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Vai faltar chicote Assembléia Diocesana 
de Pastoral 

No dia 17 de fevereiro, realizou-se em Casa Branca o Seminário Diocesano de Leigos , tendo 
em vista o Ano Nacional do Laicato, que tem como tema: Cristãos leigos e leigas, sujeitos na “Igre-
ja em saída”, a serviço do Reino” e como lema: “Sal da terra e luz do mundo”.  Com a participação 
dos padres e dos leigos enviados pelas paróquias, o seminário contou com a assessoria da Profª 
da PUC,  Ivenise Terezinha Gonzaga Santinon, que tão bem nos falou sobre a missão dos leigos 
na Igreja, destacando a necessidade da Igreja trabalhar mais a sua missão evangelizadora, que 
não podemos viver nosso cristianismo só dentro das quatro paredes da Igreja, mas atuando fora 
dela . É preciso que haja avanço do apostolado e mergulhar em águas mais profundas. Cada 
cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na Igreja e no mundo. Citou o 
que o Cristo Crucificado ordenou a Francisco de Assis “ Vai e reconstrói a minha Igreja”. Portanto, 
precisamos nos pautar nas dimensões do trabalho missionário; anúncio, testemunho, diálogo 
e serviço a fim de sermos protagonistas da transformação da sociedade, pois se não agirmos 
como sujeitos eclesiais  para transformar a sociedade,  seremos  só objetos da Igreja  e para isso 
precisamos rever também o nosso desempenho dentro da pastoral que atuamos. Encerrando o 
dia de formação, nosso bispo D. Antonio Vilar ressaltou a necessidade de se pensar a pastoral de 
conjunto,  onde haja  mais unidade,  entrosamento e  diálogo que ajudam no aprimoramento das 
nossas ações.  Enfim, um dia de formação que nos ajudou a refletir  sobre  o nosso agir dentro e 
fora da Igreja para sermos de fato “Sal da terra e Luz do mundo”. Tem muito a fazer, precisamos 
agir ,  nos espelhar em Jesus, que nos ensina a ser sujeito de nossa vida. Por palavras e ações, Ele 
foi verdadeiramente sujeito de sua vida e de seu ministério. Ele é modelo para todos nós cristãos! 
Que Maria, Mãe de Jesus, e nossa mãe, primeira leiga da Igreja, que como ninguém, soube servir  

ao Senhor, nosso Deus,  nos anime, nos ensine e nos guie nessa caminhada!

                                                                                                                                                           Catequista  Tereza

O episódio narrado por são João no 
Evangelho, em que Jesus expulsa do 
templo os que abusavam da boa fé do 
povo simples, sugere uma atitude since-
ramente prática para que não só purifi-
quemos nosso interior, nossos pensa-
mentos, palavras e atitudes como 
também realizemos uma boa faxina na 
sociedade, por vezes acomodada nos 
costumes viciados e viciosos que levam 
a “deixar tudo como está para ver como 
é que fica”.

Ao encontrar o Templo desfigurado 
em um balcão de negócios, Jesus fica 
indignado, revira as mesas, derruba as 
bancas, arrasa as más intenções que, 
com a “desculpa de ajudar as pessoas”, 
na verdade as explorava. Jesus se enche 
do Zelo pelo templo de Deus, lugar do 
encontro dos filhos com o Pai, lugar dos 
irmãos se encontrarem, lugar de com-
partilhar a fraternidade e solidariedade, 
mas que se havia mudado num lugar 
pouco recomendável. Ao criticar o “mer-
cado” em que se transformara o Templo, 
Jesus critica todas as pessoas que des-
respeitam o povo, que usam das suas 
atribuições - religiosas ou não - para 
engordarem suas contas e se enriquece-
rem; abusar da boa-fé das pessoas, apro-
veitar dos momentos de crise para forjar 
um “salvador” da pátria que tudo resol-
ve, que tudo transforma é, no mínimo, 
uma safadeza sem tamanho.

Jesus no templo, despachando os 
picaretas que há muito vivem assim, nos 
dá a chave para fazer uma boa faxina na 
sociedade que se paralisa pensando não 
haver soluções para o caos em que vive-
mos. A imagem das chicotadas nos que 

“cuidam de seus interesses e não dos 
interesses de Cristo”, é um indicativo que 
pode iluminar algumas atitudes em nos-
sas comunidades, cidades e no país.  
Penso que os “interesses de Cristo” são 
os interesses que levam em conta a vida 
humana e a defendem e respeitam 
como dom sagrado que verdadeira-
mente é; é também o respeito à dignida-
de da família, assim como as políticas 
públicas que visam melhorar considera-
velmente o acesso aos bens mais neces-
sários e básicos para a sobrevivência 
humana.

O gesto aparentemente violento de 
Jesus chama a nossa atenção para pas-
sarmos da indignação, da lamentação e 
dos reclamos para atitudes de conver-
são e mudança sinceras que nos levem a 
respeitar o “novo” templo que é o Cristo 
ressuscitado do qual fazemos parte des-
de nosso Batismo; demolir a preguiça, a 
mentira, a corrupção, substituir o desâ-
nimo pelo entusiasmo, superar a cultura 
do descarte, valorizar as pessoas e viver 
a alegria do Evangelho no encontro com 
os irmãos.

Destruir o templo antigo significa 
também, eliminar tudo o que escraviza 
e faz mal para os filhos e filhas de Deus. 
Livrar-nos de todo e qualquer tipo de 
corrupção, propina, agressão e violên-
cia, assumir a nossa Fé e praticá-la em 
meio a esse mundo que se corrompe 
por causa da omissão de muita gente 
boa.

“A gloria de Deus é o homem vivo”!  
(S. Irineu de Lion)

                   
                   Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI 
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Ana Luísa Marques Machado

Arthur Luiz Miranda Alves

Alice Gabrielly de Souza Bilches Modesto

Anna Karoline de Souza Bilches Modesto

Clara Rodrigues

Nossos irmãos mais novos

É com grande alegria e perseverança que os devotos da Divina 
Misericórdia celebram neste ano de 2018 o 10º ano da novena e sua 
festa, graças a autorização e empenho do nosso pároco Pe. João Pau-
lo.

A religiosa polonesa Faustina Kowalska, foi escolhida por Jesus 
para que entre as formas de culto a Divina Misericórdia fosse realiza-
da uma novena que precede à Festa da Divina Misericórdia.

Durante essa novena suplica se pela conversão e perseverança no 
bem de toda a humanidade.

A novena tem início na Sexta-feira Santa coincidindo com o Tríduo 
Pascal e acompanha toda a Oitava Pascal, até o sábado.

Santa Faustina ensina a maravilhosa harmonia que deve reinar 
entre liturgia e piedade: “Quase toda solenidade na Santa Igreja 
proporciona um mais profundo conhecimento de Deus e uma graça 
especial, por isso me preparo para cada solenidade e uno me estrei-
tamente com o espírito da Igreja. Que alegria ser uma filha fiel da 
Igreja” (“Diário 480”). 

Cada dia a novena tem início com a intenção específica, não limi-
tando as nossas necessidades particulares, mas alcançando a todos, 
como é a vontade do Senhor.

Novena da Divina Misericórdia
Como está em todo o diário de Santa Faustina, no qual Jesus mani-

festa sua vontade, no que diz respeito à novena, podemos ler: “Dese-
jo que durante estes nove dias conduzas as almas à fonte da minha 
misericórdia, a fim de que recebam forças, alívio e todas as graças 
de que necessitam nas dificuldades de vida especialmente na hora 
da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente 
de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu 
conduzirei todas essas almas à casa do meu Pai. Procederás assim 
nesta vida e na futura. Da minha parte, nada negarei àquelas almas 
que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a 
meu Pai, pela minha amarga Paixão, graças para essas almas. (Diário, 
1.209).

Procure a misericórdia de Deus em toda e qualquer circunstâncias 
ou tempo da sua vida. 

Em tempo de grandes desafios para a sociedade e o mundo, bus-
quemos a misericórdia acima de tudo. Santa Faustina em seu diário, 
no qual o próprio Jesus diz: “A humanidade não encontrará a paz 
enquanto não se voltar, com confiança, para a minha misericórdia”. 
(Diário,300)

Participe da Novena! Não desanime, nem desista, mas confie” Não 
se canse de dizer! JESUS, EU CONFIO EM VÓS!

Avisos:

Reunião do Apostolado da Oração toda 1ª Sexta-feira do mês as 13h30.

Oração das Mil Misericórdia dia 15/03/2018 as 15h.

                                                                                               Rosangela 

Dante Luiz Ielo de Carvalho

Gustavo Faria Caveanha Arruda

Heitor Inocêncio do Prado

Luan Bryan Siqueira do Carmo

Luís Felipe Frizo da Costa 
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Domingo, dia 18 de fevereiro, começamos nosso ano letivo da Catequese com 
a apresentação de 40 catequizandos novos e suas catequistas.

Ana Claúdia, Laura, Karla e Izete, foram apresentadas à comunidade e conhece-
ram seus catequizandos.

Os catequizandos que já estavam sendo evangelizados no ano anterior tam-
bém estiveram presentes.

Todos alegres pelo retorno, celebrando o Dia do Senhor, receberam uma lem-
brancinha de seus catequistas.

Paulo VI e Dom Romero serão santos. Papa autoriza os Decretos

Paulo VI e Dom Romero serão santos: 
o Papa Francisco autorizou a Congrega-
ção das Causas dos Santos a promulgar 
os Decretos que reconhecem os milagres 
atribuídos à intercessão dos Beatos Pau-
lo VI e Oscar Arnolfo Romero Galdámez.

O próprio Papa já havia anunciado 
que Paulo VI seria canonizado até o final 
do ano, durante seu encontro com os pá-
rocos de Roma em 15 de fevereiro pas-
sado. Naquela ocasião, o Papa disse que 
Paulo VI foi corajoso em seu ‘humilde e 
profético testemunho de amor a Cristo e 
à sua Igreja’.

Humildade e coragem
Giovanni Battista Montini nasceu em 

Concesio, Bréscia, na região italiana da 
Lombardia, e foi ordenado aos 22 anos.

Doutor em filosofia, direito civil e direi-
to canônico, serviu a diplomacia da San-
ta Sé e a pastoral universitária italiana. A 
partir de 1937, foi colaborador direto do 
Papa Pio XII. Durante II Guerra Mundial, 
no Vaticano, se ocupou da ajuda aos re-
fugiados e aos judeus.

Em 1954, foi nomeado arcebispo de 
Milão. Criado cardeal pelo Papa João 
XXIII em 1958, participou nos trabalhos 
preparatórios do Concílio Vaticano II.

Em 21 de junho de 1963 foi eleito 
Papa. Paulo VI escreveu sete encíclicas, 
entre as quais a ‘Humanae vitae’ (1968) e 
a ‘Populorum progressio’ (1967).

Foi o primeiro Papa a fazer viagens in-
ternacionais, tendo visitado Terra Santa, 
EUA, Índia, Portugal, Turquia, Filipinas e 
Austrália, dentre outros.

Na homilia de beatificação de Paulo 
VI, em 19 de outubro de 2014, Francisco 
disse que “enquanto se perfilava uma 
sociedade secularizada e hostil, ele sou-
be reger com clarividente sabedoria – e 
às vezes em solidão – o timão da barca 
de Pedro, sem nunca perder a alegria e a 
confiança no Senhor”.

“Verdadeiramente Paulo VI soube «dar 
a Deus o que é de Deus»”, disse Francisco.

Bispo dos pobres
O outro futuro grande santo é Beato 

Oscar Arnolfo Romero Galdámez, Arce-
bispo de San Salvador e mártir.

Dom Oscar Romero nasceu em Ciu-
dad Barrios (El Salvador) em 15 de agos-
to de 1917 e foi assassinado na capital 
salvadorenha em 24 de março de 1980.

O Papa Francisco enviou uma carta ao 
Arcebispo de San Salvador por ocasião 
da beatificação de Dom Romero em 23 
de maio de 2015. Assim o Pontífice recor-
dou o legado do futuro santo:

“Em tempos de convivência difícil, D. 
Romero soube guiar, defender e prote-
ger o seu rebanho, permanecendo fiel ao 
Evangelho e em comunhão com a Igreja 

inteira. O seu ministério distinguiu-se por 
uma atenção especial aos mais pobres e 
aos marginalizados. E no momento da 
sua morte, enquanto celebrava o Santo 
Sacrifício do amor e da reconciliação, 
recebeu a graça de se identificar plena-
mente com Aquele que entregou a vida 
pelas suas ovelhas. (...) D. Romero convi-
da-nos ao bom senso e à reflexão, ao res-
peito pela vida e à concórdia. É necessá-
rio renunciar à «violência da espada, do 
ódio», e viver «a violência do amor, que 
nos deixou Cristo pregado numa cruz, 
aquela que cada um deve fazer a si mes-
mo para vencer os próprios egoísmos e 
a fim de que não haja desigualdades tão 
cruéis entre nós».”

Milagres e virtudes heroicas
Nos Decretos da Congregação das 

Causas dos Santos autorizados pelo Papa 
Francisco constam ainda o reconheci-
mento dos seguintes milagres e virtudes 
heroicas:

- o milagre atribuído à intercessão do 
Beato Francesco Spinelli, Sacerdote dio-
cesano, Fundador da Instituto das Irmãs 
Adoradoras do Santíssimo Sacramento 
(Itália);

- o milagre atribuído à intercessão do 
Beato Vincenzo Romano, Sacerdote dio-
cesano (Itália);

- o milagre atribuído à intercessão da 
Beata Maria Caterina Kasper, Fundadora 
do Instituto das Pobres Servas de Jesus 
Cristo (Alemanha);

- o milagre atribuído à intercessão da 
Venerável Serva de Deus Maria Felícia de 
Jesus Sacramentado, Irmã professa da 
Ordem dos Carmelitas Descalços (Para-
guai);

- o martírio da Serva de Deus Anna Ko-
lesárová, leiga, assassinado por ódio à fé 
em 1944 (Eslováquia);

- as virtudes heroicas do Servo de 
Deus Bernardo Łubieński, Sacerdote 
professo da Congregação do Santíssimo 
Redentor (Polônia);

- as virtudes heroicas do Servo de 
Deus Cecilio Maria Cortinovis, Religioso 
professo da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos (Itália);

- as virtudes heroicas da Serva de 
Deus Giustina Schiapparoli, Fundadora 
da Congregação das Irmãs Beneditinas 
da Divina Providência de Voghera (Itália);

- as virtudes heroicas da Serva de 
Deus Maria Schiapparoli, Fundadora da 
Congregação das Irmãs Beneditinas da 
Divina Providência de Voghera (Itália);

- as virtudes heroicas da Serva de Deus 
Maria Antonella Bordoni, Leiga, Funda-
dora da Fraternidade das Pequenas Fi-
lhas da Mãe de Deus (Itália);

- as virtudes heroicas da Serva de Deus 
Alessandra Sabattini, Leiga (Itália).

                         

  

Encontro com os pais

Domingo, dia 25 de fevereiro, as turmas dos catequizandos da Cássia, Inês e 
Jimmi, receberam suas Bíblias das mãos do Pe. João Paulo.

 Celebração de muita importância, pois agora os catequizandos irão 
ter uma verdadeira intimidade com a sagrada escritura, que os acompanhará 
em todos os encontros.

 Parabéns aos pais que acreditam no valor dos ensinamentos do Anti-
go Testamento e do  Novo Testamento. 

                                                                                                                                                        Inês

Entrega da Bíblia

Domingo festivo em nossa Paróquia

Dia 24 de fevereiro aconteceu na Paróquia a primeira reunião em parceria com 
a Pastoral Familiar que irá promover este ano uma união maior com as famílias 
da catequese.

Pe. João Paulo falou sobre a importância da Catequese nas missas e dos en-
contros.

Fez um resumo sobre o momento que estamos passando – Tempo de Qua-
resma e do Início da Campanha da Fraternidade de 2018 que tem como Tema: 
“Fraternidade e superação da violência e o lema: “Vós sois todos irmãos”. 

Neste tempo somos chamados à oração, jejum e caridade. Temos que tomar 
consciência e promover a cultura da paz, aproveitarmos e nos unirmos neste mo-
mento.

A participação dos pais foi de grande valia e mostraram muito interesse.
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se deseja que uma mulher consagrada 
faça um trabalho de servidão - reitera 
fortemente – se desvaloriza a vida e a 
dignidade dessa mulher. Sua vocação 
é o serviço: serviço à Igreja, onde quer 
que esteja. Mas não servidão!”. Na men-
sagem ao Festival da Família em Riva del 
Garda, em 2 de dezembro de 2014, faz 
suas as dificuldades, as fadigas de tantas 
mulheres que, na vida social, não vêem 
seus direitos reconhecidos. É necessário, 
exorta o Papa, que a mulher “não seja, 
por exigências econômicas, forçada a um 
trabalho pesado” e devemos considerar 
que “os compromissos da mulher, em 
todos os níveis da vida familiar, também 
são um contributo incomparável à vida e 
ao futuro da sociedade”.

Oferecer novos espaços às mulheres 
na Igreja e na sociedade

Particularmente significativo é o dis-
curso que Francesco pronunciara em 
7 de fevereiro de 2015 à Plenária do Di-
castério da Cultura, centralizado no tema 
“As culturas femininas: igualdade e dife-
rença”. É tempo, disse o Papa, que as mu-
lheres “se sintam não hóspedes, mas ple-
namente partícipes das várias esferas da 
vida social e eclesial”. Esse, adverte, “é um 
desafio que não pode mais ser adiado”. E 
enfatiza a urgência de “oferecer espaços 
às mulheres na vida da Igreja”, favorecen-
do “uma presença mais ampla e incisiva 
nas comunidades” com maior envolvi-
mento das mulheres “nas responsabilida-
des pastorais”. Alargando o olhar à socie-
dade, o Papa denuncia a mercantilização 
do corpo feminino, “as muitas formas de 
escravidão” a que as mulheres são sub-
metidas e lança um apelo para que, para 
vencer a subordinação, seja promovida a 
reciprocidade. Sobre o assunto, retorna 

também na audiência à Pontifícia Aca-
demia para a Vida, no dia 5 de outubro 
último, quando pede para recomeçar “a 
partir de uma renovada cultura da iden-
tidade e da diferença”. Crítica, portanto, 
“a utopia do neutro”, “a manipulação 
biológica e psíquica da diferença sexual”. 
Para Francisco, é necessária “uma aliança 
entre o homem e a mulher”, “chamada a 
tomar em suas mãos a direção de toda a 
sociedade”.

A mulher é portadora de harmonia na 
Igreja e no mundo

Às mulheres, às figuras bíblicas e, em 
particular, à Virgem Maria, o Papa Francis-
co dedica muitas homilias matutinas na 
celebração na Casa Santa Marta. Em 26 
de janeiro de 2015, o Papa se deteve so-
bre o tema da transmissão da fé. Por que, 
ele pergunta, “são principalmente as mu-
lheres a transmitir a fé”? A resposta, afir-
ma, deve ser buscada mais uma vez no 
testemunho de Nossa Senhora: “Simples-
mente porque quem nos trouxe Jesus é 
uma mulher. É o caminho escolhido por 
Jesus. Ele quis ter uma mãe: até o dom da 
fé passa pelas mulheres, como Jesus por 
Maria”. Em 31 de maio de 2016, fala sobre 
as “mulheres corajosas” que todos os dias 
dão alegria e enchem a vida dos outros. 
Em 9 de fevereiro do ano passado, ele su-
blinhou que “sem a mulher, não há har-
monia no mundo”. É “a mulher, continua, 
que “traz essa harmonia que nos ensina 
a acariciar, a amar com ternura e que faz 
do mundo uma coisa bonita”. Uma ternu-
ra, que o pequeno Jorge recebeu de sua 
mãe e da sua avó, e que agora Francisco 
doa ao mundo.

Francisco e o papel das mulheres na Igreja

No Dia Internacional da Mulher, va-
mos recordar alguns dos discursos mais 
significativos do Papa Francisco sobre o 
papel das mulheres na Igreja e na socie-
dade.

“As primeiras testemunhas da ressur-
reição são as mulheres. E isso é bonito. E 
este é um pouco a missão das mulheres”. 
É o dia 3 de abril de 2013, quando o Papa 
Francisco, três semanas após sua eleição 
à Cátedra de Pedro, pronuncia essas pa-
lavras na segunda audiência geral de seu 
Pontificado. Em pouco tempo os fiéis 
se acostumaram aos pronunciamentos 
do novo Pontífice, muitas vezes impro-
visados, em favor das mulheres, do seu 
papel na Igreja e na sociedade. Por ou-
tro lado, Jorge Mario Bergoglio recorda, 
em muitas ocasiões, as figuras femininas 
que mais influenciaram seu caminho de 
fé, como fez imediatamente com a sua 
avó Rosa ou, recentemente, lembrando 
uma jovem noviça das Pequenas Irmãs 
da Assunção que o segurou em seus bra-
ços assim que ele nasceu. Um magistério, 
o de Francesco sobre o gênio feminino, 
rico de gestos e palavras: do lava-pés, 
estendido, pela primeira vez, também 
às mulheres, às visitas às prisões femini-
nas. Da criação de uma Comissão sobre 
o diaconato das mulheres ao cada vez 
maior número de mulheres nomeadas 
em cargos importantes no Vaticano, ain-
da a escolha de uma mulher, a teóloga 
Anne-Marie Pellettier, como autora das 
meditações para a Via Sacra.

A Igreja é mãe: aprofundar a teologia 
da mulher

Imediatamente deve ser enfatizado 
que a reflexão do Papa Francisco sobre a 

mulher se move do ponto de vista teo-
lógico. Isso se entende bem quando, em 
28 de julho de 2013, respondendo aos 
jornalistas no voo papal de retorno da 
JMJ no Rio de Janeiro afirma que “uma 
Igreja sem as mulheres é como o Colégio 
Apostólico sem Maria”. Francisco enfatiza 
que “a Igreja é feminina, é esposa, é mãe”. 
Uma afirmação que é ainda mais signifi-
cativa lendo-a novamente 4 anos depois, 
à luz da decisão de escrever no Calendá-
rio litúrgico a memória da “Beata Virgem 
Maria Mãe da Igreja”. Em diversas ocasi-
ões, o Papa se queixa de que na Igreja 
ainda não se fez “uma profunda teologia 
da mulher”. Ele fez isso em particular em 
12 de outubro de 2013, quando - rece-
bendo os membros do Pontifício Con-
selho para os Leigos, no dia 25 anos da 
Mulieris Dignitatem de São João Paulo II 
- afirma que, na Igreja, “é importante per-
guntar-se que presença tem a mulher”. 
Para mim, acrescenta, “gosto também 
de pensar que a Igreja não é o Igreja, é a 
Igreja. A Igreja é feminino, é mãe” e deve-
mos “aprofundar a nossa compreensão 
disso”.

Respeitar a dignidade e o serviço das 
mulheres, em todos os níveis

Não deixa também de denunciar as 
condições de exploração que tantas mu-
lheres devem suportar. “Eu sofro”, disse o 
Papa, “quando vejo na Igreja” que “o pa-
pel de serviço da mulher desliza para um 
papel de servidão”. Um tema que muitas 
vezes retorna no Magistério de Francis-
co. Com particular vigor, ele retoma no 
discurso de 16 de maio de 2016, à União 
Internacional das Superioras Gerais. Para 
elas, Francisco pede a coragem de dizer 
“não” quando lhes é solicitado “algo que 
é mais servidão do que serviço”. “Quando 
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Aconteceu em nossa Comunidade dia 21 de fevereiro a Via Sacra, uma cami-
nhada de fé conduzida pelo nosso pároco Pe. João Paulo, que a cada estação me-
ditando o sofrimento de Cristo a caminho do Calvário com toda Igreja no Brasil 
com a proposta de superação à violência. Nossa caminhada teve início na resi-
dência do Sr. Francisco e Vera. Momento de união e fé rezamos juntos pedindo a 
Cristo o fim de toda violência em todos os sentidos. Pelas famílias destruídas que 
tiveram vidas ceifadas inclusive no ventre materno, pelas guerras urbanas dispu-
tando poder e comando do tráfico de drogas, sem se preocupar que somos todos 
irmãos, filhos de um único pai “Deus” que não faz distinção de ninguém, somos 
todos filhos muito amados por Ele.  

Que nesta Quaresma, tempo de oração, perdão, penitência, reconciliação 
aprendamos com Cristo, ver apenas o rosto misericordioso do Pai, no rosto do 
irmão sofredor.

  A Via Sacra encerrou se na residência do Sr. Carlos e Srª Elza com início da 
Santa Missa. Após a confraternização juntos. Agradecemos o casal que sempre 
nos acolhe com carinho.

                                                                                                                             Cidinha Gusmão

Beato Domingos Metódio Trčka 23/03

 Nossa Santa Igreja é rica em filhos que 
deram e dão sua vida, chegando muitas 
vezes ao martírio, para que a Evangeli-
zação aconteça e para que TODOS TE-
NHAM VIDA NOVA, que só pode vir de 
JESUS, com  meta para a eternidade que 
por amor foi conquistada por ELE, para 
todos nós, irmãos  filhos de um mesmo 
PAI  E SENHOR. Acreditando nesta verda-
de  foi que  em  2001, na presença do San-
to Padre, foi promulgado o Decreto de 
Martírio de cinco Redentoristas, sendo 
quatro ucranianos e um tcheco,   o Beato 
Domingos Metódio Trčka, que nasceu no 
dia 6 de julho de 1886 em Morávia, hoje 
parte da República Tcheca. Em 1902 ele 
entrou para os Redentoristas e começou 
o noviciado em 1903. Fez sua profissão 
religiosa no dia 25 de agosto de 1904. 
Após completar seus estudos, foi orde-
nado sacerdote em Praga em 1910 com 
24 anos.  Nos primeiros anos de sacerdó-
cio, trabalhou nas missões paroquiais. 
Em 1919 foi enviado para trabalhar com 
os católicos gregos, na região da Galícia e 
posteriormente para a Eslováquia, onde 
desenvolveu uma atividade missionária 
muito intensa. Em março de 1935 foi 
apontado pela Congregação das Igrejas 
Orientais para ser Visitador Apostólico 
aos Monges basilianos em Presov e em 

Uzhorod . Quando a Vice-Província de 
Michalovce foi fundada, o Pe. Trčka foi 
apontado primeiro Vice-Provincial em 
1946 . Começou a trabalhar com muito 
zelo para fundar novas casas e formar 
novos jovens redentoristas. Na noite do 
dia 13 de abril de 1950, o governo checo 
suprimiu todas as comunidades religio-
sas. Após um julgamento sumário,  Pe. 
Trčka foi condenado a 12 anos de prisão, 
durante os quais foi submetido a longos 
interrogatórios e a torturas. Em 1958 foi 
transferido para a prisão de Leopoldov.   
Nesse meio tempo, passou a sofrer de 
pneumonia, contraída no confinamento 
solitário, imposto a ele por ter cantado 
na prisão um hino de Natal  Morreu no 
dia 23 de março de 1959.  Foi enterrado 
no cemitério da prisão, mas após a libera-
ção da Igreja Católica Grega, seus restos 
mortais foram trasladados para o túmulo 
redentorista no cemitério de Michalovce, 
em 1969. O Papa João Paulo II procla-
mou Beato Domingos Metódio em 2001. 
Neste tempo da Quaresma ,  nossa mãe 
Igreja também nos dá de maneira forte  
a busca para a santidade. Neste tempo 
atual de grande reflexão cristã, é funda-
mental  essa  busca incessante para uma 
Santidade possível,  de pessoas como 
nós, homens, mulheres, jovens que vi-
vem em sintonia com os princípios hu-
manos e que lutam para viver o ‘seja feita 
a Vossa Vontade.  Aliás, este ‘CANTINHO 
do nosso JORNAL MUNDO MELHOR tem 
esse objetivo:- colocar testemunhos ins-
piradores para que possamos   também 
transformar o mundo, fazendo valer as 
“Bem aventuranças”, como uma verda-
deira constituição, sem necessidade de 
senado, congresso e etc., e aí sim com 
atitudes em prol da JUSTIÇA, SOLIDADE-
RIEDADE , FRATERNIDADE , PAZ,  FÉ E A  
NÃO CORRUPÇÃO, A NÃO VIOLÊNCIA !                               

                         Maria Angela Vedovello

Notícias da Paróquia

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

A nossa tradicional missa das famí-
lias, que acontece todo 4° sábado do 
mês, foi celebrada dia 24/02, Padre 
João Paulo sorteou a imagem da sa-
grada família e a entregou, juntamen-
te com o Izaac, para o Sr. Sérgio Tadeu, 
que hospedará a imagem até a pró-
xima missa. Os casais aniversariantes 
do mês receberam a bênção e os pa-
rabéns. Aguardamos todas as famílias 
dia 24/03 para essa linda celebração.                                                                                                                                      
 Geneci

Missa da Família

Nós da equipe do Terço dos Homens da Paróquia Imaculada Conceição, te con-
vidamos a fazer parte desse grupo. Que reza, aprofunda a sua fé e alimenta a 
fraternidade.

Nos reunimos todas as SEGUNDAS FEIRAS a partir das 19h30 na MATRIZ DA 
IMACULADA.

Venha rezar conosco!
Te esperamos com muita alegria.

Terço dos Homens

Via Sacra na Comunidade Nª. Sª. de Fátima
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COMO VIVER BEM A SEMANA SANTA

A Semana Santa, que os antigos 
chamavam de Semana Maior, é a cele-
bração mais importante do Ano Litúr-
gico porque nos leva a contemplar o 
mistério da redenção da humanidade: 
Paixão, Morte e Ressurreição de Nos-
so Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo 
católico deve celebrar com profundo 
respeito, meditação, oração e contem-
plação o grande mistério de amor de 
Deus por nós.

Devemos assistir e participar de 
cada função litúrgica com devoção e 
ação de graças a Deus. Não podemos 
transformar a Semana Santa numa se-
mana de lazer, quer seja na praia, quer 
seja no campo ou no turismo secular. 
Antes de tudo é preciso fazer uma boa 
confissão dos pecados com o sacerdo-
te da Igreja, e renunciar a todos eles, 
para poder celebrar dignamente os 
santos mistérios desta Grande Semana.

Ela começou no Domingo de Ra-
mos, que nos levou a meditar e reviver 
não apenas como mera recordação a 
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 
aclamado pelos judeus. A Igreja recor-
da os louvores da multidão cobrindo 
os caminhos para a passagem de Jesus, 
com ramos, proclamando: “Hosana ao 
Filho de Davi. Bendito o que vem em 
nome do Senhor (Lc 19, 38 – Mt 21, 9).

Com esse gesto os cristãos de hoje 
manifestam sua fé em Jesus como Rei 
e Senhor. É preciso seguir a Cristo por 
entre os hosanas deste domingo e es-
tar disposto a acompanhá-Lo ao Calvá-
rio. O verdadeiro seguidor do Salvador 
será um defensor da fé e não um trai-
dor de Jesus, como foram aqueles que 

O saudaram e, logo em seguida, pedi-
ram a condenação d’Ele.

O apelo da Igreja é este: Acorda, cris-
tão, sois soldado de Cristo, estás unido 
a Ele e deves caminhar com Ele rumo 
à Paixão e Ressurreição. Esta deve ser 
a disposição de quem deseja celebrar 
bem a Semana Santa.

Na Quinta-feira Santa celebramos 
a instituição do sacramento da Euca-
ristia, a instituição do sacerdócio, e a 
grande lição de Jesus: o Amai-vos uns 
aos outros. Na Missa que o Bispo pre-
side com o seu clero, há a Bênção dos 
Santos Óleos:

Na Missa da Ceia do Senhor, come-
moramos a Última Ceia, na qual Jesus 
instituiu o sacerdócio católico, a Sa-
grada Eucaristia, e dá a grande lição 
do amor no lava-pés. No final da Santa 
Missa, faz-se a Procissão do Translado 

do Santíssimo Sacramento do altar-
-mor da igreja para uma capela, onde 
se tem o costume de fazer a adoração 
do Santíssimo Sacramento durante 
toda a noite.

Este é o dia da Eucaristia, em que, de 
modo especial, todos devem comun-
gar bem e adorar o Senhor na Eucaris-
tia.

Na Sexta-Feira Santa celebra-se 
a Paixão e a Morte do Senhor Jesus. 
O silêncio, o jejum e a oração devem 
marcar este dia, que não deve ser vivi-
do em clima de luto, mas de profundo 
respeito diante da Morte do Senhor, 
que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a 
salvação para todos.

Às 15h, horário em que Jesus foi 
morto, é celebrada a principal ceri-
mônia do dia: a Paixão do Senhor. Ela 
consta de três partes: liturgia da Pala-
vra, adoração da cruz e Comunhão Eu-
carística. É a hora de se unir à Virgem 
Dolorosa, adorar a Jesus em Sua cruz e 
acompanhá-Lo até Sua sepultura. Em 
alguns lugares se faz a celebração do 
Ofício das Trevas e o Sermão das Sete 

Palavras de Jesus na cruz.
À noite nas paróquias fazem-se as 

encenações da Paixão de Jesus Cristo 
com o Sermão da Descida da Cruz e em 
seguida a Procissão do Enterro, levan-
do o caixão com a imagem do Senhor 
morto. Ao participarmos com devoção 
dessas celebrações, estaremos partici-
pando bem da Semana Santa.

O Sábado Santo é o dia do grande 
silêncio, o dia do repouso do Senhor, 
da Soledade (solidão dolorosa) de Ma-
ria.

A principal celebração do dia é a 
Vigília Pascal, que deve ser iniciada na 
noite do Sábado Santo. Cinco elemen-
tos compõem a liturgia da Vigília Pas-
cal: a bênção do fogo novo e do círio 
pascal; a proclamação da Páscoa, que é 
um canto de júbilo anunciando a Res-
surreição do Senhor; a liturgia da Pala-
vra, que é uma série de leituras sobre a 
história da nossa salvação; a renovação 
das promessas do batismo e, por fim, a 
liturgia Eucarística.

A morte foi vencida, as portas do 
Paraíso estão abertas! Num duelo ad-
mirável a morte lutou contra a vida e o 
Autor da vida se levanta triunfador da 
morte. Terminou o combate da luz com 
as trevas, combate místico de Cristo 
contra Satanás. Após as trevas brilhará 
o sol da Ressurreição! Nada, pois, mais 
necessário do que viver com intensida-
de estes dias sagrados e abrir os cora-
ções às inspirações divinas.

Viver bem a Semana Santa é um ver-
dadeiro ato de amor a Jesus e a Deus 
Pai.

                                            Pesquisa: Selma
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