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André Trigueiro fecha com chave de ouro o primeiro ciclo de encontros da CF-2011 na Paróquia
Lygia Maria

Diante de uma plateia atenta, já motivada pelo Curso da Campanha 2011, André Trigueiro,
jornalista e apresentador do “Jornal das Dez”, da Globo News, nos fez refletir sobre pontos
interessantes sobre a questão da água e do lixo, tais como:

- Não há substituto para a água potável, portanto a água da torneira não pode ser banalizada;
- Em 40 países é proibido desperdiçar água;
- Nenhuma outra espécie é capaz de gerar tanto lixo quanto a espécie humana;
- Nos últimos 20 anos, a população do Rio cresceu 15% e a produção de lixo au-

mentou 125%.
Sobre o consumismo, André alertou que é absolutamente necessário que façamos o exercí-

cio da simplicidade e que devemos reconhecer, como São Francisco, que o sagrado se mani-
festa em cada criatura.

É urgente, portanto, para que não se esgotem os recursos naturais do planeta, que cada
pessoa mude os seus hábitos sem demora.

André Trigueiro é jornalista, escritor, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental
da PUC/RJ.
Acesse o seu site: www.mundosustentavel.com.br

Curso da CF-2011 “Fraternidade e a vida no planeta” foi um sucesso
Lygia Maria

A Comissão Missionária Paroquial (COMIPA) organizou e ofereceu à nossa Comunidade Paroquial encontros esclarecedores sobre a séria questão ambiental.
Nos três dias do Curso da CF-2011 e na palestra do dia 26 de março, com o salão sempre cheio, os paroquianos se conscientizaram ainda mais sobre a
necessidade urgente de mudança de hábitos em favor da vida do planeta. Das muitas reflexões feitas, aqui vão algumas. Confira!

1º dia - Ver: Carlos Silveira, arquiteto da Secreta-
ria do Meio Ambiente, paroquiano e redator dos
Novos Horizontes, ressaltou que o trabalho da CF
alavanca a discussão da questão ambiental no Bra-
sil  e que o ambiente vai dar as diretrizes do mundo.
Carlos sinalizou: Quando se derruba uma árvore,
derruba-se um ambiente inteiro.

2ª dia - Julgar: Pablo Menezes, da Paróquia Nossa
Senhora do Loreto, destacou que a Palavra de Deus
ajuda-nos a criar critérios, que toda a criação de Deus
tem um propósito e que sem o debate ecológico a
vida não será preservada. O que temos feito para
transformar a realidade? - Pablo deixou-nos essa re-
flexão para que, à luz da Palavra, queiramos agir.

Encontro para o Agir na comunidade. Foi realizado no dia 24 de março passado e como um dos frutos desse Agir, está sendo criada uma pastoral relacionada
ao meio ambiente, em nossa paróquia. A edição de maio dos Novos Horizontes fará uma ampla divulgação desse importante passo.

3º dia - Agir: Sergio Ricardo, ambientalista e gestor
ambiental, apontou a necessidade de haver uma nova ar-
quitetura de civilização, uma nova ética e a reconstrução
de laços comunitários e sociais para que as mudanças
quanto à problemática ambiental aconteçam. O povo deve
se conscientizar - disse ele - porque os tratados feitos pe-
los países não foram cumpridos.
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A Semana
Santa já está se
aproximando e
nela vamos
celebrar o cen-

tro e a razão de nossa fé. Todos os
anos somos convidados nessa sema-
na a reviver os mistérios mais impor-
tantes da nossa fé, ou seja, a Paixão,
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo. O centro dessa semana
é a Páscoa. Diz São Paulo que se Je-
sus não tivesse ressuscitado a nossa
fé seria vazia. Por isso a PÁSCOA, fes-
ta em que celebramos a Ressurreição
de Jesus Cristo, ser o grande dia da
Igreja. Revivemos ensinamentos fun-
damentais da nossa fé cristã: A Ceia de
Jesus com os discípulos, onde nos dá
o pão e o vinho como seu Corpo e San-
gue e também o mandamento do amor
com o gesto do lava-pés, a entrega total
na cruz nos ensinando que não existe
maior amor do que aquele que dá a vida
pelos seus irmãos e amigos.

Assim sendo, a Semana Santa deve
ser para nós, cristãos, um momento de
buscarmos novas energias para sairmos
de uma fé, com tendência a ser indivi-
dualista, para uma vivência de doação.
Uma revitalização que nos ajude a um
comprometimento maior com a nossa
comunidade, nos esforçando para as-
sumir algum trabalho na Igreja, nos di-
versos grupos ou pastorais ajudando-a
a crescer em número e em vivência.

O ponto central da Semana Santa é
chamado de Tríduo Pascal. É a Quin-
ta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e
Sábado da Vigília Pascal.

Na Quinta-feira Santa, revivemos e
celebramos o encontro de Jesus com
os discípulos, ao redor da mesa, para
celebrarem a PÁSCOA dos Judeus.
Nesta ceia Jesus nos dá o Pão e o Vi-
nho como seu Corpo e Sangue e sela
com a humanidade uma Aliança defi-

nitiva. Nesta Ceia também Jesus nos
mostra o que é amar através do lava-
pés. Amar é servir, é lavar os pés uns
dos outros.

Na Sexta-feira da Paixão, revivemos
e celebramos o sofrimento de Jesus e
sua morte. Jesus sofre por uma gran-
de causa que é conquistar a vida plena
para todos nós. Por isso mesmo o so-
frimento só pode ser considerado
como algo de Deus e só tem sentido
quando for por uma grande causa, se
for por mais vida.

No Sábado Santo e Domingo da Pás-
coa, celebramos a vitória da Vida sobre
a morte. Jesus Cristo ressurge e está no
meio de nós. Na morte e Ressurreição
de Jesus Cristo, cada homem e cada
mulher conquistam plenamente a vida.
A Ressurreição de Jesus Cristo é a pala-
vra final de Deus contra a morte. Assim
sendo, toda situação de morte deve ser
transformada em vida. Na Páscoa, é pre-
ciso que nos perguntemos: o que, na
nossa vida, precisa ser recuperado,
revivido, ressurgido? A morte pode es-
tar presente em pequenas atitudes que
precisam ser convertidas em vida. É ur-
gente que aconteça uma ressurreição que
supere todas as marcas de morte. Na
família, na Igreja, na convivência com
as pessoas, no trabalho, etc..

Estamos vivendo em um mundo,
especialmente num país, marcado pela
morte que se manifesta de várias ma-
neiras. Morte da fome, da doença, do
desemprego, da falta de respeito, do
analfabetismo, da corrupção, da agres-
são à natureza. A Páscoa se faz urgen-
te agora.

Quero convidar a todos vocês a parti-
cipar ativamente da Semana Santa em
nossa Paróquia, tanto na Igreja Matriz
como nas comunidades. Que possamos
fazer uma Páscoa de Ressurreição.

Todo bom atleta sabe que para se
manter em forma é preciso ser disci-
plinado na prática de certos exercíci-
os físicos. Não é verdade? Se um atle-
ta quer se manter entre os grandes
competidores precisa ser disciplinado.
Praticar exercício garante muitas ve-
zes não somente a saúde do corpo,
mas, de modo muito especial, a saúde
da mente, “mente sadia num corpo sa-
dio” é uma frase muito conhecida.

Na vida cristã não é diferente, não.
Se você quer se manter em forma é
preciso ser disciplinado em certos
exercícios da vida cristã. No meu ponto
de vista, este é o objetivo da Quares-
ma: disciplinar o cristão na prática de
alguns exercícios fundamentais para se
manter em forma na fé. Quando nós
abrimos o tempo quaresmal, na quar-
ta-feira de cinzas, o padre, com certe-
za, falou desses exercícios: oração, je-
jum e esmola. Esses exercícios preci-
sam ser bem entendidos para que te-
nham, de fato, efeito em nossa vida.
Como nós sabemos, um exercício mal
feito pode provocar uma distensão. Vai
atrapalhar mais do que ajudar. Por isso
vamos refletir um pouco sobre cada
um deles.

O exercício de oração que a Quares-
ma nos propõe é de oração silenciosa.
Sim, não se trata daquele tipo de oração
que a gente está acostumado a fazer, tra-
zendo um livrinho nas mãos e um terço
na outra. Deve ser uma oração de escu-
ta. Penso que é a oração mais difícil que
existe. Rezar com um livrinho na mão e
um terço na outra é fácil, pode ser até
cansativo, mas não é difícil. Rezar e si-
lenciar o nosso coração e a nossa mente,
aí, sim, é um grande desafio. Talvez por-
que nós estamos tão cheios de nós mes-
mos, de nossas preocupações, nossas
carências. Temos a necessidade de falar,
falar, falar. Não conseguimos ficar em
silêncio. Muitas das vezes até fechamos
a nossa boca, mas a mente continua pro-
duzindo, produzindo e nos carrega para

lugares bem diferentes daquele que nos
encontramos. Para rezar e silenciar é ne-
cessário disciplina, exercício, perseveran-
ça.  E qual é o fruto desse tipo de ora-
ção? Quando rezamos assim, damos es-
paço para Deus falar conosco na oração.
Nos esvaziamos para sermos preenchi-
dos pelo próprio Deus. Ele passa a ser
Deus em nossa vida de verdade. Penso
que precisamos muito desse tipo de ora-
ção para nos mantermos em forma na
vivência de nossa fé.

O exercício do jejum é muitas vezes
reduzido a simplesmente deixar de co-
mer. Ficar um dia, uma manhã ou mes-
mo alguns dias durante o mês sem co-
mer é muito fácil. Tem gente que faz isso
e não está fazendo jejum e sim regime. O
jejum é um exercício que nos ajuda a ter
domínio sobre nós mesmos. Somos mui-
tas vezes dominados por nossos impul-
sos, paixões, caprichos. O jejum nos
ensina a tomar as rédeas de nossa vida.
Saber o que estamos fazendo, falando e
por que estamos fazendo isso. Com cer-
teza conhecemos muitas pessoas que não
tem controle nenhum sobre o que faz e
fala. Acabam se arrependendo constan-
temente por falta de domínio. São
descontroladas no comer, no beber, no
falar, no criticar, são injustas, arrogan-
tes, insensíveis, autossuficientes. O je-
jum nos ajuda a não nos deixar levar e
sim ter domínio sobre tudo isso.

O terceiro exercício é a esmola ou cari-
dade, solidariedade, partilha, uma atenção
especial ao irmão que necessita de sua aju-
da. Aquele que necessita, que é carente,
excluído emarginalizado provoca em mim
um movimento de encontro com Deus. É
na prática da caridade que me encontro
com Deus que é caridade. Quando sou
capaz de sair de mim mesmo para me en-
contrar com o outro que sofre, aí sim co-
meço a entender quem é Deus e como Ele
age em nosso mundo. Por isso a religião
que agrada a Deus é exatamente aquela que
nos aproxima uns dos outros e nos faz
sentir irmãos verdadeiramente.

QUARESMA: TEMPO PARA EXERCITAR A FÉ CRISTÃ
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COM A PALAVRA A COMUNIDADE ACONTECENDO NA PARÓQUIA
CELEBRAÇÕES ÀS TERÇAS-FEIRAS

Às terças-feiras, às 19h15, temos celebração com
o Diácono Caseira, na Matriz.
GRUPO DE ORAÇÃO A JESUS POR MARIA

Participe dos encontros, às terças-feiras, de 20h
às 21h30, no salão do Ceuzinho, na Matriz. Venha
orar e louvar a Deus em comunidade.

ENCONTRO DE NOIVOS
Será no dia 10/04, de 7h às 18h, no Ceuzinho.

GRUPO BRISA SUAVE
O Grupo convida os antigos membros e demais
fiéis de nossa Paróquia a celebrarem, com ale-
gria quaresmal, no dia 10 de abril (domingo), na
missa das 9h, o seu 35º aniversário.
E convida ainda vocês a partilharem:
Seus sofrimentos – porque eles serão diminuídos.
Suas alegrias - porque elas serão aumentadas.
Reuniões às segundas-feiras, às 14h, na Matriz.

MUTIRÃO DE CONFISSÕES
Os padres da região estarão atendendo confis-
são, na Matriz, no dia 14/04, de 19h às 21h.
CATEQUESE INFANTIL E ADOLESCENTE
As inscrições estão abertas, às quartas-feiras, no pré-
dio paroquial, sala N, de 8h às 10h e de 15h às 17h.
Aos sábados, ao lado da cantina, de 8h às 11h.

CATEQUESE COM ADULTOS
As inscrições para 2011 estão abertas, na Matriz,
após as missas de domingo (7h, 9h, 18h e 20h).

CAMPANHA DA REFORMA DO
TELHADO DA IGREJA

É uma obra urgente e cara (mais de 100 mil re-
ais). Pegue já o seu carnê. Participe!

COMUNIDADE STA ROSA DE LIMA
A Via Sacra na Comunidade será no dia 8/03 (sexta-
feira), às 19h,  na Rua Capitão Menezes, 1129. As 14
estações serão rezadas ao longo do caminho do Morro
e a 15ª Estação será rezada na Capela. Para participar,
é só encher o espírito de esperança e vontade de dar
sentido à Semana Santa.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Na Capela da Matriz, no 1o domingo, de 16h30 às
17h30, com o Diácono José Caseira.

No Curso da CF-2011, soubemos que cerca de 10 mil pessoas (incluindo crianças) que vivem do que apanham
no lixão do bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Como esse lixão está próximo de seu limite de
saturação, há um projeto de se enviar o lixo da cidade do Rio de Janeiro para Seropédica. É urgente quebrar-se
o ciclo dos lixões e isso só será possível se houver uma tentativa séria de mudança em busca de uma solução,
dentro do local onde vivemos. Como isso pode ser possível?

Sidney Teles - Comunidade Divino Espírito Santo
NH: O que são os ecopontos?
Sidney: Ecopontos são espaços criados pela Prefeitura.Podem ser galpões ou espaços
apropriados, onde a população deve entregar materiais recicláveis que, fatalmente, seriam
colocados junto com lixo orgânico*.
Pessoas que sobrevivem da coleta seletiva atuam nestes pontos.
NH: Por que os ecopontos são importantes para a questão socioambiental?
Sidney: Além do enorme benefício que proporciona à questão ambiental, evitando que materi-
ais reaproveitáveis sejam despejados no meio ambiente, devemos considerar a inclusão social
de pessoas que trabalham coletando materiais recicláveis em condições de total degradação
humana.  Estas pessoas poderiam se organizar em cooperativas e receberem todo suporte para

desenvolverem suas atividades com total segurança e utilizando equipamentos de proteção individual.
NH: O que devemos fazer para que essa ideia se concretize em nossa comunidade?
Sidney: Devemos realizar um mapeamento para identificar espaços públicos ou privados que possam ser utiliza-
dos como ecopontos; pesquisar no bairro pessoas que desenvolvam esta atividade; realizar um seminário com
especialistas e autoridades municipais e comprometer as autoridades para a implementação. Não podemos esque-
cer de sensibilizar e mobilizar a população para que entreguem seus materiais recicláveis nos ecopontos. Deve-
mos transformar a reciclagem em cultura.
NH: Deixe uma mensagem para os nossos leitores.
Sidney: As pessoas não são o que parecem ser, na maioria das vezes. Quando nos deparamos com imagens de
pessoas dentro dos “lixões” devemos nos indignar. As pessoas que ali estão poderiam estar em outros ambientes
realizando o mesmo trabalho em condições que as colocariam no seu verdadeiro lugar: Pessoas não são lixo; são
filhas de Deus. Nós, católicos, não podemos nos omitir e permitir que nossos irmãos sejam tratados como lixo.  
*Restos de vegetais, animais e outros materiais que podem ser usados como adubo quando decompostos.

CF - 2011: Fraternidade e a Vida no Planeta
Carlos Silveira e Virgínia

Acompanhando nos últimos dias a campanha em curso  “Fraternidade e a Vida no Planeta” observamos que,
pelo interesse da população e de outras instituições que estão se engajando no movimento, a discussão tem
grande chance de dar certo. É um momento importante  para darmos início à recuperação da cidade.

Ao longo dos anos a Igreja Católica vem discutindo o “Meio Ambiente” com algumas campanhas como:
Fraternidade e Água, Fraternidade e Amazônia. Esses grandes temas que se desdobram por todo país e que se
transformam em leis são discutidos em todos os níveis. Através de ações populares, surgiram os movimentos
Ficha limpa, Terceira idade, Acessibilidade e outros, que têm mobilizado as várias instituições do país.

O tema da CF 2011 não pode e não deve se esgotar no ano de 2011. A partir de agora temos que perseguir
objetivos concretos de transformação. Será com nossas ações e atitudes que conseguiremos sucesso. Devemos
fiscalizar e cobrar das pessoas do espaço mais próximo, que é o nosso bairro, a correção dos seus atos.

Se cada um de nós, pelo menos, jogar seu lixo na lixeira, não cortar mais árvores (só em último caso), usar a
água comedidamente - a criação agradecerá. São atos simples que farão a grande diferença.
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SEMANA SANTA NA PRAÇA SECA - 2011
Domingo de Ramos– 17 de abril

6h45 – Bênção dos Ramos na Praça Seca (em frente ao Country Clube). Logo após, pequena
procissão até a Igreja Matriz., onde será celebrada a Missa. Oferta dos cofrinhos da CF-2011.
8h45 – Concentração e Bênção dos Ramos na esquina das Ruas Parintins e Barão e logo
após, procissão pela Rua Parintins, seguindo pela Rua Baronesa até o coreto da Praça
Seca, onde será celebrada a Missa de Ramos, com todas as Comunidades da Paróquia.
Oferta dos cofrinhos da CF-2011.
17h45 – Bênção dos Ramos no estacionamento da Igreja. Logo após, procissão pela Rua
Interlagos seguindo para a Igreja na Rua Barão, onde será celebrada a Missa de Ramos.
Oferta dos Cofrinhos da Campanha da Fraternidade.
19h45 – Bênção dos Ramos com as Famílias, no pátio, em frente à Igreja Matriz na Rua
Barão. Logo após, Missa de Ramos. Oferta dos Cofrinhos da Campanha da Fraternidade.
Obs: Quem desejar, poderá trazer ervas medicinais para a bênção dos Ramos, nas Missas.

18 de abril – Segunda-feira Santa
19h - Missa da Esperança (Missa pelos falecidos) na Igreja Matriz, onde será rezada a
Oração das Sete Dores de Maria.

19 de abril – Terça-feira Santa
17h – Confissão Comunitária na Igreja Matriz.
19h15 – Missa na Igreja Matriz, onde será rezada a meditação dos últimos passos de
Jesus Cristo com a Oração da Via Sacra da Fraternidade/ 2011.

20 de abril  – Quarta-feira Santa
16h30 – Confissão Comunitária,  na Capela do Repouso Santa Maria (Rua Japurá, 555).
19h15 – Missa do Encontro de Jesus com Maria, na Igreja Matriz .
20h30 - Confissão Comunitária na Matriz

Tríduo Pascal 

21 de abril – Quinta-feira Santa
17h – Missa do Lava-pés na Igreja Matriz (Rua Barão) com as crianças e adolescentes da
Comunidade e encenação da Ceia do Senhor, feita pelas crianças.
20h – Missa da Ceia do Senhor e do Lava-pés (Memorial do Serviço Fraterno).
Logo após a Missa, Vigília de Adoração Eucarística para todas as pastorais, grupos,
movimentos (ver escala na porta da Igreja)e todos (as) membros da Comunidade, na
Capela especialmente preparada para a adoração. A Vigília será encerrada às 24 h.

22 de abril - Sexta-feira da Paixão
4h da manhã – Caminhada da Penitência em silêncio pelas ruas do bairro, saindo da  Matriz.
Fará parte integrante da Confissão Comunitária que será realizada neste momento.
16h – Liturgia da Paixão de Nosso Senhor com cerimônia de adoração da Cruz e logo
após, encenação do Auto da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Igreja Matriz.
Obs: Quem desejar poderá trazer cruzes e crucifixos para serem abençoados neste dia.

23 de abril - Sábado Santo
20h – Solene Vigília Pascal (Bênção do Fogo, Bênção do Círio Pascal, Bênção da Água do
Batismo). Vamos iniciar no pátio em frente à Igreja Matriz, na Rua Barão.
OBS: Para a Vigília da Páscoa, no Sábado Santo, favor trazer vela.

24 de abril – Domingo da Páscoa da Ressurreição
7h,  9h, 18h, 20h: Missas de Páscoa.

SEMANA SANTA NAS COMUNIDADES

Domingo de Ramos – Programação Paroquial
Segunda-Feira Santa – Programação Paroquial
Terça-Feira Santa – Celebração Penitencial, na Comunidade de São José, com a participa-
ção de todas as Comunidades.
Quarta-Feira Santa – Programação Paroquial

Quinta Feira Santa: Celebração da Santa Ceia
19h – Divino Espírito Santo, São José Operário, São Francisco
21h– Imaculada Conceição, São Paulo Apóstolo

Sexta Feira Santa – Programação Paroquial

Sábado Santo
20h - Vigília Pascal  na Comunidade de São Paulo Apóstolo com todas as Comunidades

Domingo de Páscoa - Celebrações conforme o horário de todas as Comunidades.

QUEM MARCA A DATA DA PÁSCOA?
Paulo Amaro

Todo  mundo sabe que a Páscoa não tem
um dia fixo no calendário para acontecer.

O domingo de Páscoa tem que ser num
domingo, obviamente... E o domingo de
carnaval tem que “cair” também num do-
mingo. Tem alguma coisa a ver a maior data
cristã com a maior data profana? Tem sim.

No “Guia de curiosidades católicas” (Vozes), Evaristo Eduardo de Miranda desco-
briu que “Em nenhum lugar do Novo Testamento existe a menção de uma festa
anual de Páscoa entre os cristãos. A celebração anual da Páscoa foi sistematizada
pela Igreja, no século II”. Como foi sistematizada, ele não explica.

Em 325 (século IV), o Concílio de Niceia estabeleceu, entre outras medidas (como o Credo
de Niceia), que o dia de Páscoa seria sempre o domingo que segue a lua cheia do equinócio da
primavera (no Hemisfério Norte; para nós aqui no Hemisfério Sul, equinócio do outono). O
Papa, na época, era São Silvestre I (aquele homenageado com a corrida de 31 de dezembro,
em São Paulo). Ele aprovou.

Niceia era uma cidade da antiga Bitínia, hoje chamada Iznik ou Izmit, na atual
Turquia. Equinócio é o primeiro dia da primavera ou do outono.

Neste ano de 2011, o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio será o dia 17
de abril, quando vamos celebrar o Domingo da Paixão ou Domingo de Ramos. Um “furo” no
calendário litúrgico? Não:  a lua cheia, no dia 17, começa às 23h 45min (quase na segunda-
feira) e vai até às 23h 48min do dia 24 de abril. Então este dia (24) será o DOMINGO DE
PÁSCOA. Afinal, a Igreja não celebra “noite de Páscoa”, mas sim, o Dia de Páscoa”.

E o carnaval? Ele foi criado pela Igreja para anteceder em 40 dias a Páscoa. Na terça-
feira acabaria a “Festa da Carne” e não se falaria mais nele no decorrer da Quaresma.

Páscoa: “A fé e a esperança nos levam a agir com amor e foi por amo
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100 anos de presença MSC no Brasil - 3
Frei Cristiano Andrade, mSC

Voltar à origem e olhar para o futuro
A Congregação dos Missionários do Sagrado Coração de

Jesus tem como principal carisma olhar para o Sagrado Cora-
ção e beber dessa espiritualidade. O desdobramento dessa
espiritualidade é o ardor missionário. Ser missionário é aquilo
que nos moveu durante esses 100 anos de presença no Brasil.

Nesse período nos organizamos e, hoje, somos estruturados
em três províncias, isto é, grupos, que trabalham em diversos
estados do nosso país e, em comum, temos uma missão no Equador. Cada grupo tem
sua forma de pensar e existem sempre diferenças. Assim, nos completamos no serviço
aos irmãos e na construção do Reino de Deus.

No mês de maio, entre os dias 16 e 20, todos os MSC no Brasil estarão em uma
grande Assembleia, em Atibaia. Nós iremos refletir sobre a nossa origem e tentaremos
traçar um olhar sobre o nosso futuro. No dia 21, viajaremos até a cidade de Pouso
Alegre, onde tudo começou, e teremos um encontro com o Arcebispo Dom Ricardo
Pedro. Logo após, seguiremos para Itajubá e na Igreja Nossa Senhora da Soledade
celebraremos a Eucaristia por volta das 11h da manhã.

Todas as paróquias onde residem os missionários estão convidadas a se unirem conosco
nas orações e a celebrarmos juntos este momento. O nosso trabalho tem como principal
objetivo experimentar o amor de Deus a partir do coração humano de Jesus. O convite
neste momento é mergulhar nesse coração que nos dá esperança e forças para superar
nossas limitações e construirmos juntos o Reino de Deus já aqui na terra.
Continua nos próximos números

TRANSCARIOCA ligará nosso bairro à Ilha do Governador
Sonia Maços

Depois da Linha Amarela, nosso bairro ganhará mais um corredor expresso para
transporte – a Transcarioca. A obra já estava prevista desde a década de 80, mas
agora, com a realização de dois mega eventos – A Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos, a construção do corredor finalmente está saindo do papel. É o progres-
so, dizem uns; é um dos legados da Copa e das Olimpíadas, diz o governo. A cons-
trução da Transcarioca começou no Largo do Campinho e já é visível o vazio onde
antes havia casas e comércio.

A Transcarioca, um cor-
redor exclusivo para ônibus
articulados – BRT (Bus
Rapid Transit), ligará a Bar-
ra da Tijuca ao Aeroporto
Internacional Tom Jobim,
na Ilha do Governador, pas-
sando pela Penha,
Madureira e Jacarepaguá.
Terá 39 Km de extensão e
reduzirá em mais de 60% o
tempo do trajeto. Não é o
único corredor expresso em
construção. Há ainda  a
Transoeste (Jardim Oceâni-
co/Santa Cruz/ Campo
Grande) e a Transolímpica.

As obras estão orçadas em R$ 1,3 bilhão devendo ser concluídas em três anos.
Deste montante, cerca de R$ 500 milhões serão gastos em indenizações com as
mais de 3 mil desapropriações. A Transcarioca será o primeiro corredor de trans-
porte de alta capacidade no sentido transversal da cidade. Este corredor foi idealiza-
do nos anos 80 para ligar Penha a Jacarepaguá (Corredor T5). Depois, o projeto
evoluiu se estendendo até a Barra da Tijuca e, agora até o Aeroporto Tom Jobim.
Esta obra está sendo considerada, pelas autoridades municipais, uma das mais im-
portantes.

As intervenções incluem também uma faixa segregada ao BRT, que permitirá a
integração física e tarifária com os outros modais (trem, metrô e ciclovias) ao longo da
via. Esse sistema integrado de transporte atenderá cerca de 400 mil passageiros por dia.
OBRAS - Ao todo serão 45 estações, três terminais para embarque e desembarque
de passageiros, nove pontes, três mergulhões, dez viadutos, duplicação de pistas e
projetos de urbanização das áreas adjacentes.
Nota: Na próxima edição, informaremos sobre a execução das obras, que serão
feitas em dois lotes, e as estações.

r a Jesus que Maria Madalena se antecipou a todos e foi encontrá-Lo.”
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Plano Pastoral de Conjunto
Você sabe o que é?

Rita de Cássia

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
SAV – SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL PAROQUIAL

Ir. Izabel Bittencourt - FDZ

 Quantas vocações sacerdotais e religiosas têm sua paróquia?

CONCÍLIO VATICANO II (4)
João Ananias Lima Walterfang

2) AG Ad gentes. Decreto sobre a atividade
missionária da Igreja. “Às iniciativas particulares
com que os pregoeiros do Evangelho, que vão pelo
mundo inteiro, enviados pela Igreja, executam o en-
cargo de pregar o Evangelho e de implantar essa
mesma Igreja entre os povos ou grupos que ainda
não crêem em Cristo, dá-se geralmente o nome de
missões. Essas missões são levadas a efeito pela
atividade missionária e exercem-se ordinariamente
em certos territórios determinados pela Santa Sé.
O fim próprio desta atividade missionária é a
evangelização e a implantação da Igreja nos povos
ou grupos em que ainda não está radicada. Assim,
a partir da semente da Palavra de Deus, é necessá-
rio que se desenvolvam, por toda parte, Igrejas au-
tóctones (aquilo que é natural da região onde ocor-
re. Ex.: indígenas, aborígenes) particulares, dota-
das de forças próprias e maturidade, com hierar-
quia própria unida ao povo fiel, suficientemente do-
tadas de meios proporcionados a uma vida cristã
plena, contribuindo para o bem da Igreja universal.
O meio principal desta implantação é a pregação
do Evangelho de Jesus Cristo, pelo anúncio do qual
o Senhor enviou pelo mundo inteiro os seus discípu-
los, a fim de que os homens, uma vez renascidos
pela Palavra de Deus, fossem agregados pelo Ba-
tismo à Igreja, a qual, como corpo do Verbo encar-
nado, nutre-se e vive da Palavra de Deus e do Pão
Eucarístico. Nessa atividade missionária da Igreja
dão-se, por vezes, simultaneamente, estados diver-
sos: o de começo ou implantação, primeiro, e o de
crescimento ou juventude, depois. Ultrapassados
eles, não acaba, contudo, a ação missionária da Igre-
ja, embora seja sobre as Igrejas particulares já cons-
tituídas que recai o dever de continuar pregando o
Evangelho a todos aqueles que ainda tenham fica-
do de fora.”
Fonte: Documentos do Concílio Ecumênico
VATICANO II – Paulus – 2ª edição – 2002

Seria interessante fazermos um
levantamento para termos o prazer de saber e nos orgulhar
ou nos preocupar caso o número seja insuficiente.

Na carta que o Papa nos escreve para o Dia Mun-
dial de Oração pelas Vocações, que será no dia 15 de
maio, no domingo do Bom Pastor, ele deixa o seguin-
te recadinho para:

 A FAMÍLIA
Que as famílias sejam animadas pelo espírito de fé,

de caridade e piedade, capazes de ajudar os filhos e
as filhas a acolherem, com generosidade, o chama-
mento ao sacerdócio e à vida consagrada.

A COMUNIDADE PAROQUIAL
A capacidade de cultivar as vocações é sinal carac-

terístico da vitalidade de uma Comunidade Paroquial
À Comunidade, através da Pastoral Familiar, Catequética,

Vocacional, Juvenil, Litúrgica, Social e tantas outras, reco-
mendo que sejam capazes de dar testemunho de comu-
nhão e procurem cultivar o espírito das crianças, dos ado-
lescentes e dos jovens, para que eles possam sentir e seguir
de bom grado à vocação divina.

A vocação dos discípulos nasce, precisamente, no
diálogo íntimo de Jesus com o Pai. As vocações ao
ministério sacerdotal e à vida consagrada são frutos
de uma oração insistente que se eleva ao “Dono da
messe” quer nas comunidades paroquiais, quer nas
famílias cristãs ou nos grupos vocacionais.

Cada batizado deve assumir o compromisso de promo-
ver as vocações. É importante encorajar e apoiar aqueles
que mostram claros sinais de vocação à vida sacerdotal e à
consagração religiosa.

COMO SABER SE TENHO VOCAÇÃO?
Conta pra gente vai...
Equipe de Animação Vocacional Paroquial
2452-5188 - vem.eletechama@gmail.com

Pe. Átila mSC: 2452-5188
Pe. Ruaro mSC: 2452-5188
Ir. Eliene FSJ: elifsj@yahoo.com.br - 2454-7841
Ir. Verônica: leaoveronica@ig.com.br - 2425-2207
Ir. Bernadete: bjsilva53@yahoo.com.br - 2425-4291

Segundo o padre Joel Portella Amado, da Coordenação Arquidiocesana de Pasto-
ral, do 11° Plano de Pastoral, o objetivo desse PPC é colocar a Arquidiocese do Rio
em permanente estado de missão”, relacionando-o com o mês das Missões, em
outubro, e com a realização da Missão Continental.

A  elaboração deste 11º PPC vem ocorrendo desde 2009, quando vivenciamos as etapas da
animação missionária, seguida da reflexão do primeiro texto, em 2010. Para a reflexão do segundo momento, as paróquias
tiveram um tempo maior, para, através da análise do texto proposto pela Arquidiocese, terem a oportunidade, de, descobrirem
os pontos fortes e fracos de cada um. Esta etapa foi encerrada em fevereiro de 2011. Pelo planejamento da Coordenação
Arquidiocesana de Pastoral, provavelmente, no mês de abril, teremos o documento final do 11º PPC.

Duas questões foram muito debatidas nesse segundo texto: uma, sobre a Iniciação Cristã e a outra, sobre os Círculos
Bíblicos, reconhecidos “como uma extensão da nossa Igreja, especialmente nos locais de difícil acesso ou locomoção”
Fonte: Texto preparatório para o 11º PPC, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Profissão Religiosa. No dia 19 de março, Dia de
São José, numa bonita Celebração Eucarística, aqui
na nossa Matriz, as jovens  Carolina Andia e Zuleide
Trindade, Filhas do Divino Zelo, professaram seus
votos religiosos, consagrando suas vidas a Deus.
Nesse dia, as irmãs comemoraram também os 124
anos de aniversário da Congregação.

ENCONTRO VOCACIONAL PARA
ADOLESCENTES E JOVENS

Dia 9 de abril (sábado), das 14h30 às 17h, na
Matriz. Faça a sua escolha. Esperamos você. Qual
a sua real vocação?
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João
Marli Jordão

O Evangelho de João inicia com um hino a Jesus, a Pa-
lavra que mostra à humanidade quem é Deus (1,1-18). O
prólogo condensa os temas do Evangelho de João, inician-
do com a Palavra junto de Deus, desde sempre e conclui
dizendo que essa Palavra encarnada em nosso meio, dá a
conhecer plenamente o projeto de Deus.

A Palavra de Deus é, portanto comunicadora de Vida.
Jesus é essa Palavra capaz de co-
municar Vida, pois ele possui a
Vida em plenitude e a transmite à
humanidade (1, 1-5). O prólogo
confirma, afirmando que Jesus
vem morar no meio de nós, “mas
o mundo não conheceu”, isto é,
não foi recebido pelos de sua casa.
Mas os que o reconheceram e
acolheram se tornaram filhos de
Deus. O ponto alto do nosso pró-
logo é o versículo 14 “E a Palavra
se fez homem...”, encarnou-se
em nossa história, Jesus se fez gente com a gente. O pró-
logo mostra, ainda, a Superação da Lei pelo amor fiel de
Jesus (1, 15-18). O Evangelho de João deixará claro que
Jesus será condenado à morte em nome de lei. Sinal de que
nela não está a vida. A vida está no amor fiel que se doa até
o fim. O primeiro capítulo de João nos aponta para a teste-
munha, cuja função é apontar Jesus, aquele que dá sentido
à vida. Os testemunhos são de João Batista e dos primeiros
discípulos. O testemunho acontece em meio aos conflitos
(Jo 1,19 – 28).

João Batista está no centro do poder econômico, político,
religioso e ideológico. Eles querem saber quem é João, se por
acaso ele é o Messias, se ele é Elias ou é profeta. João Batista
testemunha não ser nenhum desses. O Batista dará testemu-
nho claro de que não é o Messias, mas que é Jesus. “Eu vi e
dou testemunho de que este é o Filho de Deus” (1, 34), mas
o poder palestinense quer saber quem é João, e ele dirá: “Eu
sou uma voz gritando no deserto: Aplainem o caminho do
Senhor”. O Batista vai afirmar que Jesus é mais importante
do que ele, Ele é o Salvador (1, 29 -34).

A partir dos testemunhos, as pessoas são chama-
das a ver “coisas maiores”, o desafio é descobrir
que Jesus é o dom que Deus fez à humanidade.

Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, se
revelando plenamente humano e a serviço da vida para todos.
É por isso que ele se chama filho do Homem (Jo 1,47–51).

Ser Cristão Católico Hoje!
Diácono Jatobá

Paulo: A mais fantástica reedição das matrizes da personalidade
Uma declaração de amor

Apesar de ter passado por sofrimentos inexplicáveis,
Paulo vive o mais alto da saúde psíquica. Tinha todos
os motivos para ser uma pessoa deprimida, mal-
humorada e ansiosa, mas era alegre e sereno. Embora
tenha relatado todos os seus sofrimentos na segunda
carta aos coríntios, ele, na primeira carta, fez uma bela
apologia ao amor. Paulo, nesse texto, superou a sensi-
bilidade dos poetas, a profundidade dos filósofos e a
serenidade dos pensadores.

No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele comenta que o
amor é o alicerce da vida. Uma pessoa pode ser o mai-
or comunicador da história, mas, se não tiver o amor,
é como o bronze que emite sons, mas não tem vida.
Uma pessoa mesmo tendo o conhecimento de todos
os mistérios da ciência e da teologia, mas se não tiver
o amor, todo o seu conhecimento sobre Deus é vazio.

Paulo diz que o amor é paciente e benigno e torna a
emoção serena e tranquila. A ausência do amor provo-
ca a ansiedade e o egoísmo. Paulo só aprendeu o alfa-
beto da mansidão e da bondade, depois que passou a
amar. Ele criava inimigos, era uma pessoa conflitante e

perturbada. Paz não fazia parte de sua vida.
A transformação de Paulo deixa assombrado qual-

quer pesquisador da psicologia. Essa transformação
representa um grito de esperança. A vida que Paulo
encontrou em Cristo o libertou do caos e o fez viver
intensamente um hino de amor.

Ele demonstrou, em cada um dos valores emocio-
nais que atravessou, que jamais devemos abrir mão da
vida, mesmo com todas as perdas, decepções,
desencontros, frustrações. Raramente a dor destilou
tanta inspiração, produziu um viver tão vibrante. Ele
foi um homem feliz na terra dos infelizes.

Sua transformação foi tão comovente que pode ser
comparada à história de um cooperador de Hitler que,
compreendendo a violência do nazismo, se arrepen-
desse a tal ponto de suas atitudes, que fosse capaz de
ir a um campo de concentração para se ajoelhar aos
pés dos judeus, beijá-los e morrer com eles.
(Final do cap. 10. “O Mestre Inesquecível” – Augusto
Cury – Academia de Inteligência)

A IDENTIDADE DO SER DIACONAL

A REALIDADE DA VIVÊNCIA DE COMUNHÃO: 1 - A realidade social
“A sociedade cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos

faz irmãos”. (Cf.Bento XVI, Caritas in Veritate, nº 19) Nessa frase encontra-
mos o retrato da sociedade de hoje.

O modelo social que se tratou de impor aos povos nos últimos séculos
levou o homem a perder de vista a justiça, a ética, o bem comum, a verdade,
a caridade. Como resultado, vivemos tempos de desintegração com a nature-

za, com os próprios homens e com Deus. O homem, no lugar de viver em harmonia com a natureza, a agride.
Estão desaparecendo de sua flora inúmeras espécies de plantas e frutos; em sua fauna, já são milhares de animais
em extinção; em suas fontes e rios, escasseia a água; em sua terra, já se percebe com frequência a infecundidade
de seu solo; em seu clima, as consequências do efeito estufa.

O homem, em vez de buscar a paz e a harmonia com os homens, agride-os com guerras, com fome, com a
falta de condições sanitárias, com carência no sistema de saúde, com condições ínfimas e escravistas de traba-
lho, com novas pobrezas.

O desenvolvimento pautado só pelo avanço tecnológico e científico a serviço do lucro capitalista conduz o
homem a uma equivocada autossuficiência achando que Deus é supérfluo.

A sociedade vive hoje um processo de globalização que tem seus aspectos positivos e negativos. Porém os
aspectos negativos afetam a maioria dos povos do mundo. A globalização produz novas formas de empobreci-
mento, exclusão e injustiça.

Saudades
Faleceu nossa paroquiana antiga e atuante, principalmente como catequista, Belmira

Benevides. Dedicada e com um coração voltado para o serviço a Deus e à comuni-
dade, abraçou e carregou com “elegância” a cruz que o Senhor lhe ofereceu.

Pedimos, pela intercessão da Senhora do Sagrado Coração, que Belmira tenha
encontrado a paz nos corações de Jesus e Maria.

Comunidade Paroquial da Praça Seca
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3 Domingo 1Sm 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22,1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) / Ef 5,8-
14 / Jo 9,1-41
4 Segunda Is 65,17-21 / Sl 29, 2.4. 5-6. 11.12a.13b (R.2a) / Jo 4,43-54
5 Terça Ez 47,1-9.12 / Sl 45, 2-3. 5-6. 8-9 (R. 8) / Jo 5,1-16
6 Quarta Is 49,8-15 / Sl 144, 8-9. 13cd-14. 17-18 (R. 8a) / Jo 5,17-30
7 Quinta Ex 32,7-14 / Sl 105, 19-20. 21-22. 23 (R. 4a) / Jo 5,31-47
8 Sexta Sb 2,1a.12-22 / Sl 33, 17-18. 19-20. 2l.23 (R. 19a) / Jo 7,1-
2.10.25-30
9 Sábado Jr 11,18-20 / Sl 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R. 2a) / Jo 7,40-53

EXPEDIENTE PAROQUIAL
Missas: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira na Matriz, às 19h15 e aos domingos, às 7h, 9h,
18h e 20h. Todos os sábados, às18h, Missa no Repouso Santa Maria, Rua Japurá, 555.
Celebração: Terça-feira, às 19h15, na Matriz, com o Diácono Caseira
Secretaria Paroquial: Atendimento segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h30 às 12h e
de 13h30 às 17h30. Sábados, das 8h30 às 12h.
Batismo: Atendimento no 1º domingo, às 8h.
Confissões e Aconselhamentos: Às quintas-feiras, na parte da manhã e da tarde, marcando
antes na secretaria paroquial.

Leitu
ra

s da
 Sem

an
a

Crônica do Mês:

São Jorge, livra-nos do mal
porque amanhã é Páscoa

Sergio de Queiroz

Que tal, em 2011, deixar-
mos Judas em paz? Este
ano, o Sábado de Aleluia
será comemorado no dia
23 de abril,  dia de São Jor-
ge e, como sabemos, Jor-
ge é um grande guerreiro.
São Jorge é um dos san-
tos mais venerados no ca-
tolicismo como também
em outras religiões.

Na Igreja Católica, na
Igreja Ortodoxa  e
Anglicana é imortalizado
no conto em que mata o
dragão, símbolo do mal. É
o santo padroeiro em di-

versas partes do mundo: Inglaterra, Portugal, Geórgia,
Catalunha, Lituânia, da cidade de Moscou e, com muitos
devotos, na cidade do Rio de Janeiro.

Mas voltemos ao Jorge, grande guerreiro. Vamos pedir
para ele, no Sábado de Aleluia, matar alguns dragões. Para
começar o dragão do desamor, apesar de que, matando este,
os outros irão morrer com certeza.

Portanto deixemos neste ano Judas em paz, pois conhe-
cendo Jesus como conheço, sei que ele já perdoou Judas há
muito tempo. Livres de todo o mal e pela intercessão de
Jorge, teremos uma Páscoa maravilhosa com muito amor.

O beabá do capitalismo V
Antonio Cerqueira Lima

A necessidade de controle dos mercados surgentes
e  principalmente garantir matéria prima e produtos
primários, levou a Europa a um conflito armado de
consequências avassaladoras. Acreditava-se caminhar
para um mundo rico e próspero e a humanidade assis-
tiu a uma destruição incalculável de sua população,
chegando a soma de vinte e um milhões de feridos e
nove milhões de mortos. O mundo que se pretendia
criar caiu do alto de suas pretensões e, talvez, dificil-
mente a humanidade conseguirá erguer outro.

A Primeira Guerra Mundial (1914/1918) foi até
então, o maior conflito da era capitalista só ultra-
passado pela Segunda Guerra (1939/1945) e suas
diferentes formas de matar. Morreram mais de
dezesseis milhões em combate e por outros mei-
os, como o extermínio de seis milhões de judeus
em câmaras de gás. Se considerarmos o curso
dos anos de implantação do capitalismo conclui-
remos, dentro de uma visão de momento, que
foram muitos mortos pelo processo de espolia-
ção. Tudo feito no sentido de garantir a posse de
matéria prima e mercados para a aplicação de
excedentes e produtos manufaturados.

A Primeira Guerra Mundial revela o avião e o sub-
marino como instrumentos de guerra e a Segunda
Guerra o domínio pelo homem da própria energia
da matéria com a fissão do átomo conseguida pela

primeira vez a 02 de dezembro de 1942.
Mesmo perdedora da guerra, a Alemanha não

fora destruída e em pouco tempo, sua economia
voltava a crescer, levando o país ao expansionismo
em busca de mercados.

Os Estados Unidos da América   passam a cre-
dores dos países europeus e   países da América
Latina, garantindo mercado. Após a grande guerra
de quarenta e cinco, os Estados Unidos assumem a
liderança mundial com uma produção industrial qua-
se igual a de todos os demais países juntos

      Em outubro de 1917, nascia a União das
Repúblicas Socialistas Soviética, o primeiro esta-
do socialista.

Obrigado, dizimista.
Você plantou, Deus abençoou e a
Igreja colheu.
E você, caro(a) leitor (a), já é dizimista?


