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E ditorial
Março
“Todas as vezes que fizestes isto a
um deste pequeninos, foi a mim
que fizestes!” (Mt 25,40)

N

este ano de 2020, mergulhados na espiritualidade do
tempo da quaresma, tempo de penitê ncia e conversã o
e vivenciando o tempo da Campanha da Fraternidade
com o Tema: “FRATERNIDADE E VIDA: DOM E COMPROMISSO”, e com o Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10, 33-34). Neste ano, somos convidados a olhar, de
modo mais atento e detalhado, para a vida.O olhar que se eleva
para Deus, no mais profundo espıŕito quaresmal, volta-se també m para os irmã os e irmã s. Portanto, a Campanha da Fraternidade é um modo privilegiado para vivermos o tempo da
Quaresma. Esse perıo
́ do vai da 4ª. Feira de Cinzas até quinta
feira Santa na Missa da Ceia do Senhor, inclusive. E tempo para
preparar para a Pá scoa, tempo de penitê ncia, jejum e oraçã o.
Os Missioná rios Redentoristas, com alegria, fazem memó ria, no dia 15, a Sã o Clemente Maria Hofbauer, que foi o grande
propagador da Congregaçã o Redentorista fora da Itá lia. Nasceu em 1751, na cidade Tasovice (Tasswitz), hoje faz parte da
Repú blica Theca e faleceu na cidade de Viena, em 1820.
No dia 19, a Igreja celebra a Solenidade de Sã o José , Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja Cató lica e das famıĺias, homem justo e fiel à vontade de Deus. Os Evangelhos,
poré m, nã o trazem nenhuma informaçã o sobre a sua idade ou
morte. Ele teria morrido enquanto Jesus ainda vivia em Nazaré , razã o pela qual é venerado como patrono da boa morte.
A liturgia da Igreja celebra dia 25 a Anunciaçã o do Senhor,
foi quando o Anjo Gabriel aproximou-se de Maria e lhe deu a
notıćia do cé u: “Alegra-te, cheia de Graça, o Senhor está contigo! Maria, na sua simplicidade e santidade, acolheu generosamente a vontade do Senhor. Ela nos revelou o misté rio do
amor de Deus por nó s, que é Jesus.
Que neste tempo quaresmal, façamos o nosso caminho
para a Pá scoa do Senhor e també m nos ajude na conversã o
pessoal e comunitá ria, e que a esperança seja companheira
para vencer as trevas da injustiça, da violê ncia e da opressã o.
Pe. Pedro Hélio de Oliveira, C.Ss.R.
Missionário Redentorista
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Pastoral da Criança
Gravidez saudável

T

anto a gestante quando o bebê precisam de
alimentos saudá veis e nutritivos: a mã e
para manter sua saú de, o bebê para poder
crescer e se desenvolver adequadamente no ú tero. E muito importante que a gestante se alimente
de forma saudá vel, com alimentos variados, para
que consiga ingerir a maioria dos nutrientes
necessá rios. E fundamental que a gestante fique
atenta també m à s necessidades do seu corpo,
especialmente à s sensaçõ es de fome e saciedade,
que sã o as que indicam quanto e quando comer.
Sabemos, que a preocupaçã o em ganhar
peso, pode levar a mulher a fazer dieta restritiva,
comer pouco e até perder peso durante a gestaçã o. Essa atitude pode fazer o bebê sofrer retardo
de crescimento intra uterino, ou seja, o bebê ficar
desnutrido no ú tero e nascer com baixo peso. Esta
desnutriçã o dentro do ú tero gera diversas consequê ncias negativas para o bebê em curto e longo
prazo, como o surgimento de doença do coraçã o,
diabetes, problemas nos rins e outros, na idade
adulta.

Por isto, é importante lembrar que a gestaçã o
é a primeira parte dos primeiros 1000 dias de vida
e tudo o que ocorre neste perıo
́ do pode repercutir
tanto positiva quando negativamente na vida das
pessoas.

Coordenadora:
Zeli de Fátima Alegro Guilherme
Fonte: Revista Pastoral da Criança

Aconteceu...

Pastoral da Criança em
atendimento à s Comunidades.
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O que eu gostaria de ser

N

a sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redaçã o com o tıt́ulo “O que eu gostaria de ser”. O tema era
livre: as crianças poderiam ser um personagem,
um objeto, uma pessoa ou um animal… Já em casa,
quando corrigia as redaçõ es dos seus alunos, deparou-se com uma que a surpreendeu. O marido
entrou na sala nesse momento e, vendo-a chorar,
perguntou o que havia acontecido. Ela apenas lhe
entregou a redaçã o e pediu que lesse.
O marido começou a ler:
“Eu queria ser uma televisão. Quero ocupar o
espaço dela, viver como ela vive. Ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família
ao meu redor. Ser levado a sério quando falar, ser o
centro das atenções e ser escutado sem interrupções e perguntas. E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a televisão recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo cansado. Que a minha

mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar. Que os meus irmãos briguem para poder estar comigo! Quero sentir que a
minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. Por fim,
como a televisão faz, quero poder divertir a todos
de minha família.
Se eu fosse uma TV, eu viveria com a mesma
intensidade que a televisão da minha casa vive.”
Ao terminar de ler, o marido emocionado diz
para a esposa:
– Meu Deus, coitado desse menino… que pais
que ele tem!
A professora olhou bem nos olhos do marido
e disse chorando:
– Essa redaçã o é do nosso filho!
IliaraKloster Bassil
http://radiodafamilia.com.br/

O que é doação de órgãos?

D

oaçã o de ó rgã os é um ato nobre que pode
salvar vidas. Muitas vezes, o transplante
de ó rgã os pode ser ú nica esperança de
vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doaçã o. E preciso que a
populaçã o se conscientize da importâ ncia do ato
de doar um ó rgã o. Hoje é com um desconhecido,
mas amanhã pode ser com algum amigo,
parente próximo ou até mesmo você. Doar
órgãos é doar vida.

04

O transplante de ó rgã os é um procedimento
cirú rgico que consiste na reposiçã o de um ó rgã o
(coraçã o, fıǵado, pâ ncreas, pulmã o, rim) ou tecido
(medula ó ssea, ossos, có rneas) de uma pessoa
doente (receptor) por outro ó rgã o ou tecido normal de um doador, vivo ou morto.
Importante: O Brasil é referê ncia mundial
na á rea de transplantes e possui o maior sistema pú blico de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de
todo o Paı́s sã o financiados pelo Sistema
Unico de Saú de (SUS). Em nú meros absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador do
mundo, atrá s apenas dos EUA. Os pacientes
recebem assistê ncia integral e gratuita,
incluindo exames preparató rios, cirurgia,
acompanhamento e medicamentos pó stransplante, pela rede pú blica de saú de.
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Festa de Solenidade de São José
Dia 19 de Março

S

ã o José é talvez o exemplo mais charmoso de
uma pessoa que colocou em prá tica aquilo
que Jesus ensinou a seus apó stolos: -“Se
alguém de vós quiser ser o primeiro, seja o último de
todos. Aquele que serve a todos.”
Sã o José é o chefe da Sagrada Famıĺia.
No Evangelho nó s vemos que quando
Deus quer fazer algo com a Sagrada
Famıĺia, Ele se dirige a Sã o José atravé s de um sonho. Passo inicial: -“José
não tenha medo de receber Maria.”
Depois Sã o José vai dar o nome à Criança. Chefe da famıĺia, vai levá -los para
o Egito. Depois vai voltar do Egito. Sã o
José criando a famıĺia passo a passo.
Deus nã o procura a Virgem Maria
para conduzir a Sagrada Famıĺia.
Sã o José é o primeiro, mas ao
mesmo tempo, ele sabe que ele é
o menos importante dos trê s. A

altura infinita de Jesus, a altura inalcançá vel de
Maria, a baixeza e a humildade de José . “Se algué m
quiser ser o primeiro, seja o ú ltimo. O menor de
todos é aquele que serve a todos.”
Como, na Quaresma, nó s podemos
e devemos viver o serviço aos
irmã os? Uma das realidades mais
importantes da Quaresma é exatamente isso. Prestar caridade para o
irmã o. Essa é a realidade de ser o servo
de todos.
Jesus é o modelo supremo mas,
Sã o José é o imitador fantá stico,
perfeito. Ele esmagou toda a soberba naquela profunda humildade.
Sã o José , rogai por nó s.
Homilia Diária 1111 – Padre
Paulo Ricardo - Colaboração:
Margarida Miranda Correa

Caça Palavras
1.
2.
3.
4.
5.

A quaresma é um perıo
́ do de 40 dias que nos pede para meditarmos e rever nossas atitudes,
começa na Quarta feira de Cinzas;
Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto;
A ressurreiçã o de Jesus é comemorada no Domingo de Páscoa;
A quaresma termina no Domingo de Ramos;
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” Lc 10, 33-34;
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Dia Mundial da Água
A importância de preservar, hoje e todos os dias do ano

A

proximadamente 70% da superfı́cie da
Terra está coberta por á gua. Aliá s, sabe-se
que foi no ambiente aquá tico que surgiram
os primeiros organismos vivos. No corpo humano,
a á gua representa cerca de 70% do peso, o que
significa que uma pessoa de 70 kg conté m quase
50 kg de á gua.
Por isso, é possıv́el sobreviver algumas semanas sem comida, mas poucos dias (de 4 a 7) sem
á gua. A perda de 20% de á gua corpó rea (desidrataçã o) pode levar à morte, e uma perda de apenas
10% já causa problemas graves.
Por que celebramos o Dia Mundial da Água?
22 de Março, é o Dia Mundial da Agua. Este
dia foi instituıd
́ o pela ONU em 1992 com o objetivo de gerar discussõ es e conscientizar a populaçã o sobre a importâ ncia deste recurso natural que
poderá faltar para grande parte da populaçã o em
um futuro bem pró ximo.
A á gua nã o é um recurso infinito. Apenas
0,008% de toda a á gua do nosso planeta é potá vel.
Ainda, muitas das fontes de á gua potá vel, como
rios e represas, estã o sendo contaminados e
degradados por açõ es do homem. Por isso tornase extremamente importante a adoçã o de medidas para economia e preservaçã o da á gua.

Cuidados e Atitudes para Preservar a Água
Algumas pequenas atitudes do nosso dia a dia já
podem fazer grande diferença. Como:
S Nã o jogar lixo nas ruas e rios;
S Evitar banhos demorados;
S Nã o deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes ou lava a louça, utilizando-a
somente quando é realmente necessá rio;
S Ao lavar carros e calçadas, utilizar balde no
lugar de mangueira e reutilizar a á gua em
diversas situaçõ es.
A á gua é fonte da vida. Nã o importa quem
somos, o que fazemos, onde vivemos, nó s dependemos dela para viver. No entanto, por maior que
seja a importâ ncia da á gua, as pessoas continuam
poluindo rios, destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossa vida.
A á gua é , provavelmente, o ú nico recurso
natural que tem a ver com todos os aspectos da
civilizaçã o humana, desde o desenvolvimento
agrıćola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade. E um recurso natural essencial, seja como componente bioquım
́ ico
de seres vivos, como meio de vida de vá rias espé cies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como
fator de produçã o de vá rios bens de consumo final
e intermediá rio.
Colaboração:
Irene O. Ayres - Pastoral da Liturgia
Fonte: Brasil das águas.com.br
e Brasil Escola
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Depoimento de uma vida salva por Maria

S

ofremos um acidente no dia 17 de setembro à
noite, eu e meu esposo Jucemar, quando retorná vamos de Mafra/SC, na Serra Dona Francisca. Caım
́ os numa ribanceira da serra por 160 metros
abaixo.
Durante toda a queda, fiquei acordada, lú cida,
o Juce bateu a cabeça e desmaiou. Os vidros quebraram, o carro rodando de um lado para o outro como
se fosse um brinquedo. Ficou cheio de folhas, galhos
e pedras. Enfim, parou dentro de um có rrego de
cabeça para baixo.
Eu nã o ouvia nenhum barulho, nem a respiraçã o do meu marido! Pensei que ele tinha caıd
́ o fora
do carro! O pavor me envolveu e eu gritava muito de
dor e medo. Meu braço doıá terrivelmente, pois eu
quebrara o cotovelo esquerdo e o ombro direito
estava esmigalhado.
Apó s vá rias horas, em que eu gritava, chorava,
rezava, de repente ouvi ao longe um gemido. Nã o
sabia se era meu marido ou um bicho. Chamei-o
novamente e na terceira
vez ouvi um gemido, a á gua
continuava subindo pelas
minhas pernas. Aı́ ele começou a me ouvir e dizia: Durma, se acalme! Eu respondi: - Juci, como vou
dormir? Estou com muita
dor, nó s sofremos um acidente na serra! Olhe pra
mim! Tente me achar! Caı-́
mos numa ribanceira! Ele,
aos poucos, foi voltando à
realidade e achava que está vamos deitados em casa.
Aos poucos, ele foi entendendo a gravidade da
situaçã o. A á gua subindo sem parar, já estava quase
na nossa cintura! Nó s dormı́amos e acordá vamos...uma dor insuportá vel!
De repente, vi um clarã o muito grande com a
imagem de Nossa Senhora no centro! Falei: - Juci,
veja isto! Que linda essa imagem nesse penhasco
cercada por vá rios anjos! Ouça essas vozes em volta
de nó s! Eu ouvia uma mulher falando com vá rias
crianças em volta do carro. Juci, grite, chame para
nos encontrarem. Deve ter morador por aqui! Nossa! Passamos tantas vezes por essa serra e nunca
vimos essa imagem linda e toda iluminada!
Quando de manhã , ele saiu para pedir socorro,
eu permaneci presa no carro de ponta cabeça, os
braços presos para cima e a perna presa no banco.

Eu nã o tinha nenhuma dú vida de que era
Nossa Senhora com os anjos nos cuidando a noite
inteira, porque a partir daquele momento em que vi
aquela imagem, consegui dormir, meu coraçã o ficou
calmo, minha dor diminuiu, eu tinha certeza que
irıámos ser salvos porque eu pedi muito a Jesus, a
Nossa Senhora que ela mandasse algué m nos socorrer.
De manhã , quando clareou o dia, acordamos
ouvindo os passarinhos no teto do carro, o Juci
olhou para trá s e viu o porta-malas aberto. Ele disse:
- Olha, Má rcia, parece que a porta do cé u está aberta
para nó s.
Ele saiu engatinhando do carro pois estava
perfeito, sem nenhum machucado. Ele subiu um
penhasco (que depois os bombeiros disseram que
tinha mais de 160 metros), pediu socorro e um anjo
de luz parou, ouviu e correu buscar os bombeiros
para nos salvar.
A primeira coisa que eu pedi ao bombeiro que
me socorreu foi:
- Senhor, eu quero
que o senhor me mostre
aquela imagem que eu vi,
durante a noite,de Nossa
Senhora iluminada no barranco, pois a gente passa
muitas vezes por aqui e eu
nunca tinha visto.
Ele respondeu:
- Nossa! Assim a senhora me quebra! (ele é
muito cató lico) Os senhores caıŕam dentro de um poço, nã o tem imagem alguma aqui! O que tem aqui na frente é só terra. Provavelmente a senhora teve a companhia de Nossa
Senhora do Perpé tuo Socorro com o seu filho Jesus
que ficaram zelando pela sua vida e de seu esposo.
Eu acredito firmemente nisso e até hoje ela
continua acalmando meu coraçã o e diminuindo
minha dor.
Dentro de poucos dias colocarei a nova pró tese
do ombro e tudo está correndo muito bem sob a
proteçã o da Mã e Maria.
Quis fazer esse depoimento para mostrar a
todos os meus amigos que a fé e o amor de Maria e
de seu Filho Jesus nos protegem, acalmam e jamais
nos abandonam.
Márcia Terezinha Henrique e Jucemar
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Dia da Mulher Guerreira
Dia 08 de Março

P

ensei em escrever uma mensagem à
mulher neste dia 08 de março, internacionalmente, dedicado a ela.
Pensei na mulher guerreira, idealista, na
sedutora ou ingê nua, na misericordiosa e resiliente, constante intercessora por todas as criaturas.
Muitos nomes me vieram à cabeça, nomes
aqui mesmo de nossa cidade. Pensei em Nossa
Senhora, a eterna Mã e intercessora, mas me veio à
lembrança uma mulher simples, do povo, mã e,
como outras mã es, amiga como muitas amigas,
religiosa como tantas santas...
Dona Iolanda Kowalczuk! Quem nã o se lembra
da nossa eterna professora e diretora do Plá cido
que alé m de ensinar, provocava reaçõ es é ticas e
morais sem magoar ou ofender?
Sua vida era o seu livro didá tico! Atravé s de
seus exemplos, ela ensinava como ser amiga, profissional e cidadã consciente de seus deveres e
direitos.
Todos os dias, chuva ou sol, ela estava cedinho no Colé gio para dar as boas vindas aos seus
cidadã os mirins e professores muito amados.
Ia direto ver na cozinha como estava sendo preparada a merenda de suas crianças e, se faltasse
algum tempero, sempre dava um “jeitinho” de
consegui-lo.

Nã o tinha carro, mas isto nã o a impedia de
levar seus anjinhos ao pronto-socorro ou a resolver qualquer emergê ncia! Emergê ncia que era,
desde tirar piolhos e bichos de pé (o que ela fazia
com maestria), ir nas casas para checar infestaçõ es de pulgas e avisar a Vigilâ ncia Sanitá ria. Sem
tumulto! Sem trombetas! Sem paraferná lias!
Eu vi! Eu presenciei e muitas vezes ajudei
nesta “caça aos bichos”.
Naquele tempo, o governo mandava vermıf́ugos para serem ministrados na escola.
Que trabalho! Que dedicaçã o! Que responsabilidade! E tudo isso sem perder a serenidade e a
misericó rdia pelos menos favorecidos.
Foram 20 anos na funçã o de diretora, quando, entã o, passou a trabalhar na Secretaria de Educaçã o do Municıp
́ io.
Aos 75 anos se aposentou! Mas sentia que
ainda tinha muito amor e conhecimento para distribuir e nã o sossegou, partindo para dar catequese na matriz.
Eita dom divino que Deus lhe deu! O dom de
amar, o dom de cuidar, o dom de proteger, o dom
de se doar...
Quando nã o teve mais condiçõ es fıśicas para
ir semanalmente para dar a catequese, pediu para
que seus catequizandos fossem ter os encontros
em sua casa.
Padre Francisco permitiu e foram mais
alguns anos de dedicaçã o em sua cozinha, que se
transformara em sala de catequese.
Como ministra da Eucaristia estava sempre
pronta para servir! Ela é uma alma extremamente
sensıv́el! As vezes me pergunto:
- Dona Iolanda, como a senhora consegue
estar sempre de bom humor, sempre em paz consigo mesma e com o mundo a sua volta, sempre
pronta a servir?
Parabé ns querida professora, nã o pelo 08 de
março, nem pelo beijo, pelo abraço, pelo dom, pela
coragem. “mas por ser quem você é ...Humus da
humanidade, raiz da sensibilidade, tronco da
diversidade, folhas da serenidade, flores da
fertilidade, frutos da eternidade, essência da
natureza humana. (Autor desconhecido)
Colaboração: Vera Leomil - Catequista
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Como Amar Quem Eu Não Gosto?

S

empre, em nossas vidas vamos nos encontrar com pessoas com quem simplesmente
nã o combinamos. E nó s lembramos do mandamento de Jesus: “Amai-vos...”, e ficamos pensando que estamos pecando, por nã o gostar da
pessoa. Dentro da teoria de amor de Erich Fromm,
encontramos uma soluçã o muito simples.
Como pessoas humanas, cada uma com sua
personalidade diferente, é impossıv́el imaginar
que vamos sentir uma grande afinidade com todas
as pessoas que encontramos. Fromm ensina que o
amor é uma decisão que tomamos no sentido da
nossa maneira de ser com as outras pessoas, e
nã o nossa afinidade com elas. Jesus
nos desafiou para amar os nossos inimigos, e é possıv́el! Nó s
temos que lembrar a cena no
Jardim das Oliveiras, quando prenderam Jesus e
Pedro cortou a orelha do
servo do Sumo Sacerdote.
Claramente foi um inimigo
de Jesus, mas ele curou o ferido porque ele nã o quis ver o
homem sofrer. Assim é o amor,
nã o querer o mal para os outros,
mesmo os inimigos!

Aconteceu...

E isso, é a atitude que devemos ter! Mesmo
que nã o sinta uma ligaçã o com a outra pessoa,
posso agir com amor por ela.
Nos meses seguintes, vou explicar quais sã o
essas atitudes que devemos ter. Mas o importante
é que sã o atitudes que podemos aprender. Nã o é
uma questã o de “encontrar” o amor, nó s podemos
viver essas atitudes com todas as pessoas.
E existe uma outra parte disso em termos do
amor do casal. Doutor Gottman insiste que, para
um casamento ser feliz, primeiro o casal tem que
se tornar bons amigos, é um processo que leva
tempo. E o tempo de descobrir se eles gostam um
do outro, ainda nã o é tempo para um amor
romântico que leve ao casamento. E
tempo de ver se gostam de, simplesmente, passar tempo junto conversando, apreciando a sua companhia.
Muitas vezes, o casal empolgado
pela atraçã o fıśica e a força de sua
sexualidade, se torna amante,
antes de ser amigo! E fica difıćil
saber se amam o prazer do sexo,
ou a pessoa!
Colaboração:
Padre Donald Roth C.Ss.R.

Bençã o da garganta na
comunidade Sã o Joaquim
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Missa com Benção do Santíssimo
Toda quinta feira às 19h30 na Matriz
HORÁRIO DAS MISSAS/NOVENAS
HORÁRIO DE MISSAS
Matriz
N. Sra. Bom Sucesso/Centro
19h30 - Quarta, Quinta e Sexta
10h00 e 19h30 - Domingo
N. Sra. Perpétuo
Socorro/Brejatuba
19h30 - Quarta
08h00 - Domingo
N. Sra. Navegantes/
Barra do Saí
19h30 - Quarta (Novena)
19h30 - Sábado
N. Sra. Aparecida/Caieiras
19h30 - Quarta (Novena)
19h30 - Sábado
Santo Antônio/Coroados
19h30 Quarta
08h00 - Domingo
São Luis Gonzaga/Nereidas
19h30 - Quarta (Novena)
10h00 - Domingo
N. Sra. Aparecida/Banaze
08h30 - 2° e 4° Domingo
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São Joaquim/Cubatão
10h00 - 2° e 4° Domingo
N. Sra. Fátima/Riozinho
09h00 - 1° e 3° Domingo
Nossa Sra. Rosário/Limeira
15h00 - 4º Domingo

BATIZADOS
NAS COMUNIDADES
N. Sra. Navegantes
1° Sábado às 19h30
Santo Antônio
1° Domingo às 08h00
São Luis Gonzaga
2° Domingo às 10h00
N. Sra. Perpétuo Socorro
3° Dom. às 08h00
N. Sra. Aparecida
3° Sábado às 19h30
N. Sra. Bom Sucesso
4° Domingo às 10h00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO E ASSESSORIAS
DAS COMUNIDADES E PASTORAIS
Plantão
2ª e 6ª feira - Padre Luiz Langer C.Ss.R.
3ª e 5 feira - Padre Donald Roth C.Ss.R.
4ª e sábado - Padre Álvaro C. Cavazzani C.Ss.R.
Responsável pelas comunidades
Matriz N. Sra. Bom Sucesso (Centro) e
São Luis Gonzaga (Nereidas)
Padre Alvaro C. Cavazzani C.Ss.R.
N. Sra. Aparecida (Caieiras) e
Interior
Padre Donald Roth C.Ss.R.
N. Sra. Perpétuo Socorro (Brejatuba);
Santo Antonio (Coroados) e
N. Sra. Navegantes (Barra do Saí)
Padre Luiz Langer C.Ss.R.
Pastorais
Liturgia - Canto - Coroinhas - Acólitos e Dízimo
Padre Alvaro
Ministros - Leitores - Batismo - Casais matrimônio
Padre Donald
Social - Idosos - Criança - Apostolado da Oração - Catequese
Padre Luiz
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Datas e Eventos Paroquiais de Março
HORA SANTA
COM JESUS
Local: Matriz Nossa Senhora
do Bom Sucesso
Data: 06/03
Horário: 18h30
Toda 1ª sexta feira do mê s
Participe conosco!

SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS
HORA SANTA
Local: Comunidade N. Sra. Perpé tuo
Socorro
Data: 06/03
Horário: 16h00 à s 18h00.
Terço da misericó rdia e Adoraçã o.
Participe conosco!

INFORMAÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL

Visite o site da Paróquia
ww.paroquiaguaratuba.com.br

Aconteceu...
Festa em Louvor a
N. Sra. Bom Sucesso e
Confraternizaçã o.
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Pastoral do Dízimo
Aniversariantes Dizimistas do Mês de Março
Comunidade Matriz N. Sra. Bom Sucesso
01.03 José Vicenti Neto
02.03 Daniel da Costa
05.03 Arnoldo Lara Corrê a
06.03 José Rosa da Costa
09.03 Maria Francisca
09.03 Joã o Pedro Guelh
14.03 Karine T. Kruger
15.03 Margarida Miranda Corrê a
15.03 Samuel Libani Santos
19.03 Juliana Aparecida Pacheco
21.03 Wander Ramos
22.03 Elizangela Lenz T. Cerqueira
30.03 Edilene Vieira Pereira
Comunidade N. Sra. Perpétuo Socorro/Brejatuba
01.03 Aparecido Amancio Pedro
02.03 Daniel da Costa
04.03 Maria Ap. Bernardo Pinto
06.03 Gabriel Radzinski da Silva
09.03 Elizete T. de Oliveira
09.03 Maria Francisca Motta
10.03 Isabel C. S. Urbiche
10.03 Tereza Viana
15.03 Carlos Eduardo Mendes
15.03 Irani Oliveira Cartatraf
17.03 Joana Rosa de Almeida Santos
19.03 Maria José Ribas Neiva
22.03 Debora Torquato
29.03 Ingrid Maria Silva Mendes
Comunidade São Luis Gonzaga/Nereidas
01.03 Tayane Blau da Silva
03.03 Karine Pamiela Lieber
05.03 Enir de Fatima C. de Oliveira May
05.03 Nair Ap. Portella Quadra
06.03 Waldir Machado da Rocha
08.03 Nelson Jonas Barbosa
09.03 Marlene Woloscki
09.03 Murilo Ribeiro Gonçalves
10.03 Valquiria Rocha de Oliveira
11.03 Luana F. da Rocha
11.03 Maria Luiza Alves
12.03 Claudio Marcio Stanoga
12.03 Valdir Rosa de Campos
12.03 Nilma Cordeiro Reis
14.03 Deise Haddad
15.03 Osvaldo Oversani
15.03 Geraldo Giovani
15.03 Maria A .Cortez Pasquini
17.03 Sandro A. cC .Ribas
18.03 Rosana Weingartriez
18.03 Davi M. Nascimento Duarte
20.03 Benedita Ap. de Araujo
21.03 Isadora Paraiba
21.03 Rafael Luiz Blavi da Silva
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22.03 Henrique P. Quadra
22.03 Sabrina Damaceno
22.03 Eunice Luz Soares
23.03 Emilio Pasquini
25.03 Marcia Augresani
27.03 Nilsa Alves nNogueira
28.03 Marcia de J. Fagundes
29.03 Ronaldo F.Policarpo
29.03 Ademir Kramin
29.03 Cinthia da Silveira
Comunidade Santo Antonio/Coroados
03.03 Ricardo Marques
28.03 Bernadete Koslowiski Vieira
31.03 Marcia Ines Salvador
Comunidade N. Sra. Aparecida/Caieiras
01.03 Marta Fernandes Moreira
06.03 Olıv́ia Chiodini
07.03 Flá via Regina da Silva
10.03 Cé lio Roberto Peres
13.03 Patrıćia Lopes Maximiano
14.03 Olivir Fogaça
15.03 Carmem Lú cia Tavares
19.03 Jeziel da Silva Malaquias
21.03 Suzana da Costa Reis
Comunidade N. Sra. Navegantes/Barra do Saí
01.03 Adriano Muniz
10.03 Laçi da Graça
15.03 Luiz da Silva
17.03 Lú cia Simeone
19.03 Josiane Ribeiro
20.03 Olga Lopes
23.03 Marcieli Souza da Graça
25.03 OscarMarafon
27.03 Gisele Ap. Souza
28.03 Tatiane do Rosá rio
30.03 Elza de Souza
Comunidade São Joaquim/Cubatão
05.03 Elizabete Steuck Costa
15.03 Azauri Costa Miranda
18.03 José Antonio de Lima
19.03 Maria José da Costa
21.03 Acir Luiz Miranda
23.03 Emanuele Soares Sadzinski
25.03 Flá via Miranda Knoch
28.03 Maria Isabel Machado Soares
29.03 Renan Sadzinski Miranda
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A importância da Pastoral do Dízimo

A

vida eclesial se desenvolve de modo orgâ nico, de forma que cada setor trabalha –
em vista da evangelizaçã o – uma dimensã o
da comunidade de fé . E nesse cená rio que surge a
Pastoral do Dı́zimo. Uma equipe previamente
capacitada e sedenta pelo anú ncio do Evangelho
se dispõ e para lidar diretamente com os trabalhos
de organizaçã o acerca do dıźimo.
Muitas comunidades espalhadas Brasil afora
nã o possuem assistê ncia adequada para o dıźimo,
ou estã o em processo de implantaçã o há muito
tempo, sem resultados expressivos. Para o bom
ê xito, é necessá rio um caminho maduro de formaçã o, planejamento e iniciativas voltadas para o
apropriado desempenho da equipe. Lembrando
que qualquer açã o pastoral parte da evangelizaçã o e do cultivo da espiritualidade comunitá ria.
Desses dois pilares brotam um fecundo trabalho
pastoral, como nos exorta o santo padre, Papa
Francisco:
“Como gostaria de encontrar palavras para
encorajar uma ação evangelizadora mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor até o
fim e feita de vida contagiante! Mas sei que nenhuma motivação será suficiente, se não arde nos corações o fogo do Espírito Santo.” (Evangelli Gaudium,
261)

Inspirados pelo desejo do nosso Sumo Pontı-́
fice, elaboramos diversos conceitos e exemplos
prá ticos para esclarecer melhor sobre a importâ ncia dessa pastoral.
O dízimo na vida da Comunidade
Uma famıĺia nã o se mantê m, de modo digno,
sem uma renda financeira de acordo com suas
necessidades: energia elé trica, á gua, alimentaçã o,
manutençã o domé stica, transporte, entre outras
despesas, necessariamente fazem parte da realidade familiar.
Numa comunidade eclesial nã o é diferente.
Por mais que a espiritualidade nã o tenha um custo
em si mesma, o culto litú rgico, o espaço fıśico e
funcioná rios – citando apenas alguns exemplos –
demandam recursos dos mais diversos. Em suma,
nã o é possıv́el uma vivê ncia paroquial mın
́ ima
sem uma receita.
A partir desse entendimento, podemos compreender um pouco da necessidade material do
dıźimo. Sem levar em consideraçã o seu aspecto
ainda mais profundo, o espiritual.
O dıźimo “está relacionado com a experiê ncia de Deus, que, por amor, entregou seu Filho por
nó s e por todo o mundo” (Documento 106, Conferê ncia Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 8).
Esta relaçã o com Deus se concretiza a partir da
oferta financeira feita de modo generoso e deliberado. O fiel nã o partilha seu dıźimo por um aspecto institucional somente, mas a partir de uma relaçã o com “aquele de quem prové m tudo o que ele é
e tudo o que ele tem, e expressa, na gratidã o, sua fé
e sua conversã o.” (Doc. 106, 29). Estamos falando
da dimensã o religiosa do dı́zimo, que com as
demais tornam ainda mais claro seu papel na vida
da comunidade.
Fonte: Dominus evangelização

“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7)
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Tabagismo

F

umar tem um efeito devastador sobre a
saú de. pois o fumo prejudica o ser humano
desde a preconcepçã o até a velhice. A partir
dos 30 anos custa aos fumantes um dia de vida a
cada 4 dias que fumam. Parar de fumar, determina
um apreciá vel ganho de expectativa de vida, em
relaçã o a fumar continuamente, em todas as idades. Para alguns paıśes, o tabagismo é a principal
causa de morte evitá vel. Sua prevençã o, portanto,
é da mais alta prioridade dos serviços de Saú de
Pú blica. Embora tenha havido um substancial
progresso na reduçã o do tabagismo nas ú ltimas
dé cadas, muito ainda necessita ser feito. Só na
Inglaterra, atualmente, morrem cerca de 100.000
pessoas, a cada ano, devido ao tabagismo.
Segundo diversos estudos realizados na
Inglaterra evidenciou-se que o tabagismo pode
determinar câ ncer da boca, garganta, esô fago e do
pulmã o, bem como bronquite crô nica e tuberculose. També mcontribui para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares e parece estar associado a outras doenças como câ ncer da bexiga. Pesquisadores americanos acreditam que o tabagis-

mo causa câ ncer em 12 orgã os do corpo e uma
ampla margem de doenças nã o-malignas.
Já foi demonstrado que a exposiçã o passiva à
fumaça do tabaco també m pode determinar doenças cardıácas e câ ncer do pulmã o em adultos. O
fumo, durante a gravidez, causa uma ampla margem de anormalidades do desenvolvimento e
complicaçõ es no feto, sendo a principal o baixo
peso ao nascimento. Nas crianças pequenas tê m
sido relatados morte sú bita, bem como doenças
do ouvido e do pulmã o. Alé m disso, o há bito de
fumar dos pais ou outros membros da famıĺia
determina ou exacerba mú ltiplas doenças nas
crianças e, alé m disso, elas muito provavelmente
irã o se tornar adultos fumantes.
Medidas para prevenir o há bito de fumar
devem ter a mais alta prioridade em medicina. A
implementaçã o destas medidas contribuirá para
o declın
́ io significativo do tabagismo na Inglaterra. Por este motivo é imperativo auxiliar a atual
populaçã o de fumantes deixar de fumar, o mais
cedo possıv́el.
Geraldo Di Nardi

SUA VIDA
Dengue coloca o Brasil na mira de um novo surto
em meio a preocupação com o coronavírus
Mais de 57.000 casos da doença tropical
foram notificados no paıś neste ano e dezenas de
cidades já declararam epidemia. Situaçã o pode se
agravar com tendê ncia histó rica de pico no mê s de
abril.
Enquanto trabalha para se prevenir de uma
possıv́el chegada do coronavıŕus, o Brasil vive um
estado de alerta pelo novo surto de uma doença
tropical já conhecida no paıś: a dengue. Desde que
um novo sorotipo da doença voltou a circular em
territó rio brasileiro, no ano passado, o nú mero de
pessoas infectadas vem crescendo. Neste ano, o

14

Brasil voltou à zona endê mica e dezenas de municıp
́ ios em distintas regiõ es já declararam epidemia. Ao menos 57.485 casos foram notificados ao
Ministé rio da Saú de em 2020 ―quase a metade
deles apenas na ú ltima semana registrada pelo
boletim epidemioló gico do ó rgã o, de 18 a 25 de
janeiro―. O nú mero é levemente superior ao
mesmo perıo
́ do do ano passado e quase o triplo do
mesmo perıo
́ do de 2018. A situaçã o que já é preocupante ainda pode piorar, visto que historicamente o pico da dengue costuma ocorrer no mê s
de abril, em razã o do perıo
́ do chuvoso.
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Padre Pedro

P

adre Pedro, até aqui viajamos juntos! Passaram-se dias, semanas, manhã s cinzentas
ou ensolaradas. Realmente nã o faltaram
obstá culos. Juntos percorremos retas, subidas e
curvas, sem esmorecer jamais, estimulados pelas
suas palavras de â nimo.
Muitas vezes somos surpreendidos por fatos
que acontecem em nossas vidas, independente de
nossa vontade ou desejo. Poré m quando temos
uma missã o a ser cumprida, devemos aceitá -los
pois fazem parte dos desıǵnios de Deus.
Durante trê s anos tivemos a graça de sua
presença em nosso meio e lhe somos profundamente gratos por isto. O senhor participou, sorriu
e chorou conosco em vá rias realizaçõ es de nossa
Paró quia e foram tantas, que nunca conseguirıámos citá -las todas. Foram grandes conquistas e
motivo de alegria e jú bilo para todos nó s.
Realizamos inú meras festas comemorativas
dos padroeiros das comunidades da nossa Paró quia, que alé m de serem momentos de congraçamento, estreitaram e reforçaram os laços entre as
vá rias comunidades e todos os componentes da
Paró quia.

Alé m disso, esses momentos festivos, nos
fizeram reforçar o espıŕito de partilha, uniã o, alegria e solidariedade que deve ser a caracterıśtica
da vida cristã .
O senhor sempre se preocupou em promover
o nosso crescimento espiritual, fortalecendo
nossa fé . Realmente, quem encontrou um amigo,
encontrou um tesouro. E recebemos, com sua
passagem por aqui, um grande tesouro de amor e
de amizade. A despedida hoje, é sim e muito emocionante! E hora de olhar para trá s e refletirmos
tudo o que passamos juntos. Momentos nem tã o
agradá veis existirã o? Sim! Momentos de desentendimentos e discussõ es també m? Sim! E como!
Seria louvá vel que nos bastidores de uma Paró quia, compostos dos mais variados tipos de pessoas, tudo corresse da forma mais calma e tranqü ila
possıv́el. Inclusive, é bom lembrarmos de uma
jargã o: “O lugar onde estã o as pessoas mais difıćeis é a igreja!” Entretanto vamos lembrar um ensinamento do Senhor: “A Igreja(com letra maiú scula e santa e pecadora!santa pois tem a sua origem
em Nosso Senhor Jesus Cristo! Pecadora pois nela
nos encontramos humanos pecadores, que tentam e se esforçam ao má ximo para trilhar os caminhos mostrados e ensinados pelo santo Evangelho, tentando nos assemelhar um pouquinho ao
nosso amado Mestre.
Nã o diremos adeus, mas até breve, padre
Pedro. Deus o abençoe nessa nova missã o e sempre estaremos rezando e torcendo pelo seu sucesso.
Colaboração:
Pastoral da Liturgia
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Catequese
Parábola: uma catequese de atitude.
O exemplo do bom samaritano (Lc 10,25-37)

J

esus foi um mestre de seu tempo. Teve como
meta, como ú nica preocupaçã o, o anú ncio e a
instauraçã o do Reino de Deus. Com certa frequê ncia, vemos, nos evangelhos, frases que acenam admiraçã o diante do seu modo de ensinar
fazendo e de fazer ensinando: “Quando Jesus acabou de proferir essas pará bolas, partiu dali… maravilhavam-se e diziam: 'De onde lhe vê m essa sabedoria e esses milagres?'” (Mt 13,53-54); “Responderam os guardas: 'Jamais um homem falou
assim'” (Jo 7,46); “Todos testemunhavam a seu
respeito e admiravam-se
das palavras cheias de
graça que saıám de sua
boca” (Lc 4,22); “De onde
lhe vem tudo isto? E que
sabedoria é esta que lhe
foi dada?” (Mc 6,2).
Quando optamos
por ver os caminhos
feitos pelo Jesus histó rico, observamos que sua
vida foi direcionada para
as coisas do Reino, tendo
como ponto de partida o
sofrimento das mulheres e dos homens. Os escritos de Marcos (cf. 1,14), Mateus (cf. 5,1-12) e Lucas
(cf. 4,16-21) insistem em situar a inauguraçã o da
atividade pú blica de Jesus apó s um episó dio que
afetou a vida interna da comunidade. Nã o temos
dú vidas de que, em sua historicidade, Jesus foi
considerado um anunciador extraordiná rio.
O termo “pará bola”, parabolê , no grego, surge
como uma palavra composta: para (“lado”) e ballô

(“lançar”). Oferece a ideia de falar de algo que é
impossıv́el explicar diretamente, mas somente
recorrendo à figura de linguagem que se encontra
ao lado, a fim de oferecer uma resposta por comparaçã o ou analogia. Ao recorrer ao gê nero das
pará bolas – termo usado pelos pró prios evangelistas –, Jesus procurou manifestar nova maneira
de compreender a Deus e relacionar-se com ele,
com a vida das mulheres e homens, com uma postura é tica voltada para o fortalecimento dos laços
humanos. Um Deus muito pró ximo das fraquezas humanas, mas, ao
mesmo tempo, uma
divindade que contava
com a colaboraçã o humana para ser conhecido no
interior da sociedade.
Por meio das pará bolas,
podemos descobrir um
Jesus que ensinava com
base na realidade, na
cultura, nos problemas,
nos desejos das pessoas
do seu tempo. Ele deu
amplos sinais de superaçã o da exclusã o sustentada na lei do puro e do
impuro. As pará bolas revelam um Jesus “plugado”
nos desafios e realidades de sua é poca. Com as
pará bolas, ele quis revelar aos seus ouvintes a
chegada do Reino de Deus. Mostrou-lhes as possibilidades de viver numa sociedade sem excluıd
́ os
e privilegiados.
Por Antonio Carlos Frizzo

Atendimento de Confissões na Quaresma
De 2ª a 6ª na secretaria – 08h30 à s 11h00/ 14h30 à s 17h00
4ª feiras à s 19h30 à s 20h00 – nas celebraçõ es da Matriz – Coroados e Brejatuba.

16

Revista Voz da Paróquia | Comunhão, Participação e Missão |Ano VI| Março 2020| Nº 70

Música sacra

S

ilê ncio. Palavra doce e capaz de nos ajudar
muito em tudo. Muitas vezes temos medo do
silê ncio. E interessante perceber que para
muitos o silê ncio incomoda mas do que a vida
barulhenta cheia de ruıd
́ os e excessos de palavras.
Sim, gastamos muito mais palavras do que o
necessá rio. No entanto, nã o haverá sabedoria sem
um silê ncio saudá vel, equilibrado e com resultados positivos.
O silêncio é a segurança que o coração
encontra para que o evangelho tenha meios de
ser vivido dentro e fora.
Jesus é a melodia da vida do cristã o. E a conduçã o do amor. A mú sica brota do silê ncio e retorna a ele mesmo. Mú sica é movimento dentro do
silê ncio. A melodia cristã nos ensina muito sobre
nó s mesmos, coloca-nos diante de nossa pró pria
natureza e garante a esperança como virtude teologal. A mú sica cristã deve nos conduzir à verdade
dentro de nó s. Deve iluminar o coraçã o para que o
reconhecimento do amor se efetue dentro dele.

O verdadeiro silê ncio espiritual é o exercıćio
da liberdade do coraçã o, do discernimento e da
razã o, da escolha e da responsabilidade. A mú sica
do coraçã o cristã o busca a criatura e reconhece o
autor da criaçã o, transformando o mundo exterior em amor. E o principal motivo pelo qual escutamos boa mú sica, celebramos liturgia responsá vel
e promovemos a mú sica sacra.
A boa cultura pode muito nos ajudar no exercıćio da oraçã o e da renovaçã o de nossas forças.
Assim, o silê ncio interior vai encontrando melhores recursos para despertar em nó s o amor. E pelo
exercıćio das nossas pró prias faculdades, inteligê ncia, vontade, coraçã o, sensibilidade, imaginaçã o, que a nossa natureza humana, mesmo ornada
da graça, deve executar as suas açõ es: mas esses
atos, que derivam da natureza, sã o pela graça elevados a ponto de serem dignos de Deus. “Entoai,
cantai a Deus ação de graças, tocai para o
Senhor em vossas harpas!” Salmo 146: a graça é
melodia silenciosa e doce esperança em nossos
coraçõ es!
Autor: Ricardo Abrahão
Fonte: Revista Ave Maria

Encontro de Preparação
para o Batismo
Datas: 07/03 - 06/06
01/08 - 03/10 - 05/12
Horário: 13h30 à s 17h30
Inscriçõ es na Secretaria Paroquial
até dois dias antes da data.

Curso de noivos em
preparação ao matrimônio
2020
Datas: 29/03 - 31/05 - 29/11
Local: Comunidade
N. Sra, Perpé tuo Socorro
Horário: 08h à s 18h

Revista Voz da Paróquia | Comunhão, Participação e Missão |Ano VI| Março 2020| Nº 70

17

Anunciação do Senhor
Dia 25 de Março

A

travé s da “Igreja antiga celebrava-se,
pouco antes do Natal, o misté rio da Encarnaçã o: a isso se referem ainda hoje os
textos litú rgicos do terceiro domingo do
Advento.
Nã o foi apenas uma preocupaçã o de exatidã o cronoló gica que
contribuiu para afixar a festa da
Anunciaçã o nove meses antes do
nascimento do Senhor. Cá lculos
eruditos e consideraçõ es mıśticas fixavam igualmente em 25
de março a data da crucificaçã o
de Jesus e da criaçã o do mundo” (missal Cotidiano,1985,
p.1608).
Deus nã o entrou no mundo
pela força; quis propor-se. Atravé s do “sim” de Maria realiza definitivamente a Aliança. Deus é nosso
Deus e, nó s somos para sempre seu
povo. Jesus se encarnando, deu seu ú nico
“sim” e disse: “Eis que venho fazer a Tua vontade”
(SL 39; HB 10, 4 – 10), que selou com sua ressurre-

içã o, no Espıŕito Santo, que nos é apresentada
atravé s da Igreja. A encarnaçã o é a colaboraçã o
responsá vel de Maria na salvaçã o e recebida como
dom.
Deus, para nos salvar, escolheu passar a vida como homem: “e o Verbo se
fez carne e veio habitar entre nó s...e
nó s vimos sua gló ria” (JO 1, 14).
Quando repetimos em cada
missa: “fazei isso em memó ria
de mim”, Jesus nos ensina a nos
colocarmos a serviço dos
irmã os, tornar digna de fé a
salvaçã o de Deus, nos pequenos
“sim” a exemplo de Maria. No
nosso dia a dia, quando visitamos um doente ou falamos da
palavra de Deus no momento de
desespero, assumimos o nosso
“sim” como Maria.
Maria Francisca Motta
www.paroquiaguaratuba.com.br

Seja você, também, um agente missionário
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Esportes Radicais

Q

uando falamos em esportes radicais, logo
nos remetem à queles esportes que dã o um
“friozinho” na barriga, que elevam a adrenalina e que exigem muita ousadia do praticante.
També m existem os esportes praticados ao
ar livre, em contato com a natureza, explorando o
espaço fıśico com certo atrevimento, a esse tipo de
esporte denominamos: aventura.
Agora, se você acha que esporte radical é
aquele nas alturas, ou enfrentando ondas gigantes
e velocidades impressionantes, calma. Existem
muitos outros esportes considerados radicais em
solo e bem mais tranquilos. Ainda assim sã o
recheados de emoçã o, como por exemplo, o “trekking”, que é na verdade uma caminhada de alguns
dias em lugares, à s vezes exó ticos, natural e cheio
de rotas. Um bom exemplo de “trekking” famoso é
o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.
As pessoas que gostam e praticam os esportes radicais tê m que ter: disposiçã o, ousadia, coragem e amor à natureza. Afinal, nã o é para qualquer um enfrentar o vento, o frio, o calor, a fú ria da
á gua ou alturas tenebrosas e quedas bruscas,
alé m de velocidades sem limites.

Sua principal caracterıśtica é o aumento da
adrenalina no corpo humano e podem ser de
cunho competitivo ou nã o.
Sã o divididos em duas categorias: esportes
radicais de aventura e esportes radicais de açã o.
•

Esportes Radicais de Aventura: sã o esportes
fundamentados na superaçã o de alguns desafios geográ ficos. Exemplo: alpinismo, montanhismo e rafting.

•

Esportes Radicais de Ação: sã o esportes que
se baseiam em manobras perfeitas. Exemplo: surf, skate e montain bike. Os esportes
radicais estã o cada vez mais populares, e
ganhando adeptos no mundo todo, graças à s
divulgaçõ es da mıd
́ ia, sobretudo dos meios
de comunicaçã o na internet.

Aqui, nessa terra maravilhosa chamada Brasil, o clima, a vegetaçã o e o relevo sã o propıćios
para as mais variadas modalidades esportivas
consideradas radicais. Escolha a sua e vá tentar se
aventurar, claro com “consciê ncia e segurança.”
Patrícia KlosterBassil (Educadora Física)
https://blogeducacaofisica.com.br
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Notícias do Vaticano
Bispos paranaenses
em visita ad Limina
Na segunda-feira, 24, está agendada a
audiência com o Papa Francisco. Até lá, os bispos
estão visitando os dicastérios da Cúria Romana.
Bianca Fraccalvieri – Cidade do Vaticano
Vinte e dois bispos, 18 dioceses e duas eparquias ucranianas: esta é a visita ad Limina Apostolorum do Regional Sul 2 da Conferê ncia Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), que compreende o
Estado do Paraná . Sã o dez dias em Roma, de 17 a
27 de fevereiro.
Na segunda-feira, 24, está agendada a
audiê ncia com o Papa Francisco. Até lá , os bispos
estã o visitando os dicasté rios da Cú ria Romana.
Quem nos dá os detalhes dos primeiros
momentos da visita é o Bispo de Paranavaı,́ Dom
Má rio Spaki, ressaltando que, para muitos Bispos,
se trata da primeira experiê ncia:
Representando os mais de 11 milhõ es de
habitantes paranaenses, na sua grande maioria
cató licos, mais de 900 paró quias e 9000 comunidades, nó s os 22 bispos paranaenses das 18 dioceses, mais as duas eparquias ucranianas, iniciamos
a nossa visita ad Limina. Nó s estamos alojados
aqui no Colé gio Pio Brasileiro de Roma, que é um
colé gio onde estudam em geral os padres brasileiros e, neste momento, tê m cerca de 70 padres estudando aqui em Roma. Para a maioria de nó s bispos, esta é a primeira visita ad Limina que nó s
vivemos. Entã o, claro, as expectativas sã o grandes.
Os Bispos do Regional Sul 2 já visitaram o
Dicasté rio para os Leigos, a Famıĺia e a Vida, para o
Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a
Penitenciaria Apostó lica, entre outros compromissos.
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Não há terra mais bela a conquistar
do que o coração dos outros
Bianca Fraccalvieri – Cidade do Vaticano
O Papa Francisco se reuniu com milhares de
fiéis e peregrinos na Sala Paulo VI para a Audiência Geral da quarta-feira (19/02).
A sua catequese foi dedicada à terceira das
oito bem-aventuranças: “Bem-aventurados os
mansos, porque receberã o a terra em herança”.
Francisco explicou o significado da palavra
“manso”, que é literalmente “doce, gentil, sem violê ncia”. A mansidã o se manifesta nos momentos
de conflito, de como se reage numa situaçã o hostil,
e nã o nos momentos de tranquilidade. Jesus nos
deu o maior exemplo de mansidã o quando, pregado na Cruz, perdoou seus algozes. “A mansidã o de
Jesus se vê fortemente na Paixã o”, disse o Papa.

Fátima: celebrações do centenário
da morte de Santa Jacinta Marto
“Os três pastorinhos ficavam dentro da Luz
de Deus que irradiava de Nossa Senhora”. Palavras do Papa Francisco na canonização de Santa
Jacinta Marto, a pastorinha que foi tocada pela
aparição de Nossa Senhora
Vatican News
O Santuá rio de Fá tima está preparando um
programa celebrativo, para o centená rio da morte
de Santa Jacinta Marto. A pastorinha que em 13 de
maio de 1917, junto com seu irmã o mais velho
Francisco e sua prima Lú cia dos Santos foram tocados pelas apariçõ es do Anjo e da Mã e de Deus.
Santa Jacinta faleceu em Lisboa em 20 de fevereiro
de 1920, foi beatificada por Sã o Joã o Paulo II no
ano 2000 e canonizada pelo Papa Francisco em
2017.
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Início do Outono e a Influência da Mutação Climática

O

outono que inicia entre os dias 20 e 21 de
março e termina entre 20 e 21 de junho é a
má gica estaçã o do ano em que a natureza
revela um especial esplendor. Folhas de outono...existe até uma mú sica que canta a beleza e a
delicadeza da estaçã o, que se deixa desfolhar num
bailado morno, dourado e displicente. Um ar
melancó lico cobre a natureza.
Um ciclo que se inicia, a vida se move em
ciclos de fazer e desfazer, mas que nos transmitem
a esperança de um eterno recomeço.
E necessá rio que a semente morra para que a
flor nasça. E um perıo
́ do de transiçã o, em que a
natureza prepara-se para adormecer no inverno, e
renascer na primavera.
As quatro estaçõ es tê m influê ncias diferenciadas em nosso ser.
A primavera ilumina, alegra e colore os dias,
ambientes e pessoas. O mesmo acontecem com as
outras trê s estaçõ es: verã o, outono, inverno. Cada
uma delas transforma nã o apenas o clima, o tempo
e a temperatura, como també m tem grande
influê ncia energé tica sobre o humor, a personalidade, a saú de e energia de cada pessoa.
No verão sentimo-nos mais quentes, fortes,

cheios de energia, com vitalidade de amar e viver.
No outono ficamos mais calmos, preguiçosos, interiorizamos, ficamos um pouco saudosistas, ou até melancó licos. Começamos a reparar
mais na vida, nas pessoas, nos detalhes.
No inverno temos a tendê ncia a ficar quietos,
mais pensativos, saım
́ os menos e nos preparamos
para um novo ciclo.
Na primavera saım
́ os do casulo: temos mais
vontade de viver, amar, ousar e nos divertir.
Vamos aproveitar este momento de nostalgia
e amadurecimento que o outono nos provoca e
vamos refletir sobre nossas escolhas, amorosa,
financeira, profissional ou familiar.
Como no outono as folhas secam e caem, trazendo a concretizaçã o de um ciclo que termina,
vamos aproveitar para repor nossas forças atravé s
da meditaçã o.
Vamos reciclar nossos sentimentos mais antigos e apegos, muitas vezes inú teis e fazer uma “peneirada” em tudo para vermos o que realmente
vale a pena para levarmos para a pró xima estaçã o.
O que realmente dará frutos para melhorar
nossas vidas.
Fonte: Google

Nossa Senhora do Rocio - Padroeira do Paraná

A

devoçã o a Nossa Senhora do Rocio teve
inıćio no sé culo XVII, em 1648. Quando, em
1686, os habitantes desta Vila, à s margens
de sua baıá, foram assolados por uma peste, o povo
recorreu aos favores de Maria Mã e de Jesus, invocada neste tıt́ulo, para que os livrasse desta terrı-́
vel lamú ria. Desde aı,́ Nossa Senhora do Rocio vem
sendo o socorro das afliçõ es dos devotos. Rocio era
o perım
́ etro das Vilas, onde terminava a povoaçã o e começava a se condensar orvalho matutino. Rocio quer dizer orvalho, em portuguê s
arcaico. Nossa Senhora do Rocio é Nossa Senhora do Orvalho Matutino, Nossa Senhora do
Amanhecer. A imagem da Virgem do Rocio foi
encontrada numa pesca milagrosa, nas
redes do Pai Berê , no ano de 1648 (no sé culo XVII), na baıá de Paranaguá . A primeira
igreja foi edificada em 1813 e o Santuá rio atual inaugurado em 30 de maio de
1920. Nesse ano de 2020, celebramos
o centená rio da atual igreja.

Devido aos muitos milagres e graças alcançadas por intercessã o de Maria, a devoçã o se
espalhou e o Papa Paulo VI declarou para a eternidade Nossa Senhora do Rocio como a Padroeira do
Paraná .
Desde o ano de 1945 os Missioná rios Redentoristas cuidam e pastoreiam o Santuá rio Estadual
de Nossa Senhora do Rocio. No dia 19 de abril de
2020 celebram-se 75 anos da presença redentorista nesse lugar. O lema do santuá rio: “Rocio,
lugar sagrado dos paranaenses”. Para marcar
sua romaria ou peregrinaçã o ao santuá rio, ou
ainda para esclarecer qualquer duvida, pode
acessar o site: www.santuariodorocio.com ou
ligar no telefone: (41) 3423-2020. Seja sempre bem vindo ao santuá rio. A casa da Mã e
é sempre lugar de encontro, alegria e celebraçã o do amor vivido. Grande abraço.
Deus te abençoe.
Pe. Dirson Gonçalves, CSsR
Reitor do Santuário
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O beijo da borboleta

S

empre temos o que aprender. A vida e a natureza sã o uma grande escola e ela é indispensá vel para o ser humano. Um dia desses
observei uma borboleta, que no meio do emaranhado de galhos e outros elementos do gê nero
descobriu uma pequena flor e, pousando sobre
ela, beijou-a, delicada e amavelmente.
Sim, as borboletas sabem beijar as flores! A
natureza tem vida e nã o pode ser agredida, e
quem vive na harmonia tã o desejada pelo Criador
tem a atitude da borboleta, que descobre a pequena flor escondida no emaranhado dos galhos.
Mesmo que seja inegá vel a importâ ncia da
natureza, quero dizer-lhes sobre a fé , que muito se
assemelha a atitude da borboleta.
A fé nasce da Palavra de Deus, da escuta do
Evangelho. Jesus compadeceu-se de tantos sofredores e abandonados. E preciso encontrá -los no
emaranhado de nossas relaçõ es sociais, no emaranhado da convivê ncia humana, nos arranhacé us, nas avenidas, nas ruelas e becos quase sem
saıd
́ as.

À beira do caminho
Imaginemos a alegria daquele cego de nascença, Bartimeu quando pô de ver de novo. O que
ele fez? Jogou seu manto e seguiu Jesus. Mas, o
Evangelho traz um detalhe que nã o pode ficar
esquecido: Ele estava à beira do caminho, abandonado, recusado, como a flor no emaranhado
dos galhos, mas encontrada pela borboleta.
A fé do cristã o ou é transformadora ou é acomodada, inerte e de puro tom pessoal. Se assim o
é , que pena, é cega e nã o vê alé m de si mesmo.
A fé transformadora enxerga mais ao longe, à
beira do caminho como Jesus enxergou o cego
Bartimeu. Jesus nos abre a visã o, nos faz enxergar
alé m das paredes de nossa casa ou da igreja. A fé
autê ntica nele nos faz enxergar o irmã o ou irmã
escondidos no emaranhado da vida, mas tã o
necessitados. Quando você for capaz de escutar o
grito da criança: “Manhê , tô com fome” e a angú stia da mã e em nã o ter com o que socorrer, certamente mudará seu modo de compreender as coisas e a pró pria fé . Jesus continua a ser o modelo
que nos ensina e nos inspira. Perdemos tempo na
busca de nó s mesmos, na busca do poder e da distinçã o, e deixamos de lado o essencial, como fez
Jesus.
Autor: Padre Ferdinando Mancilio C.Ss.R.
Fonte: Revista de Aparecida

O Rito Romano na Igreja Católica
No artigo do mê s passado sobre os Ritos na Igreja Cató lica, foi falado que
as tradiçõ es litú rgicas tem um determinado nú mero de Igrejas. Igreja
nesse sentido se refere a uma regiã o ou povo, nã o edifıćio.
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ESQUADRIA DE ALUMINIO

Portas
Janelas
Sacadas
Grades
Vitraux
Toldos
Policarbonato
Vidro Temperado

SEJA UM PATROCINADOR
DA REVISTA «VOZ DA PARÓQUIA»

Zélio Day
41

99720 3102

41 3442
41 98414

6245
6245

Av. Visconde do Rio Branco, 138
Brejatuba . CEP 83280-000
Guaratuba/PR

CHAMADO VOCACIONAL REDENTORISTA
Jovem, Jesus te chama! Seja um Missionário Redentorista, sendo padre ou irmão!
“Jesus disse: ‘Não tenhas medo! De agora em diante serás pescador de homens!’”(Lc 5,10).
Escreva para Secretariado Vocacional, falando com o padre Mello ou
padre Celso Cruz: pvcampogrande@gmail.com

Missas das 10:00hs de domingo da Igreja Matriz
transmitida pela Radio Alternativa FM 87,9
e também pelo site da paróquia.

Programa Voz da Paróquia
Radio Alternativa FM 87,9
Segunda a sexta das 17:30 as 18:00hs

Paroquia São Francisco de Assis
Pároco: Padre Antônio Carlos da Silva
Engenheiro Beltrão N°186 - Cohapar - Telefone: 041 3472-3510
Email: paroquiasaofranciscogtba@hotmail.com

Horário de Missa na Paróquia
Quarta-feira - 19h30
Quinta-feira - 19h30
Domingo - 09h00 e 19h30

Horário de Atendimento na secretaria
Segunda a Sexta Feira das 08h30 as 11h30 / 13h30 as 17h30
Sabado das 08h30 as 11h30
Feriado não abre a secretaria Paroquia
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Pólo Guaratuba

Com graduação/pós graduação e curso de extensão

Rua Joaquim Menelau A. Torres, 1020
Fone: (41) 99623-7601
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