se recomenda uma música
nova para canto de entrada, pois,
quando a assembleia não participa

do
primeiro
canto, fica mais
difícil motivá-la
para os demais.
Por outro lado,
entoar sempre a
mesma música na abertura de
todas as celebrações sugere
falta de zelo e de dedicação
do músico.
Poderia ser ministrada,
então, uma “música antiga”,
com um novo arranjo. Ou,
ainda, alguma canção que,
mesmo “nova”, tenha refrão
fácil, cantado por todos de cor.
Isso envolve a assembleia no
clima
celebrativo,
conseguindo participar do
canto e, ao mesmo tempo,
contemplar a procissão de
entrada.
A orientação litúrgica
recomenda terminar o canto
de entrada quando o sacerdote chega
ao altar. Na prática, o ideal é terminar
quando ele e toda a equipe estiverem,
sim, no altar, e prontos para a
saudação inicial. Não é conveniente
todos esperando exaustivamente o

FORMAÇÃO E A ESPIRITUALIDADE
DO MINISTÉRIO DA PALAVRA
Dalvinha
Primeiramente vamos
entender o que significa
espiritualidade. A palavra tem como
raiz “espírito”. Espírito é a força que
nos leva a agir. Ela vem de dentro,
anima, inspira e nos impulsiona para
a ação. Na vida do cristão esta força
é o Espírito Santo. É Ele quem acende
em nós, através da vida de oração,
o fogo do amor eo ardor missionário.
A oração alimenta a Igreja em
“SAÍDA”, especialmente o Ministério
da Palavra, porque é dela que a
nossa fé e espiritualidade se nutre.
É a oração que torna verdadeiros
nossos gestos e palavras de amor. É
a oração que nos sustenta na graça
e na Presença de Deus. Alimenta a
nossa alma e direciona o nosso
coração para o outro. Através da
“Leitura Orante”, participação aos
Sacramentos, retiros espirituais e
visitas aos doentes, a nossa
espiritualidade se torna missionáriae
evangélica.Nosso
Ministério não é
um “trabalho”,
mas uma vocação
de SERVIÇO na
Igreja, como nos
pede
o
Papa
F r a n c i s c o :
“Quanto
mais
Jesus tornar o
centro das nossas
vidas, tanto mais
Ele nos faz sair de
nós mesmos, nos

descentraliza e nos torna próximos dos
outros”.É esse o dinamismo e o sentido
da
nossa
missão:
sermos
evangelizadores pelo testemunho!O
santo Papa nos lembra São Francisco,
que disse aos seus seguidores:
“Quando visitamos os doentes,
ajudamos as crianças e damos de comer
aos pobres já estamos a pregar.”O bemaventurado Tiago Alberione, fundador
da Família Paulina, dizia: “Meditação
profunda, piedade profunda, estudo
intenso são necessários para uma boa
preparação ao apostolado: do contrário,
quem é vazio o que dirá?”É verdade! A
formação também é muito importante,
porque estudando, conhecemos; e
conhecendo amamos e nos tornamos
aptos a dizer alguma coisa como
evangelizadores. Aumenta em nós a
sede de saber e de anunciar;
deaprender
e
ensinar!
E
consequentemente nos tornamos
cada vez mais espiritualizados e mais
comprometidos com a nossa MISSÃO!

fim da música, mas também não se deve
interrompê-la de qualquer maneira, pois
compromete a espiritualidade do
momento.
Ao perceber que a procissão chegou
ao presbitério, o padre já incensou o

altar (se for o caso) e
está posicionado para
começar a missa, o
ministério de música,
se estiver cantando
uma estrofe, pode
concluí-la e cantar o
refrão, para terminar;
se estiver no refrão,
conclua-o,
sem
começar uma nova
e s t r o f e .
Indispensável, então,
o bom senso.
Portanto, vale a
pena
investir
no
preparo de um canto
de entrada motivador.
Afinal, pela união de
vozes, poderemos,
também,
unir
os
corações no encontro
com Nosso Senhor
Jesus
Cristo,
confiantes em sua promessa:
“onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome, ali estou
no meio deles” (Mt 18,20) .

BÍBLIA: TESTEMUNHO CRISTÃO
PARA O MUNDO
Catequese - Imaculada Conceição
“Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus,
é o único Senhor. Amarás o Senhor
teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as
tuas forças. E trarás gravadas em teu
coração todas estas palavras que
hoje te ordeno. Tu as repetirás com
insistência aos teus filhos e delas
falarás quando estiveres sentado em
tua casa, ou andando pelos caminhos,
quando te deitares, ou te levantares.”
(Dt 6, 4-7 )
Como catequistas, anunciadores da
Palavra, damos testemunho de que os
Escritos Sagrados merecem destaque
em nossa vida, pois nos proporcionam
força, solidez e firmeza na fé,
sustentando-nos nos momentos
difíceis.
A Bíblia retrata o itinerário da fé de
um povo, por isso, é nela que
buscamos luz e inspiração para todo
o processo da evangelização
catequética.
A Sagrada Escritura é a fonte
primordial da catequese, pois nela está
contido o fundamento da educação na
fé e as diretrizes da vivência cristã. A
catequese deve despertar nos seus
interlocutores a sede da Palavra como
orientadora da própria vida, seta que
indica o caminho transformador de
quem quer seguir a Jesus.

Cada catequista tem a
responsabilidade de conduzir os
catequizandos para o encontro
com Palavra de Deus, orientando
e apontando os pontos
fundamentais da Bíblia; a
revelação de Deus, que vai se
apresentando na história do
povo; as dificuldades e os
desvios que são denunciados
pelos profetas; a mensagem
contida por trás das palavras e
da cultura do povo; os
ensinamentos e a proposta de
vida que Jesus deixou; e a
experiência das primeiras
comunidades na propagação do
Evangelho e na vivência cristã.
A Bíblia não é um livro de
normas e dogmas, ela é uma
referência de vida, uma
proposta aberta na qual, ao
mesmo tempo em que se revela,
Deus espera a resposta prática
de quem o encontra e o
reconhece. Ela abre espaço para
que se reflita e se tome uma
decisão
a
partir
do
discernimento: o engajamento
consciente baseado em fé sólida
que gere a misericórdia e a
caridade perfeitas.
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ANIVERSARIANTES DE

ADEMIR RIBEIRO DA SILVA
ADIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADRIANA ROSARIA JOSINO
ADRIANO ANTONIO DA SILVA
ADRIANO MENDONCA BOTTREL
ADRIANO RODARTE FERREIRA
ADRIELE DAYANE CANDIDO
AGDA ADELIA DA SILVA
ALDINA MARIA DA SILVA
ALESSANDRA MACEDO DE SA
ALICE JOSEFA DE MENESES
ALICE MARIA DAMASCENO
AMILTON GONCALVES FERREIRA
ANA ALVES BELO
ANA CAETANO DE CASTRO
ANA EMIRENA FERREIRA BATISTA
ANA LUCIA LEAO FRAZAO
ANA LUIZA DE CARVALHO
ATANAZIO
ANA MARIA DONIZETE RAMOS
AN A
P AULA
DA
SI L VA
RODRIGUES
ANA PAULA RICARDO SANTANA
ANAIARA ALVES OLIVEIRA
ANDREA CARVALHO DA CUNHA
ANDREIA MARIA ESTENCIO
ANDREZA FERREIRA BISPO
ANGELA
APARECIDA
DE
CARVALHO
ANGELA MARIA GASPAR
ANGELO GARCIA NOGUEIRA
ANTONIA CECILIA DE OLIVEIRA
ANTONIO
EUSTAQUIO
FERNANDES
ANTONIO MARTINS FILHO
ANTONIO ROCHA FILHO
APARECIDA DE SA SILVA
ARISTEU FERNANDES LIMA
ARMANDO MORAIS DA SILVA
AURELIO TEODORO FILHO
BARBARA EUFRASIO DE MORAIS
BARBARA GABRIELA DOS SANTOS
BEATRIZ RIBEIRO
BEATRIZ RODRIGUES COSTA BELO
BELMIRO JOSE DA SILVA
BIANQUINI APARECIDO ORICIO
CARLOS ALBERTO FRADE
CARLOS GIOVANI GOMES
CARMEM LUCIA DE FARIA RIBEIRO
CARMEM MIZERANI BARBOSA
CELIA MARIA PEREIRA
CELINA NASCIMENTO
CELIO APARECIDO DA SILVA
CIRLEI MARIA DE OLIVEIRA
CLAUDIO JOSE DE MENDONCA
CONCEICAO TEIXEIRA COSTA
DALVA AP GARCIA DAS CHAGAS
DANIELA DE ASSIS
DANIELA ROSALIA NASCIMENTO
DANILO JUNIO VELOSO COSTA
DARCI FERREIRA
DEYVA CRISTINA DOS SANTOS
DIMAS CARVALHO SILVA
DIOCESIO FRANCISCO DE ASSIS
DIRCEU ANTONIO DA SILVA
DISLENE
MARIA
NAZARIO
AMARAL
DULCE DE CASTRO
EDGAR CLEMENTINO RIBEIRO
EDIVANIA DA SILVA CRAVO
EDNEIA MARIA RIBEIRO CORREA
ELESSANDRO MARCOS SILVA
ELIANA FIGUEIREDO TEIXEIRA DE
PAULA
ELIANE DA SILVA REIS
ELISANE ASSIS FARIA
ELIZABETH GERALDA GREGO E
SOUZA
ELIZABETH MARIA GOMES DE
OLIVEIRA
ELZA ARANTES
ELZA MARIA
ENEIDA APARECIDA SILVA
ENILDA BATISTA DE PAULA
EUDER RONAM DA SILVA
EUSTAQUIO ARAUJO
EUZA DE FATIMA FERREIRA
EVERALDO CARLOS RAMOS
FABIO PAULINO MUNDIM
FERNANDA MARQUES PEREIRA
FERNANDA ROCHA
FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS
FRANCISCO JOSE DA SILVA
FRANCISCO MARINHO DOS
SANTOS
GELIZA GONCALVES
GEORGE LUIZ DA MATA
GEOVANNA GOMES PEDROSA
GERALDO DE MARIA APAR.
GONCALVES
GERALDO RIBEIRO RAMOS E
FELIPE
GERALDO VICENTE DOS SANTOS
GIANE CONSUELO DA CUNHA
SILVA
GISLENE MARIA DE OLIVEIRA
GLECIANY RENATA DA SILVA
GRUPO A CAMINHO DE DEUS
HEBERT LEAL DA SILVA
HELIO AUGUSTO FAVARINI E
SONIA FAVARINI
HELIO DE OLIVEIRA
HELIO GARCIA CUNHA

HILDA ARANTES
ILSON FERNANDES
INES MARIA TEIXEIRA CASTRO
IRACI DAS GRACAS ALMEIDA
IRENE LIMIRO DE CAMARGOS
IRENE SIQUEIRA DE CARVALHO
COSTA
ISABEL APARECIDA LOPES
PINHEIRO
ISABEL CANTO BARBOSA BELO
JADERGUDSON FREITAS
JADERSON TEIXEIRA E CASSIA
JAIR MIRANDA DA SILVA
JAIRO NEUNATO DA SILVA
JANY HIGINO PEREIRA
JAQUELINE ROCHA DA SILVA
JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES
JODIEL MELO DA TRINDADE
JUNIOR
JOSE ANTONIO RIBEIRO
JOSE BERNARDINO RIOS JUNIOR
JOSE CESAR CANDIDO
JOSE FERREIRA DE SOUZA
JOSE GERALDO DA CUNHA
JOSE GERALDO DE CASTRO
JOSE LEVINDO PAIM
JOSE MARIA DA SILVA
JOSE RIBEIRO DA SILVEIRA
JOSE VILELA COSTA
JOSIANE CRISTINA SILVA
JULIANA NUNES E MAGNO SILVA
JULIANO EUSTAQUIO EUFRASIO
JURACY CAMARGO MELO
JUSSANA KELI DE ALMEIDA REIS
KEILA DA SILVA RAMOS SENA
KELLE NARA DUARTE MENDES
LAZARA APARECIDA SILVA
LEUDES LUCIA RODRIGUES
LIDIANE DE MEDEIROS
LIGIA DE ALMEIDA SILVA
LILIANE SALES CARDOSO
LINDAMARA SILVA FERREIRA
LISLEY APARECIDA DE FARIA
LIVIA GUIMARAES PIRES
LOURDES MARCAL DA SILVA
LUBELIO
LAUDARARES
DE
OLIVEIRA
LUCIA HELENA CASTRO CRUZ
LUCIANA FREITAS FARIA
LUCIENE ARAUJO DE CAMPOS
LUCIMAR ROSA DE SOUZA
LUCINEIA JULIA DE OLIVEIRA
LUCY LAUDARES DE OLIVEIRA
LUIZ ALBERTO DA SILVA GOMES
LUIZ CARLOS FERREIRA JUNIOR
LURIA ARIANA FERREIRA
MAGDA MARIA SILVA
MAGNO JOSE DE SOUSA LEAO
MARCELO SOBREIRA DA SILVA
MARCIA HELENA DE FARIA
MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
MARCIA VOIETA RIBEIRO E
FAMILIA
MARCILDA DE SOUZA CARVALHO
SILVA
MARCIO LOPES JUNIOR
MARCIO LUIS TEIX.E ANA
GERALDA TEIX
MARCOS JOSE DE MORAIS
MARCOS VINICIUS RODARTE
LIMA
MARCY APARECIDA GONZAGA
MARGARIDA MARIA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BORGES
MARIA APARECIDA DE BRITO
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DE SA
MARIA APARECIDA DO CARMO
COSTA
MARIA APARECIDA SANTOS
PINTO
MARIA APARECIDA TERRA
MARIA CELIA ROCHA RICARDO
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
MARIA DAS DORES DA CUNHA
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
MELO
MARIA DE FATIMA MOTA
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA
OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES ALVES BELO
MARIA DE LOURDES SIQUEIRA
MARIA DO ROSARIO RAMOS
ARAUJO
MARIA DO ROSARIO VIEIRA
MARIA ERNESTINA DA MATA
FONSECA
MARIA FELICIO ESTEVAO
MARIA GABRIELA CARVALHO
GONTIJO
MARIA GENI DE SA MENDONCA
MARIA GLORIA DO COUTO
MARIA GUILHERMINA MAIA
VIANA
MARIA HELENA VILELA
MARIA INES PASSOS PEREIRA
MARIA INES ROGAL
MARIA IRMA DE MENEZES
MARIA JOSE DA SILVA 01
MARIA JOSE MACEDO FERREIRA
MARIA LUCIA ALVES LEONEL
MARIA LUCIA DE ASSIS FARIA
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MARIA LUIZA COELHO DE CASTRO
MARIA MARGARETH DABLIOGLO
BARBOSA
MARIA RESENDE GUIMARAES
PASSOS
MARIA SALETE PEDROSA
MARIA SIRLEY PEDROSO COUTO
MARIA TEODORO BERNARDES
MARIA VERA CRUZ DA SILVA
FONSECA
MARIA VITORIA FERNANDES
CARDOSO
MARIA ZELIA NASCIMENTO DE
SOUSA
MARILIA MARTA DE CASTRO
MARINA VANIA GOMES
MARLENE DE SOUZA
MARLI ALVES DE OLIVERIA
MARLI ARANTES DE PAULA
MARLI DE CASTRO LOBATO
MARLUCE PEREIRA
MARTA HELENA LAUDARES SOUZA
MARTA RIBEIRO COSTA RESENDE
MAURICIO BALBINO DA SILVA
MAURICIO RIBEIRO SILVA
MAURILIO JOSE DOS SANTOS
MIGUEL ARCANJO ALVES
MILER J SILVA E JAQUELINE SILVA
OLIVEIRA
MIRAILDA LUIZA LEAL COSTA
NAYARA MARA DE MENESES SILVA
NELCY LUIZ MAIA SILVA
NELSON AMANCIO DE OLIVEIRA
NELSON PORPHIRIO
NEUSA APARECIDA SILVA
NEUSA GOMES
NEUZA FATIMA CORREA TIAGO
NILMA DAMASCENO GOMES
NILTON JOAQUIM DO COUTO
OLANDINO ANTONIO DE SENA
OLAVO VERISSIMO MIRANDA
OLGA FERREIRA DE FARIA
ONOFRE ALVES TEIXEIRA
OSVALDO SANTOS DO COUTO
PAULA NAIRA COSTA SILVA
PAULO CESAR FAVARINI
PAULO HENRIQUE RESENDE
SANTOS
PAULO MARCIO DE SENA
PAULO
ROBERTO
DO
NASCIMENTO
PAULO SERGIO MACEDO
PAULO SIMAO DE MELO
PAULO SIMOES TRINDADE
PEDRO JOSE MENDONCA CUNHA
PLINIA MARA FONSECA
RAMON ELEUTERIO GONTIJO
RAQUEL APARECIDA SILVA
REALINA MARIA DOS REIS
REGINA APARECIDA MENDONCA
REGINA EDUARDO LIMA
REGINA MARIA DE MENDONCA
CELESTINO
REJANE DIAS RODRIGUES
RICARDO ALMEIDA DA COSTA
RICARDO FRADE
RITHELLY APARECIDO DOS REIS
ROBSON SAVAGET GONCALVES
RONALDO MACHADO COSTA
ROSANE APARECIDA MELO
MACHADO
ROSANGELA MARIA DO COUTO
ROSELI DA SILVA OLIVEIRA
ROSIMEIRE NEUSA DE BRITO
FARIA
RUBENS ANTONIO PARREIRA
RUTH PEREIRA DA SILVA
SAMUEL GERALDO DA SILVA E
LORENA
SANDRA APARECIDA CALIXTO M
RIBEIRO
SEBASTIAO ALVES FILHO
SERGIO EDUARDO DE SOUZA
SILVANA MARIA MENDONCA
MOREIRA
SIRLEI APARECIDA MENDONCA
DA SILVEIRA
SOLANGE CAMPOS ALMEIDA
SOLANGE DO CARMO GONCALVES
SONIA APARECIDA ALVARENGA
SUZILANE PEREIRA VAZ
TANMARA TAVARES OLIVEIRA
TERESINHA DE JESUS SILVA
TEREZA AMALIA BRITO
TEREZINA DE PAULA NASCIMENTO
THAIS CRISTINE DA MATA
SALVIANO
VALDETE ALVES RIBEIRO
VALQUIRIA MARIA DA SILVA
VANIA SILVA FERREIRA
VENANCIO FERREIRA
VERA APARECIDA SILVA
VERA LUCIA MARQUES
VITORIA SUELI MARTINS SILVA
VIVIANE APARECIDA DE MENEZES
WAGNER MELO SILVA
WANIA MARISA DA SILVA ALVES
WILSON JOSE DOS REIS
ZANONE AMARAL PASSOS
ZELIA
RODRIGUES
NUNES
BARBOSA
ZILDA FERREIRA GOMES

BÍBLIA, FONTE DE ESTUDO E
ORAÇÃO
Diácono Túlio Marcos, SCJ
A Bíblia não é um livro
simples, pelo contrário, é um livro
complexo, pois foi escrita seguindo
uma cultura e uma linguagem muito
diferente da nossa. Vivemos no
ocidente e os textos bíblicos foram
redigidos no oriente; a linguagem
bíblica
é
simbólica,
enquanto o
nosso modo
de escrever no
ocidente
é
objetivo com
ideias claras e
distintas.
A Bíblia não
veio do céu
pronta; ela é
fruto de um
l o n g o
processo
histórico e foi
escrita por
d i v e r s a s
pessoas em
diversos lugares do oriente próximo.
Por isso, antes de ler algum dos livros
é bom saber qual foi o período em
que o livro foi escrito e qual é o
contexto histórico subjacente. A
história influência diretamente nos
fatos narrados nos livros da Sagrada
Escritura.
Se
você
quiser
compreender bem o que está escrito
é preciso saber um pouco da história
civil.
A reforma protestante declarou a
livre interpretação da Bíblia, mas aí
temos um problema em função do
escrito bíblico utilizar uma linguagem

Dias 23
e 24 de Setembro
Sábado às 19h
Domingo às 07h no
Salão Paroquial

simbólica que é muito diferente da
nossa. Para entender bem o
conteúdo e o sentido das palavras
é importante buscar saber qual é o
verdadeiro significado das palavras
que, originalmente, foram escritos
por um povo que tinha uma visão
de mundo e
teológica
diferente da
nossa.
A
Bíblia,
acima de tudo,
é um livro que
fala de fé.
Podemos
e
d e v e m o s
b u s c a r
compreendê-la
racionalmente,
contudo
e
acima de tudo
é um livro de
fé. É um livro
que mostra
como o nosso
Deus triuno se revelou aos seres
humanos. Vemos nas escrituras um
Deus que se revelou para nos
salvar. Um Deus que se importa com
o ser humano a ponto de se rebaixar
a fim de elevar o ser humano.
Considero importante o estudo
bíblico, mas esse estudo deve nos
ajudar a rezar o texto. Que o estudo
e a oração dos textos bíblicos nos
auxiliemna nossa caminhada de
católicos,
de
pessoas
comprometidas com o anúncio da
Palavra.

CONVITE

Missa em louvor aos
300 anos de Aparição
da Imagem de Nossa
Senhora.
Dia 12 de Setembro, ás
19:30h na Comunidade
Imaculada Conceição.

ACONTECEU:
NO DOMINGO, DIA 06 DE
AGOSTO NA MISSA DAS
09H30, O ENVIO E
RENOVAÇÃO DOS ACÓLITOS
DE NOSSA PARÓQUIA, A
CELEBRAÇÃO FOI PRESIDIDA
PELO NOSSA PÁROCO PE.
MARCELO REIS.
NAS TERÇAS-FEIRAS DO MÊS
DE AGOSTO, RETOMAMOS A
MISSA DOS SETORES NAS
CASAS DAS FAMÍLIAS! COM O
INTUITO DE FORTALECER E
REAVIVAR OS SETORES DE
NOSSA COMUNIDADE
PAROQUIAL, PARTICIPE!
NO SÁBADO, 19 DE AGOSTO, O
LANÇAMENTO DA PEDRA
FUNDAMENTAL DA CONSTRUÇÃO
DA CAPELA DEDICADA A N. S.
DO SILÊNCIO. A CELEBRAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DO
PÁROCO P. MARCELO ALVES
DOS REIS E DE NOSSO BISPO
DOM JOSÉ ARISTEU VIEIRA.

04/09
Maria Aparecida (Lila)
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs,
estamos iniciando o mês de
setembro, mês da Bíblia, esse
instrumento de evangelização tão
importante para nós, cristãos. No
Brasil, a cada ano, se dá relevância
a um livro da Bíblia. Este ano,
poderemos entender melhor a 1ª
Carta
de
São
Paulo
aos
Tessalonicenses, baseados no lema:
“Anunciar o Evangelho e doar a
própria vida”. Iniciemos, cantando:
Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Senhor, perdão porque
não nos empenhamos em ler e
meditar a Bíblia, dispondo de minutos
do tempo que o Senhor nos dá em
um dia inteiro. Perdoai-nos, por não
procurar quem possa nos instruir
nessa leitura, por isso dizemos que
não a entendemos. Enviai o Vosso
Espírito
para
que
nós
nos
dediquemos mais a tudo isso e nos
disponhamos a levar o conhecimento
a todos.
TODOS(Cantando) Renova-me...
LEITOR 1. Como já vimos, estamos
no mês da Bíblia e o desejo da Igreja
é procurar animar e reforçar a fé das
nossas comunidades pela prática da
reflexão da Palavra de Deus na 1ª
Carta
aos
Tessalonicenses.
Sabemos que todas as Cartas de
Paulo são dirigidas às comunidades

11/09
ACOLHIDA
ANIMADOR: Queridos irmãos e
irmãs, em nossos encontros,
estamos trazendo a 1ª Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses. Paulo foi
um perseguidor dos cristãos e foi
num encontro com Cristo, a caminho
de Damasco, quando “caiu do cavalo”
que pôde ver Jesus. Assim ele se
converteu e tornou-se um grande
missionário e, a cada comunidade, ele
escrevia uma de suas cartas.
Iniciemos, invocando a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Queremos pedir perdão
a Deus, pelo descaso com que
tratamos a Bíblia. Às vezes, até a
colocamos num lugar de destaque da
casa, mas lá ela fica, sem nem nos
determos para desfrutar da maravilha
que ela é para nós, cristãos. Pedimos
o seu perdão, porque, a exemplo de
Paulo, deveríamos ser todos
missionários a começar pela nossa
própria família. Perdão, Senhor,
porque não nos dedicamos a instruir
a nossa comunidade.
TODOS (Cantando) Perdão,
Senhor, tantos erros cometi...
LEITOR 1. Lembremo-nos de que,
neste mês da Bíblia, somos
convidados a meditar a 1ª Carta de
São Paulo aos Tessalonicenses, que
ele, na comunidade de Tessalônica
exercia a fraternidade, como Deus
nos propõe e se reunia com eles em

ROTEIRO PARA SETORES
Levar o Evangelho a todas as criaturas
por onde ele passou. Ele diz que é
preciso ter esperança em Cristo,
mesmo dentro de todas as
dificuldades
e
provações.
O
testemunho missionário de Paulo é
incontestável e o nosso também deve
ser, para que, “em Jesus todos
tenham vida”. A data dessa Carta é,
provavelmente, dos anos 50 ou 51.
Ele
não
conheceu
Jesus
pessoalmente. Os Evangelhos foram
escritos depois das Cartas de Paulo.
TODOS: Naquele tempo só as cartas
eram o meio de comunicação.
LEITOR 2. Onde ficava a Tessalônica?
Era uma cidade da Macedônia, à
beira-mar. Era muito rica, muito bem
situada e lá viviam os ricos, atraídos
pela grandeza da cidade. Os que
tinham maior poder aquisitivo eram
comerciantes, donos de muitas terras
que para lá iam pra comprar mais e
os militares aposentados. Paulo
sempre pregava aos judeus na
sinagoga e lá, em Tessalônica ele
pregou por três sábados, pois a
pregação era sempre aos sábados e
sempre feita por homens. Como o
povo aceitou e algumas pessoas
aderiram à pregação, Paulo se
animou a se dirigir aos gentios, que
eram pessoas de outras raças e
então passaram a se reunir na casa
de Jasão, como vemos nos Atos dos
Apóstolos. Os judeus não gostam e
aí veio o conflito.
TODOS: “Vós nos tornastes um
modelo para todos os fiéis” (1Ts5,

1).
LEITOR 3. Na cidade havia um
alvoroço. Pensavam que ele trazia
uma ameaça ao Imperador Romano,
anunciando um outro Rei. Por causa
disso, ele e seus companheiros,
tiveram que fugir à noite. Paulo
sofria, mas agradecia e louvava
sempre a Deus. No Capítulo 1, 6
vemos que o povo estava acolhendo
a Palavra pregada por Paulo, pois
ali encontramos os dizeres dele: “E
vocês imitaram o nosso exemplo e
o exemplo do Senhor, acolhendo a
Palavra com a alegria do Espírito
Santo,
apesar
de
tantas
atribulações, a ponto de tornar-se
modelo para as demais Igrejas da
região.” Paulo acreditava que foi
assim que a fé se espalhou.
TODOS: “Vocês se converteram a
fim de servir ao Deus Vivo e
Verdadeiro.”
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Nós, ainda hoje,
esperamos que, através da Palavra,
pregada por Paulo, possamos ser
iluminados e guiados na nossa
caminhada rumo ao Céu.
Cantemos:
Toda
Bíblia
é
comunicação...
Ouçamos:
1ª
Carta
aos
Tessalonicenses 1, 1-10
PARTILHA
ANIMADOR:
anunciava
o
comunidades?

1.Como
Paulo
Evangelho
às

Doar-se a Deus e ao irmão

nome de Jesus Cristo. Ela foi uma
comunidade que se sobressaiu pelo
respeito e pela justiça, mas isso não
foi sem luta, perseguição e uma
batalha constante. Na Carta,
encontramos São Paulo dizendo:
“Vocês sofreram por parte de seus
compatriotas, assim como as Igrejas
que estão na Judéia, sofreram por
causa dos judeus. Eles mataram o
Senhor Jesus e, agora, nos
perseguem.” Em Roma, sob o domínio
do Império havia três classes:
cidadãos livres, libertos e escravos
e, como era de se prever, os escravos
trabalhavam e os libertos gozavam
a vida.
TODOS: Paulo trabalhava duro e
eles não entendiam.
LEITOR 2. O fato de Paulo mudar o
sistema e trabalhar em serviço rude
e duro, animou as comunidades. Ele
usou essa verdade: “Trabalhamos
noite e dia para não sermos pesados
a nenhum de vós.” Paralelamente ao
trabalho, havia a gratuidade da
pregação e isso fazia brotar o ideal
“de anunciar o Evangelho e doar a
própria vida.” A passagem pela
comunidade tessalonicense foi
diferente de outros que por ali
passaram que eram considerados
“Mestres”, mas cobravam pela
pregação e, quanto mais recebiam,
mais belos eram os seus discursos.
A gratuidade e a sinceridade davam
credibilidade ao anúncio. Jesus não
buscou glórias.

2. O que o texto diz hoje para nossa
comunidade?
3. Através da comunidade o Evangelho
se espalhou. De que maneira?
PRECE
TODOS: “Senhor, fortalecei-nos em
nossas dificuldades e tribulações.
Não nos deixe perder a fé e a
esperança e que nossas atitudes
sejam iluminadas pelo testemunho
dos primeiros cristãos. Que a acolhida
da Palavra pelos cristãos da
Tessalônica desperte em nós um
amor maior e um compromisso mais
firme no anúncio do Evangelho em
nossas comunidades. Senhor, que
nós, diante das dificuldades do
anúncio do Evangelho em nossa
cidade, não percamos o ânimo, mas
sejamos perseverantes e animados.
Amém!” (Mês da Bíblia/2017)
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Essa Carta é o primeiro
escrito do Novo Testamento. Com
profundo reconhecimento a Deus por
tudo o que Ele realiza, Paulo encoraja
os cristãos a progredir. Na Carta aos
Tessalonicenses
nós
vemos
o
entusiasmo e a gratidão pela Palavra
de Deus. Quando Paulo chegou em
Tessalônica, muitos creram em seu
ensinamento, mas também foram
muitos, os que o julgavam como
criminoso. Mas Paulo, foi firme e viu o
Evangelho se espalhar.” Até o próximo
encontro, se Deus quiser.
CANTO: Me chamastes...

TODOS: Paulo encorajava os
cristãos a viverem de modo digno.

escolhido para ser o grande apóstolo
missionário?

LEITOR 3. Nessa Carta se usa o
termo “apóstolo” que tem como
significado “aquele que é mandado
em missão”. Paulo se considerava
apóstolo, mas não acompanhou
Jesus, não fez parte dos 12, nem
conheceu Jesus pessoalmente. Só
veio a conhecê-Lo, quando Jesus lhe
apareceu e perguntou: “Saulo, por
que me persegues?” São Paulo nos
diz: “O Céu é a união com o Senhor,
para sempre.”

PRECE
TODOS: “ Senhor, neste mês da
Bíblia, ajuda-nos a ser mais
disponíveis no anúncio da Vossa
Palavra. Que cresça em nós o espírito
da gratuidade e que, a exemplo dos
apóstolos, procuremos anunciar o
Evangelho para agradar a Deus e não
aos homens. Fazei com que sejamos
mais fraternos com os membros da
nossa comunidade, para que ela seja
uma comunidade evangelizadora.
Amém” (Mês da Bíblia/2017) Pai
Nosso... Ave Maria... Credo...

TODOS: Com grande afeição
Paulo chama os fiéis de
“Filhinhos”.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: O Papa Francisco diz:
“A Igreja é mãe, prega ao povo
como uma mãe fala ao filho,
sabendo que o filho tem confiança
de que tudo que se ensina é para
seu bem e para se sentir amado.”
Cantemos: Como são belos os pés
do mensageiro...
Ouçamos: 1ª Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses 2, 1-12
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Como Paulo adquiriu
coragem
para
anunciar
o
Evangelho?
2.Em que trecho do texto Paulo
demonstra
sua
amizade
à
Comunidade?
3. Na sua opinião, por que Paulo foi

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Todas as Cartas de Paulo
são maravilhosas. Vale a pena ler cada
uma delas, meditando o seu conteúdo.
De maneira especial, essa aos
Tessalonicenses, ensina-nos a levar
uma vida coerente, onde o trabalho e
a oração caminham juntos e nos levam
ao Reino de Deus. Às vezes, dizemos
que, na correria de hoje, não temos
tempo para ler a Bíblia, nem para nos
dedicarmos à Igreja, à Família, a Deus.
Temos que enfrentar nossas fadigas,
sim, mas com um pouco de boa
vontade, com a ajuda de Maria,
conseguiremos tudo.
Até o próximo encontro, com a graça
de Deus.
CANTO: Prova de amor maior não
há...
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21/09
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos e
irmãs,continuando o nosso estudo sobre
a Bíblia, dando mais ênfase à 1ª Carta
de São Paulo aos Tessalonicenses,hoje
veremos que somos filhos da Luz e essa
Luz é Jesus . A fé daquele povo da
Tessalônica vem firmar a nossa fé e
esperança nessa Luz. Iniciemos,
invocando o Espírito Santo, pedindo
discernimento: Vinde... Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão, Senhor,por não
termos compreendido, até agora, a
extensão do Vosso Amor, querendo nos
amar como somos. Somos todos
pecadores, Senhor, mas com Vossa
Graça podemos almejar a vida eterna.
Pedimos Vosso perdão, porque não
levamos a nossos irmãos a Luz de Cristo,
tão clara no Evangelho e não sabemos
agradecer a Luz que o Senhor nos
oferece.
TODOS (Cantando) A nós descei,
Divina Luz...
LEITOR 1. Desde o primeiro encontro,
nesse mês da Bíblia, estamos procurando
conhecer um pouco melhor a 1ª Carta
aos Tessalonicenses, uma das mais
importantes Cartas de Paulo. Nela
encontramos a afirmação que somos
Filhos da Luz e, assim sendo, não temos
porque temer a morte, pois, diante dela,
a esperança da Ressurreição já dá novo
significado. Na 1ª Carta de Paulo aos

25/09

Somos filhos da Luz
Coríntios ele já dizia: “Se é só para essa
vida que pusemos nossa esperança em
Cristo, somos, dentre os homens, os
mais dignos de compaixão.” A esperança
para Paulo é a virtude essencial, pois,
ela dá aos cristãos a confiança para
enfrentar a vida.
TODOS: Na Carta, Paulo reforça a
certeza da ressurreição, esperança
da vida eterna.
LEITOR 2. Naquele tempo muitos
acreditavam
e
a
comunidade
tessalonicense não era diferente, que a
vinda do Senhor seria rápida, ainda
quando estivessem vivos. Achavam isso,
porque vinham de muitos sofrimentos e
a esperança deles era só em Deus, pois,
os meios humanos já não lhes bastava.
Quem vive para Cristo, já sente aqui na
terra a realidade do céu. É comum se
usar a expressão: “Só Deus”, quando não
se tem mais esperança. Os cristãos são
Filhos da Luz e não filhos das trevas. A
Luz é nossa mãe e os filhos das trevas
vivem como que adormecidos e seguem
o caminho da perdição.
TODOS: Os cristãos estão revestidos
da Luz de Cristo.
LEITOR 3. Na Carta aos Efésios, Paulo
nos diz que, quando Deus nos criou, nos
predestinou a sermos santos, somos
destinados à salvação. Nós, cristãos
temos a certeza da salvação plena em
Cristo, mas ainda temos que
desempenhar
a
missão
de

Chegamos à santidade quando, no
modo de proceder, trilhamos um
caminho de amor. Na Carta aos
Tessalonicenses (1,4) Paulo afirma
que: “Os cristãos são os eleitos de
Deus, santificados e chamados a ser
santos.”. Cada pessoa, de acordo
com seu estado de vida, deve deixar
que sua santidade floresça. Cada
passo que damos para a santidade,
nos torna uma pessoa melhor, livre
do egoísmo e do egocentrismo.

PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Sabemos que Paulo
sofreu todo tipo de dificuldades para
poder mostrar que a sua conversão
foi para valer. E nós desanimamos na
primeira dificuldade que aparece em
nosso trabalho apostólico, por isso,
perdão, Jesus. Pedimos perdão por
não termos a persistência e a fé
como Paulo, mas fraquejamos muito
ainda na nossa caminhada de fé.
Almejamos que a santidade ainda
possa fazer parte de nossos planos
diante do grande plano de Deus para
nós.

TODOS: Ser santo não é ser triste,
mas é partilhar um convite da
alegria de Deus, tornando-se um
dom de amor para as pessoas ao
redor.

LEITOR 1. Quanto mais nos
dedicamos à leitura da Palavra, mais
progredimos no seguimento a Jesus.
Paulo ganhou força com os exemplos
dos missionários que viveram o amor
nas comunidades, mesmo com as
provações e os sofrimentos. Para
seguir Jesus é preciso perseverança,
cumprindo o compromisso assumido.

evangelizadores missionários. Na Carta
aos Tessalonicenses, Paulo mostra que a
certeza da Ressurreição é uma
mensagem confortante para as
comunidades, nas lutas da vida. Os
cristãos, em comunidade, que se ajudam,
podem estar certos de que o Espírito
Santo faz neles a Sua morada, pois Paulo
faz a todos o seu pedido: “Confortai-vos
e edificai-vos uns aos outros”. Era assim
na comunidade de Tessalônica e em todas
as comunidades que Paulo passou e
deixou as suas marcas indeléveis. A sua
missão de evangelizador missionário não
veio por acaso, Cristo o escolheu para
essa missão e ele não O decepcionou.
TODOS: São Pedro e São Paulo são
as duas fortes colunas da Igreja.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Quando Paulo fala na
Parusia, a nova vinda de Jesus, nos dá a
entender que pode ser o dia do juízo ou
o dia da salvação, dependendo da
situação espiritual de cada um.
Cantemos: Aleluia, aleluia, a minha alma
abrirei...
Ouçamos: 1ª Carta aos Tessalonicenses
5, 1-10
PARTILHA
ANIMADOR: 1. Para Paulo e para nós
como será o Dia do Senhor?
2. O que Deus reserva para aqueles que
permanecem com Ele?
3. Já que não sabemos quando o Senhor
vai voltar, qual será a atitude dos Filhos
da Luz?

A graça de podermos ser Santos

ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e irmãs da
comunidade, chegamos ao fim de
nossos encontros do mês da Bíblia,
quando tivemos a oportunidade de
conhecer um pouco mais a 1ª Carta
aos Tessalonicenses. Esperamos que
isso tenha despertado o desejo de
conhecer as outras Cartas de São
Paulo.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...

TODOS (Cantando) Senhor, quem
entrará...

E-2
E-2

LEITOR 2. O mandamento do amor
inclui o respeito ao próprio corpo.
Naquele tempo, em todo o Império
Romano e,também, naTessalônica,
havia muita imoralidade, sendo a
maior a prostituição. Em Coríntios,
encontramos Paulo dizendo: “Vosso
corpo é templo do Espírito Santo, que
mora em vós.” Por essa razão temos
que nos afastar de todo tipo de
imoralidade, pois esse respeito ao
corpo já é o primeiro sinal de
santidade, respeitando assim a
comunidade. Hoje, vemos o corpo ser
instrumento de perdição; apenas
com o fim de se ter prazer e até
comercializado pela indústria da
pornografia.
TODOS: O corpo não foi criado para
ser escravizado.

PRECES
TODOS: “Senhor, fazei com que a
nossa fé na Ressurreição nos ajude
a compreender que o Senhor
caminha conosco, nos acompanha
em cada momento da história, nos
ajuda a não desanimar diante das
dificuldades e crer firmemente que
a vida é mais forte que a morte.
Senhor, que nós possamos buscar,
sempre, não apenas a nossa
salvação, mas a salvação de todas
as pessoas.Amém!”
(Mês da
Bíblia/2017)
Pai
Nosso...
Ave
Maria...
Consagração a Nossa Senhora...
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Por Sua Paixão, Morte e
Ressurreição, Jesus nos proporciona a
graça de sermos santos, uma vez que
somos Filhos da Luz. Pelos ensinamentos
de Paulo, chegamos à conclusão que,
mesmo quando amamos muito a Deus e
aos irmãos é necessário progredir nesse
amor. Com o seu exemplo, aplicamos o
amor na nossa própria vida, vivendo de
maneira que não sejamos um peso para
os outros, trabalhando para suprir as
nossas necessidades e as de nossos
irmãos. Aqui fica uma pergunta: É mais
importante conhecer a vontade de Deus
ou aplicá-la em nossa vida?
Até o próximo encontro, querendo Deus.
CANTO: Sim, eu quero, que a Luz de
Deus que um dia em mim brilhou...

LEITOR 3. Não se escraviza o corpo
nem mesmo com um trabalho superior
às nossas forças, nem se explora ele
sexualmente. No Gênesis temos: “O
corpo é um vaso santo, moldado à
Imagem e Semelhança de Deus”. Esse
“vaso” pode significar “sua própria
esposa” ou “seu matrimônio”. O ser
humano foi modelado por Deus, no
barro, como um oleiro. “Homem e
mulher são vasos do mesmo barro” e
daí, devem se respeitar como à própria
carne.” Nenhum corpo pode sofrer
qualquer tipo de abuso ou violência.
Fugir das imoralidades é uma
instrução a ser aceita como vontade
de Deus.

hoje invadem nossos lares, nossas
vidas?

TODOS: Hoje se vendem pessoas e
as pessoas vendem seus corpos.

ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Estivemos unidos com
as Cartas de Paulo. Elas são tão
atraentes e belas, tão cheias de
conteúdo
apostólico,
que
gostaríamos de meditar todas elas.
Nesse mês, só vimos a 1ª Carta aos
Tessalonicenses, que nos trouxe
ensinamentos profundos. Por que
não aproveitarmos o entusiasmo e
lermos as outras: Romanos, Efésios,
Colossense, Coríntios, Hebreus,
Timóteo, Tito? Vale a pena conhecer
todas, pois são uma ótima fonte para
conhecermos o que foi a Igreja
nascente, aplicada à Igreja de hoje.
Vamos nos dar o abraço da paz, na
alegria com que Paulo se doou ao
Evangelho. Até o próximo encontro,
se Deus quiser.

A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: São Paulo diz que
rejeitar a vontade de Deus é não fazer
com que seu corpo seja templo e
morada do Espírito Santo, é fazer dele
somente um objeto de prazer e lucro.
Cantemos: A Bíblia é a Palavra de
Deus, semeada no meio do povo...
Ouçamos:
1ª
Carta
aos
Tessalonicenses 4, 1-18
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Que dificuldades
encontra, hoje, a família que quer
promover a santidade de seus
membros?
2. Como podemos encontrar forças
para
as
famílias
da
nossa
comunidade?
3.Como fugir das imoralidades que

PRECES
TODOS: “Senhor, a família é um
santuário da vida, ajudai-nos a
defender e preservar sempre esse
santuário. Fazei com que nós
saibamos lutar contra tudo aquilo
que prejudica a vida e a integridade
de toda pessoa e de sua família.
Ajudai-nos a recuperar a alegria do
amor da nossa vida em família e a
alegria do Evangelho em nossa
comunidade. Senhor, confirmai-nos
na busca da santidade. Amém!”
(Mês da Bíblia/2017)

CANTO: Paz, paz de Cristo, paz te
desejo irmão...

