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A 13 DE MAIO, ELA APARECEU...
Paulo Amaro

No dia 13 deste mês de maio vamos celebrar o
aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora,
em Fátima, Portugal. Ela ocorreu em 1917 e teve
enorme repercussão naquele país e em todo mundo,
embora as comunicações na época ainda não con-
tassem com o atual avanço da “mídia”, notadamente
televisão e internet.

Três crianças do meio pastoril da terra lusa conta-
ram em casa terem visto uma “Senhora mais bri-
lhante que o sol”. Ela dissera a Lúcia de Jesus, Fran-
cisco Marto e Jacinta Marto (respectivamente 10, 9
e 7 anos de idade), que por volta do meio dia apas-
centavam um pequeno rebanho de ovelhas no lugar
chamado Cova da Iria, da necessidade de eles apren-
derem a ler e rezar muito. Rezar eles já sabiam: ti-
nham acabado de recitar o terço.

A Senhora, que depois de meses e anos de discus-
sões entre autoridades eclesiásticas e civis foi  confir-
mada pela Igreja como a Virgem Maria, Mãe do Se-
nhor Jesus, convidou aqueles pequeninos a voltarem ao
mesmo lugar no dia 13 dos próximos cinco meses.

E Ela apareceu de novo...
Em agosto daquele ano, a aparição ocorreu em ou-

tro lugar, no sítio dos Valinhos, a cerca de 500 metros
da Cova da Iria, porque as crianças tinham sido levadas para lá, pelo administrador político da área.

Conforme registro da Irmã Lúcia (uma das pastorinhas), no seu último livro publicado em 2006, toda a
mensagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima se resume assim:

“No decorrer de toda a Mensagem, a começar pela aparição do Anjo (que as crianças viram em 1916),
encontramos um apelo à oração e ao sacrifício oferecido a Deus por amor e conversão dos pecadores. Para
mim, este apelo é como a norma básica de toda a Mensagem, que começa por nos introduzir num plano de fé,
esperança e amor. ‘Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos’. É aqui que assenta a base fundamental de
toda a nossa vida sobrenatural: Viver de fé, viver de esperança, viver de amor”. (Fonte: Internet)

O OPERÁRIO SÃO JOSÉ
Paulo Amaro

O Papa Pio XII instituiu, em 1955, a festa de São
José Operário, para dar um sentido cristão-católico à
“Festa do trabalho” do dia 1º de maio, comemorada
por todas as nações. “De quebra”, o Papa deu um
protetor aos trabalhadores.

O Missal Cotidiano, da Paulus, lembra que “A
figura de São José”, o humilde e grande artesão
de Nazaré, orienta para Cristo, salvador do ho-
mem, Filho de Deus, que participou em tudo da
condição humana (cf. GS 22;32). Destarte, é afir-
mado antes de tudo que o trabalho dá ao homem o
maravilhoso poder de participar na obra criadora
de Deus e de aprimorá-la, que ele possui autêntico
valor humano. O homem moderno tomou consci-
ência desse valor, ao reivindicar o respeito aos seus
direitos e à sua personalidade.

“São José, veneramos em vós o modelo dos ope-
rários, o amigo dos pobres, dos emigrantes, dos que
sofrem, o santo  da divina providência” (Da Oração
a São José pelos operários, do Padre Tiago Alberione.)

Festa da Comunidade de
São José Operário

Programação
7h30 - Concentração na igreja;
8h - Saída da procissão;
9h30 - Celebração da Santa Missa;
11h30 - Almoço festivo, no Frankão.

FESTA DA NOSSA PADROEIRA NA MATRIZ
TRÍDUO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO

Dias 25, 26 e 27 de maio, às 19h15, na Matriz.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
No dia 28 de maio (sábado), festejaremos a nossa padroeira, com um evento
que será divulgado nas missas de domingo e nos Avisos Paroquiais.
No dia 29 de maio (domingo), Nossa Senhora será coroada nas quatro missas.
Nos dias 22 e 29 de maio, o Espaço de Memória Pe. Jerônimo Vermim será
aberto para visitação em homenagem aos 100 anos de presença dos Missio-
nários do Sagrado Coração no Brasil.
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Neste mês
de maio, mais
exatamente

nos dias 28 e 29 vamos celebrar e fes-
tejar a nossa Padroeira, Nossa Senho-
ra do Sagrado Coração. Vamos feste-
jar com tríduo, coroações e festa.

Maio é um mês tradicionalmente
dedicado às mulheres, às noivas, às
mães e a Mãe do todos nós, Maria.
Em nossa Paróquia Ela está associa-
da ao Coração de seu Filho Jesus
Cristo. Maria é aquela que está inti-
mamente ligada a Jesus, é aquela que
conhece profundamente o Coração
de Jesus, ela é a Mãe que conhece o
Filho, os pensamentos do Filho, os
sentimentos do Coração do Filho.
Como se diz, a mãe conhece bem o
coração do filho e então, por isso, nós
pedimos a nossa Mãe Maria, Nossa
Senhora do Sagrado Coração, que
nos ensine a ter um coração como o
de Jesus. A imagem de Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração nos mos-
tra Maria tocando com a mão direita
o Coração do Filho, e apresenta o
Menino Jesus apontando para a mãe,
como a nos dizer com este gesto: “As
graças que vocês querem receber do
meu Coração, devem passar pelas
mãos de minha mãe”.

Além disso, Maria é aquela que
melhor soube ouvir a Palavra de
Deus e a colocá-la em prática. Ma-
ria é aquela que aponta sempre para
seu Filho Jesus. É ela que nos diz nas

bodas de Caná: “Façam tudo o que
ele mandar” (Jo 2,5).

O fundador de nossa Congregação
dos Missionários do Sagrado Cora-
ção, Pe. Chevalier, dizia sobre Ma-
ria: “Ela foi abençoada, entre todas
as mulheres, pelo Coração de um
Deus que ama. Ela é a mãe dos ho-
mens com o único desejo; o de con-
duzir todos ao Coração de seu divino
filho. E ainda porque ela permanece
como nossa advogada junto ao Co-
ração de um Filho que ama.”

Neste ano de 2011, o mês de maio
tem um significado maior ainda para
nós Missionários do Sagrado Coração
(MSC). Neste ano, no dia 21 de maio,
nós comemoramos o centenário da
chegada dos primeiros MSC ao Bra-
sil. Eles vieram da Holanda em 1911 e
se dirigiram primeiramente ao sul de
Minas Gerais e depois se espalharam
também por São Paulo com a chegada
de mais missionários e assim sucessi-
vamente por várias regiões do Brasil.
Vieram muitos padres Missionários do
Sagrado Coração do estrangeiro, mas
hoje são muitos brasileiros que conti-
nuam a missão começada por esses
pioneiros.

Como Paróquia que nasceu para os
MSC, convido a todos a se alegra-
rem e festejarem conosco, os Missi-
onários do Sagrado Coração!

Amado seja por toda a parte o Sa-
grado Coração de Jesus!

Da mesma maneira que todas as afir-
mações feitas sobre Maria são em fun-
ção de Jesus, também nós só podemos
falar de José por causa de Jesus. Os Evan-
gelhos procuram dar um significado à
presença de José e realçar a missão que
também foi confiada a ele de cuidar de
Jesus. O cuidado é fundamental na vida
de todos aqueles que querem manter em
forma a sua fé. José nos ensina exata-
mente como cuidar desse Jesus, defen-
dendo-O de seus perseguidores e de to-
das as ameaças que comprometem o
acontecimento do Reino.

Os Evangelhos não nos trazem gran-
des informações sobre José. Mateus, que
fala para os judeus e, também, Lucas re-
forçam a origem judaica de José, perten-
cente à dinastia de Davi. Contudo essa
ligação ao rei Davi nada serviria porque,
segundo a tradição, ele é o pai adotivo
de Jesus. E, por outro lado, viveu pobre-
mente apesar de pertencer à realeza.

Uma característica importante de

São José: Quem foi e quem é?
José nos Evangelhos é o senso de justi-
ça. Como nos conta o Evangelho, ele
pensava em repudiar sua esposa Ma-
ria, mesmo que em segredo, para ser
fiel à lei  judaica. O radicalismo da lei
do apedrejamento já assusta o próprio
José que tenta amenizar um pouco e
poupar Maria.

Mas, quem mais pode revelar a pes-
soa de José é seu próprio Filho. O que
mais podemos creditar a São José nos
vem pela pessoa de Jesus de Nazaré.
Com certeza foi José quem ajudou Je-
sus a olhar com indignação para a rea-
lidade de exclusão em que vivia. A ter
uma atitude de ternura e compaixão
sobretudo com os mais pobres. A de-
fender a vida e os valores humanos.

Que a simplicidade de José e o seu
senso de justiça, sobretudo, nos ajudem
a converter o nosso coração a dar tes-
temunho de nossa fé como discípulos-
missionários de Jesus.

Congregação Mariana N. Sra. da Imaculada
Conceição e São João Baptista de La Salle

Semana de Formação Mariana de 2011
Dias: 17, 18,19 e 20 de maio de 2011
Local:  Salão Paroquial - “Ceuzinho”
Horário: de 20h às 21h
Tema: Maria no Antigo e Novo Testamento
Lema: Exercitando as virtudes de Maria
Dia 17/05 (Terça-feira): Maria no Antigo e Novo
Testamento
Palestrante: Padre Átila
Dia 18/05 (Quarta-feira): Todos os títulos de Maria
Palestrante: Diácono Marinho
Dia 19/05 (Quinta-feira): Exercitando as virtudes de Maria
Palestrante: Padre Maurício
Dia 20/05 (Sexta-feira): História da genealogia de Jesus até Maria (descen-
dência da casa de Davi), Jesus Rei e Maria Rainha.
Palestrante: Eduardo Lopes Caridade
Será fornecido certificado de participação. Haverá lanche.
Inscreva-se nas missas de domingo da Matriz. Taxa de inscrição: R$ 2,00

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

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!

CONSELHO PASTORAL
Será realizado no dia 07 de maio (sábado), de 14h
às 17h, no Centro Pastoral

FESTIVA DO DIA DAS MÃES
O ECC convida as famílias para a festiva em ho-
menagem às mães, que será realizada no dia 07
de maio, de 20h às 24h, no Ceuzinho.

PRIMEIRA EUCARISTIA - 1ª TURMA
A celebração da Primeira Eucaristia da 1ª turma
de Crianças e Adolescentes será no dia 14 de maio
(sábado), na Matriz, às 18h.

APROFUNDAMENTO - ECC
Encontro de Casais com Cristo promoverá o seu
1º aprofundamento, no dia 21 de maio, de 14h às
17h, no Ceuzinho.

CATEQUESE COM ADULTOS
22 de maio: Apresentação dos novos catecúmenos,
na missa das 18h.
29 de maio: Batismo, na missa das 18h

PRIMEIRA EUCARISTIA - 2ª TURMA
A celebração da Primeira Eucaristia da 2ª turma
de Crianças e Adolescentes será no dia 28 de maio
(sábado), na Matriz, às 18h, com coroação de
Nossa Senhora.

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

O Conselho Tutelar é um órgão municipal composto de cinco membros diretamente escolhidos (eleitos) pelos
cidadãos. A paroquiana Cláudia está se candidatando à reeleição, para a gestão 2011 - 2014. Vocês, caros
leitores, devem participar ativamente desta escolha através do seu voto. Vejam como.

Cláudia Alves Christianes - ECC
NH: Qual é a importância do Conselho Tutelar?
Cláudia: O Conselho Tutelar é o órgão encarregado de garantir os direitos fundamentais
da criança e do adolescente: direito à vida, à saúde, educação com qualidade, liberdade,
respeito, dignidade, direito à cultura, esporte, lazer, formação profissional. Ele protege
nossas crianças contra a exploração sexual, violência doméstica e trabalho humilhante.
As atribuições do Conselho estão expressas claramente no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
NH: Qual é a data da eleição este ano?
Cláudia: A eleição será no dia 5 de junho de 2011 (primeiro domingo), das 9h às 17h.

NH: Apresente-se à nossa comunidade.
Eu, Cláudia, sou graduada em Psicologia, resido em Jacarepaguá, Praça Seca, e realizei trabalhos sociais através
do Orfanato Santa Rita de Cássia, do serviço voluntário da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração e do
Centro Educacional Cavalcanti. Participei do Curso de Extensão Universitária na Área da Infância e Juventude,
oferecido pela UERJ, que me possibilitou compreender profundamente o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tive também a oportunidade de participar da capacitação desenvolvida pelo Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência (PROERD). Fui eleita para a gestão de 2008 a 2011. Apresento-me, agora, para
reeleição à candidata ao Conselho Tutelar de nossa região e coloco-me à disposição para o que for necessário no
que diz respeito à proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
NH: Como e onde votar?
Cláudia: Podem votar as pessoas que tiverem seu título de eleitor em Jacarepaguá, Praça Seca, Valqueire,
Taquara, Freguesia, Anil, Tanque, Curicica, Camorim, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Pechincha, Barra da
Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena, Piabas ou Itanhangá.
Veja no seu título de eleitor ou no canhoto da última eleição o número da zona eleitoral e seção e, no domingo, 5
de junho, compareça ao local de votação obrigatoriamente munido de título de eleitor e carteira de identidade
(carteira de habilitação, carteira de trabalho e passaporte também servem).
NH: Como será o voto?
Claudia: Será simples: basta digitar o meu número e confirmar. Assim que sair o meu número, eu o divulgarei
no mural da Matriz. Conto com o seu apoio!

Alerta a quem desperdiça água
Carlos Silveira e Virginia Lopes

Em um dos painéis do Concurso da Campanha da
Fraternidade em Pintura Artística, realizado no terre-
no da Matriz, o artista Vitor Guerra pintou uma mu-
lher dirigindo-se ao balcão para comprar água. Isso
de alguma maneira já ocorre pelo mundo.Guerras já
acontecem por disputa de água. Quase 1 bilhão de
pessoas no mundo não têm acesso a água
potável.Aqui, na América Latina, uma população qua-
se igual à metade da brasi-
leira também não tem.

Pensamos que mostrando
esses números podemos
alertar a todos que esbanjam
água indiscriminadamente
na cozinha, no banho, na la-

vagem dos carros, das calçadas, e que desperdiçam água tratada! Por outro lado,
quando teríamos oportunidade de guardar parte da água da chuva que cai no telhado de
nossas casas, uma água enviada gratuitamente pela natureza, nós a desprezamos, dei-
xando-a escoar no chão, geralmente acimentado ou asfaltado, o que dificulta a pene-
tração da água no solo As águas vão para nossos rios que já viraram valas e depois para
as nossas lagoas e baías que são verdadeiras fossas da cidade.

Que Deus nos proteja desse futuro que está por chegar. Vamos mudar o quanto
antes, vamos salvar nosso solo, que é vivo, com sua rica fauna, e nossos rios, antes
que tenhamos de enfrentar grandes filas em supermercados para comprar água.
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Tempo Pascal: Que a graça do Ressuscitado ilumine os nossos corações, fo

Já podemos avaliar o engajamento da
comunidade católica da Praça Seca quan-
to à  Campanha da Fraternidade 2011,
“Fraternidade e a Vida no Planeta”. Fa-
zendo uma análise a partir do curso, em
seus três dias de palestras, verificamos
o grande comparecimento e interesse de
muitos paroquianos. Como sempre, a
Campanha da Fraternidade mostra a sua
força de mobilização.

Em algumas paróquias já existe a Pas-
toral do Meio Ambiente e nós estamos
formando a nossa. O grupo, através de
um de seus membros, procurou infor-
mações sobre o Projeto do Ecoponto e
sua implantação.

A Semana Santa na Praça Seca foi intensamente vivida pela Comunidade Paroquial

Agindo na Campanha da Fraternidade
Carlos Silveira e Virgínia Lopes

Com o concurso de painéis que acon-
teceu, no dia 09 de abril passado, e seu
resultado, já podemos fazer uma avalia-
ção inicial de como as pessoas vêm pen-
sando sobre o assunto. E o que nos ani-
ma é a disposição das pessoas em mudar
seu comportamento em relação à ques-
tão ambiental.

O desafio maior é disseminar esse pen-
samento para que haja um número maior
de pessoas trabalhando a questão
ambiental como um todo, sem se pren-
der a alguns temas, e lembrar que a na-
tureza é um conjunto de elementos em
sintonia, do qual nós fazemos parte.

Sábado Santo. O Coral da Paróquia cantou bonitas músicas, no começo da
noite, na frente da Matriz. A celebração da Vigília Pascal foi marcada pela
beleza da liturgia. Os jovens capricharam nas coreografias da cerimônia
do fogo, do Glória e das águas do Batismo (foto).

Sexta-feira Santa. Substituindo a tradicional encenação da Via Sacra pe-
las ruas, este ano, os jovens surpreenderam com a representação do Auto
da Paixão de Cristo dentro da Matriz (foto), encenando, antes, também os
grandes momentos da vida pública de Jesus. Foram três horas de beleza,
criatividade e emoção
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100 anos de presença MSC no Brasil - 4
Frei Cristiano Andrade, mSC

Nossa Senhora do Sagrado Coração
Queridos amigos e leitores do Jornal Novos Horizon-

tes, este mês estamos festejando a presença importante
de Nossa Senhora do Sagrado Coração em nossa Co-
munidade Paroquial. Em nossa Congregação, ela teve
um papel de instrumento, de meio, para que a obra de
Pe. Júlio Chevalier acontecesse.

Quando Pe. Chevalier pensou nesse grupo de missionários, ele precisou de
uma quantia em dinheiro para começar os trabalhos. Exatamente aí ele pen-
sou em realizar a novena de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E no dia 08
de dezembro de 1854, Pe. Chevalier recebeu de um leigo uma doação, a
mesma necessária para o início da obra.

Nossa Senhora tem um papel diferenciado. Sempre chega à frente dos
missionários. Em vários casos, quando vamos assumir os trabalhos em luga-
res que nunca visitamos, chegamos a ter experiências de encontrar Nossa
Senhora do Sagrado Coração de Jesus em algumas casas de pessoas que
nem nos conhecia. Assim, pensamos que isso é um sinal visível da presença
de Deus em nossas vidas missionárias. Rezemos, neste mês de maio, para
que nossa Mãe esteja conosco festejando e nos ajudando a projetar o futuro
nesta terra. Lembrem-se, meus queridos, de rezar por todos os Missionários
do Sagrado Coração que se encontrarão na Assembléia Nacional, em Atibaia,
neste mês de centenário de presença MSC aqui no Brasil.
Continua nos próximos números

A execução das obras do corredor ex-
presso se dará em dois lotes:
PRIMEIRO LOTE - O primeiro lote da
Transcarioca, com 28 quilômetros, terá a
construção iniciada pelo mergulhão que
será construído no Campinho. Neste lote,
a via passará pelos bairros Barra da Tijuca,
Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Tanque,
Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz
Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha,
Penha. Além da ampliação da via, a obra
do Lote 1 inclui sete pontes, sendo uma
sobre a Lagoa de Jacarepaguá; dois
mergulhões na Barra (um na altura do
‘Cebolão’ da Avenida Ayrton Senna e ou-
tro na Avenida Via Parque), quatro viadu-
tos, uma passagem inferior e a urbaniza-
ção da área adjacente. O custo deste lote é
de R$ 798,4 milhões.
SEGUNDO LOTE - O segundo lote con-
templa o traçado entre o bairro da Penha
e o aeroporto. Estima-se que a constru-
ção desse traçado receba investimento de
R$ 548,3 milhões. São 11 quilômetros
de extensão, prevendo a construção de
oito obras de arte (duas pontes e seis vi-
adutos): viaduto sobre linha férrea em
Olaria, viaduto em arco estaido (suspenso
por cabos) sobre Avenida Brasil, viaduto
sobre a Avenida Brigadeiro Trompowski,
ponte sobre o Canal do Cunha e Linha
Vermelha, ponte estaiada (suspensa por
cabos) sobre Baía de Guanabara (ligação
Fundão / Ilha do Governador), viaduto
sobre a ponte nova do Galeão, viaduto
sobre Estrada do Galeão e viaduto sobre
a Avenida 20 de Janeiro.

O trajeto se inicia no início do Largo da
Penha, seguindo pela Rua Monsenhor Alves
Rocha, Rua Ibiapina, Rua Uranos, Estrada
Engenho da Pedra, Rua Ismael Rocha, Rua
Sargento Peixoto, Avenida Brigadeiro

TRANSCARIOCA  terá uma estação na  Praça Seca
Sônia Maços

Trompowski, um binário (na altura do
Fundão) pelas avenidas Um e Vinte e Quatro,
seguindo pela Avenida Vinte e Nove, Estrada
do Galeão e Avenida 20 de Janeiro.
ESTAÇÕES – No trecho de 5 Km, entre
as avenidas Ayrton Senna e Embaixador
Abelardo Bueno, haverá cinco estações:
Lourenço Jorge, Via Parque, Pólo Cine
Vídeo, Hospital Sarah, Autódromo, além
do Terminal Alvorada. E ainda, dois
mergulhões na Avenida Ayrton Senna e
uma ponte sobre a Lagoa de Jacarepaguá.

No trecho que começa na Estrada Coronel
Pedro Correia, seguindo até o início da Estra-
da dos Bandeirantes, com  7 km de extensão,
serão construídas dez estações: Pedro Cor-
reia, Curicica, Praça do Bandolim, Arroio
Pavuna, Schering, Comandante Guaranys,
Gusmão Lobão, Merck, Rua André Rocha e
Largo da Taquara. 

O trecho que passa pela Praça Seca
terá 7,5 km. O trajeto segue pela Aveni-
da  Nelson Cardoso, ruas Cândido
Benício,  Domingos Lopes,  Guaxima e
Viaduto Negrão de Lima, que será dupli-
cado. Haverá, ainda, um mergulhão, para
ligação da Rua Cândido Benício à Rua
Domingos Lopes e dez estações: Mare-
chal Bevilaqua, Praça Araci Cabral, Lar-
go do Tanque, Albano, Praça Seca, Ca-
pitão Menezes, Pinto Teles, Largo do
Campinho, Madureira e Mercadão.

O último trecho é formado pelas Ave-
nidas Ministro Edgard Romero, Vicente
de Carvalho e Brás de Pina. São 8,5 km
até o Terminal da Penha, com onze esta-
ções: Otaviano, Vila Queiroz, Largo de
Vaz Lobo, Marambaia, Vicente de Car-
valho, Praça Aquidauana, Lafaiete, Pedro
Taques, Praça do Carmo, Guaporé e Cajá.
Em Vicente de Carvalho, a estação fará
integração com a Linha 2 do Metrô.

 fortificando-nos cada vez mais para o exercício permanente da solidariedade
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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

Na Campanha da Mãe do Divino Zelo, a
Senhora do Sagrado Coração

CONCÍLIO VATICANO II (5)
João Ananias Lima Walterfang

3) CD  Christus Dominus. Decreto sobre o múnus
pastoral dos bispos na Igreja. “Os Bispos, como legí-
timos sucessores dos Apóstolos e membros do Colé-
gio episcopal, considerem-se unidos sempre entre si
e mostrem-se solícitos por todas as Igrejas, sendo
cada um, juntamente com os outros bispos, respon-
sável pela Igreja toda, em virtude da instituição divina
e da obrigação do ministério apostólico. Interessem-
se particularmente por aquelas regiões em que não
foi ainda anunciada a palavra de Deus ou em que,
sobretudo por causa da escassez de sacerdotes, os
fiéis correm perigo de se afastar da prática dos man-
damentos e até de perderem a fé.

Assim, envidem
sérios esforços
para que os fiéis
tomem a peito
sustentar e pro-
mover as obras de
evangelização e
apostolado. Es-
forcem-se tam-
bém por preparar
ministros sagra-
dos aptos, e auxi-
liares, tanto religi-
osos como leigos,
para as missões

em territórios que não têm clero. Cuidem igualmente,
quanto for possível, que alguns dos seus sacerdotes
vão para essas missões ou dioceses, para exercer aí
o ministério sagrado definitivamente ou, pelo menos,
durante algum tempo. Lembrem-se, além disso, os
Bispos que, no uso dos bens eclesiásticos, devem ter
em conta as necessidades não só das próprias dioceses
mas também das outras igrejas particulares, que fa-
zem parte da única Igreja de Cristo. Apliquem-se, fi-
nalmente, a aliviar, na medida do possível, as calami-
dades que afligem outras dioceses ou regiões”.

Fonte: Documentos do Concílio Ecumênico
VATICANO II – Paulus – 2ª edição – 2002

Obs.: Caros leitores, convido-os, neste mês de Ma-
ria, com ela rezar todos os dias pelas vocações e,
de modo especial, no Dia Mundial das Orações,
que será no dia 15 de maio, domingo do Bom Pas-
tor. Segue esta *oração de consagração e ofereci-
mento do dia pelas vocações. Oxalá pudessem rezá-
la todos os 31 dias.
*CONSAGRAÇÃO A SENHORA DO SAGRA-
DO CORAÇÃO pelas vocações

Mãe do Divino Zelo, Senhora do Sagrado Cora-
ção, consagro o meu coração, pra resplandecer na
ternura do seu, e no zelo do coração do seu filho
Jesus. Graças, pela caminhada de cada dia na tua
companhia, onde aprendo que:
- o zelo pela minha vocação, só tem sentido se for
consumido pela súplica ardente e constante ao Pai,
pelo aumento e santificação dos operários e ope-
rárias na sua messe.
- minha ternura irradia, quando eu abraço a misé-

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

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?

ria de tantos corações que andam como ovelhas
sem pastor.
- a paixão por Jesus abrasa, quando eu abraço com
paixão tantos jovens vocacionandos e vocacionados
que estão à mercê da escuta de sua vocação.
- a intimidade com o Mestre me enamora, quando
de coração a coração, descubro a verdadeira ale-
gria dos Conselhos Evangélicos.
- o meu “fiat” se eterniza, quando a convivência
em Comunidade inala o perfume de suave odor da
minha fraternidade.
- a adesão ao seguimento do Mestre, só deixa pe-
gadas, quando eu dou testemunho do ‘cêntuplo à
perseguição’, num ardor sempre crescente, que se
consome no discipulado em missão. Amém.

11º Plano de Pastoral de Conjunto
Para o 11º Plano de Pastoral de Conjunto, dois temas, os Círculos Bíblicos e os

processos de Iniciação Cristã, são considerados importantes. Cristo nos disse: “A
vós é dado o Mistério do Reino de Deus” (Mc 4,11; Mt13,11; Lc8,10) De que modo
se pode alcançar esse mistério?  É preciso, antes de tudo, conhecê-lo. Para isso é
necessário que o cristão vá em busca desse conhecimento, e assuma um compro-
metimento com Jesus, como também, as comunidades precisam estar preparadas para receber esse irmão.
Segundo o Documento de Aparecida (293) “A paróquia precisa ser o lugar onde se assegure a iniciação cristã e
terá como tarefas irrenunciáveis: iniciar na vida cristã os adultos batizados e não suficientemente evangelizados;
educar na fé as crianças batizadas em um processo que as leve a completar a sua iniciação cristã; iniciar os não
batizados que, havendo escutado o anúncio da Palavra – o querigma querem abraçar a fé.” Essas “portas de
entrada” na fé devem ser, antes de tudo, espaços de vivência da Palavra.
Fonte: VI Congresso Arquidiocesano da Iniciação Cristã - 2010

Oração de Maio
Neste teu mês, ó Maria, venho pedir-te: intercede, junto a Deus Pai, pelas mães – Maria das Flores e Maria

das Dores. Sabes e provaste este amor sem medidas. Os dias de uma mãe não são seus, e, sim, dos seus filhos.
Teu olhar acolhe, teus gestos perdoam. És Espelho para todas as mães. Consola as mães deste mundo, seca as
lágrimas das Mães das Dores: Filhos pelos caminhos das drogas, dos crimes. Mães abandonadas nos asilos da
vida. Roga a Deus pelas sofredoras. Junto à Maria das Flores, canta de novo teu hino: o Magnificat.  Por tua
proteção, cada mãe se torne um bálsamo, um nome consolador, neste vale de lágrimas!... Salve, Mãe Maria e
todas as mães deste mês de maio!

Frei Walter Hugo de Almeida, OFM
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João
Marli Jordão

O primeiro sinal realizado por Jesus mostra o
surgimento da nova humanidade, ou seja, o grupo
daqueles que aderem a Jesus pela fé. Ele aconte-
ce no sexto dia da semana, conforme Gênesis 1,
26-31. Nesse dia, Deus criou a humanidade e os
sinais que Jesus realizará no Evangelho de João
acontecerão dentro desse “Sexto Dia” (2, 1-12).

A palavra “Caná” significa
“adquirir”. Jesus vai adquirir
para si um povo com o qual
realizará a Nova Aliança. Na
Bíblia, o casamento simboliza
a aliança entre Deus e o seu
povo. Em Caná, Jesus mani-
festa sua glória. No Antigo
Testamento Deus manifestava
sua glória no fogo consumido
no topo da montanha (Êxodo
14, 16-17). Agora a glória de Deus é Jesus revelan-
do seu amor sem limites. A melhor resposta que po-
demos dar é aderir a Jesus, aceitando e vivendo seu
amor (v.11).

Os que seguem a Jesus compreendem o primeiro
sinal e aderem mais a ele, reconhecendo que Jesus é
o Cordeiro que cuida da Nova Humanidade.

Ao afirmar que “a Palavra se fez homem e habi-
tou entre nós” (1, 14), o prólogo deixou bem cla-
ro que o corpo de Jesus é o lugar do encontro de
Deus com a humanidade. O evangelho de João
vai decretar o fim do Templo, pois lá não é mais o
lugar do encontro de Deus com a humanidade. O
novo Templo é o corpo de Jesus, mas o evange-
lho de João irá mais além, vai afirmar que quem
ama e observa sua palavra é a própria moradia de
Jesus e do Pai: “Se alguém me ama, guarda a mi-
nha palavra e meu Pai o amará. Eu e meu Pai vi-
vemos e faremos nele a nossa morada.”

Os versículos 16-21 do capítulo 3 são um resu-
mo de todo o evangelho de João e mostram em
que consiste o projeto de Deus. O projeto de Deus
é feito de amor, amor que dá a vida. O próprio
Deus entrega tudo o que possui (Seu Filho único)
para que a humanidade tenha vida em plenitude.
Tudo o que Jesus faz é a favor da vida, para que a
humanidade seja salva.

Diante da prática de vida de Jesus as pessoas
têm de tomar posição: com Jesus e a favor da
vida ou contra Jesus e a favor da morte. Ele é a
luz, isto é, vida brilhando em todo seu esplendor e
força. A escolha não pode ser pela metade; ou a
pessoa é ou não é a favor da vida.

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!
Diácono Jatobá

O amor é descrito nos livros, proclamado nas poe-
sias, cantado nas músicas, filmado no cinema. É o
fenômeno psicológico mais procurado na história, mas
é o menos compreendido.

Reis procuram o amor no poder, mas súditos mor-
rem de angústia. Famosos o buscam nos aplausos,
mas muitos morrem solitários. Ricos tentam comprá-
lo com suas fortunas, pois o dinheiro compra o mun-
do, mas não o sentido da vida. Poetas procuram
encontrá-lo nas letras, mas muitos se despedem da
vida sem poesia. Cientistas o colocam na prancheta
das suas ideias, mas nunca conseguem entendê-lo.

Muitos procuram o amor de forma errada e nos
lugares errados. Pensam que ele se esconde nas gran-
des coisas, mas ele sempre está presente nas coisas
simples, quase imperceptíveis. Ele está presente nos
sorrisos das crianças, no beijo das mães, nos conso-
los dos amigos, nas dádivas do Criador.

Onde está o amor que nos faz sorrir, quando temos
motivos para chorar? Onde está o amor que nos faz
dizer que a vida é maravilhosa, apesar de todos os

UMA CARTA DE AMOR: O FINAL DA HISTÓRIA DOS SEUS DISCÍPULOS!
ONDE ESTÁ O AMOR? seus problemas? Onde está o amor que nos faz ter

esperança, mesmo no meio das decepções? Onde está
o amor que nos faz ver que a vida é uma janela para
a eternidade, mesmo quando estamos chorando pela
perda das pessoas que amamos?

O clima social da época de Jesus era o menos
recomendado para se falar de amor. A miséria
física e emocional, as pressões políticas e a dis-
criminação floresciam na alma dos judeus. Fa-
lar do amor era um escândalo. Homens que con-
tinham ambições, reações e personalidades dis-
tintas começaram a recitar poesias de amor.
Jesus não deixou nenhuma marca, senha ou
dogma religioso para identificar seus discípulos,
somente o amor: “Nisto conhecerão que vós sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”.
Jesus sabia que o amor e somente ele era o
único fenômeno capaz de aproximar os homens
de cultura, religião, personalidade, pontos de
vista, raça e nacionalidade distintos.
(Resumo do Cap. 11. “O Mestre Inesquecível” – Augusto
Cury – Academia de Inteligência) Continua.

A IDENTIDADE DO SER DIACONAL
A REALIDADE DA VIVÊNCIA DE COMUNHÃO: 1 - A realidade social (cont.)

Os pobres, cada vez, ganham novos rostos: comunidades indígenas e
afroamericanas tratadas sem dignidade e igualdade de condições; mulhe-
res excluídas por razão de sexo, raça ou situação econômica; jovens com
educação de baixa qualidade, sem possibilidades de entrar no mercado de
trabalho e de constituir família; pobres, desempregados, migrantes, desalo-

jados, sem-terra, que buscam sobreviver na economia informal; crianças submetidas à prostituição infantil e
ao aborto; milhões de pessoas e famílias que vivem na miséria e inclusive passam fome; dependentes de
drogas, deficientes físicos, portadores do HIV, tuberculose e malária, excluídos da convivência familiar e
social; sequestrados, vítimas da violência, do terrorismo, de conflitos armados e da insegurança urbana;
idosos, excluídos do sistema de produção e muitas vezes rejeitados por suas famílias; presidiários em situação
desumana (cf. DAp. 65).

Estes rostos dos pobres, sofredores e excluídos nos desafiam  a viver como Igreja samaritana (cf. DAp.
26). Mostram-nos como estamos longe de viver uma autêntica ecologia humana e ambiental. Como ainda
estamos longe de uma autêntica fraternidade e comunhão mundial.
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1 Domingo At 2,42-47 / Sl 117,2-4.13-15.22-24 (R.1) / 1Pd 1,3-9 / Jo
20,19-31
2 Segunda At 4,23-31 / Sl 2, 1-3. 4-6. 7-9 (R. Cf. 12d) / Jo 3,1-8
3 Terça 1Cor 15,1-8 / Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a) / Jo 14,6-14
4 Quarta At 5,17-26 / Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R. 7a) / Jo 3,16-21
5 Quinta At 5,27-33 / Sl 33, 2.9. 17-18. 19-20 (R. 7a) / Jo 3,31-36
6 Sexta At 5,34-42 / Sl 26, 1. 4. 13-14 (R. Cf. 4ab) / Jo 6,1-15
7 Sábado At 6,1-7 / Sl 32, 1-2. 4-5. 18-19 (R.22) / Jo 6,16-21

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.
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Crônica do Mês:

Adultos que agem como crianças
Sergio de Queiroz

Observando uma menina num consultório médico, percebi
uma coisa muito interessante. Ela estava lendo uma revista e
traduzindo a leitura pelas fotos que nela havia. Aproximei-me e
pedi para ela ler para mim e aconteceu algo pra lá de incrível.
A criança falava os fatos de acordo com que ela via nas fotos.
Que imaginação! Claro que, se tratando de uma menina de
aproximadamente três anos, fiquei maravilhado.

E logo a seguir me lembrei de que existem adultos que também
fazem esse tipo de leitura, principalmente em jornais expostos
nas bancas. Tem pessoas que ficam imaginando o que aconte-
ceu, olhando a foto estampada na primeira folha e, se o assunto
for matéria em todos os jornais, a pessoa é capaz de falar com as
outras que estão ao lado e ainda tecer comentários. Dá pena
saber que tem gente grande agindo como se fosse  pequena.

No triste episódio da chacina das crianças, em Realengo, um
cidadão disse à imprensa ter sido o segundo caso de bala per-
dida na família; outro culpava as autoridades por deixar um
“assassino desse” livre andando pelas ruas.

Aí fico pensando na falta que faz a educação neste país.
Pessoas olham os jornais, mas não leem. Nunca tiveram hábi-
to de leitura. Pessoas que falam, mas não dizem algo concre-
to; outras até discutem, mas só aquilo que ouvem.

Quando será o dia em que todos abrirão um jornal para ler e
saborear os artigos, as notícias? E, assim, com mais convic-
ção, como se diz na gíria, trocar figurinhas?

O beabá do capitalismo VI
Antonio Cerqueira Lima

De 1918 a 1939 o mundo se preparou para
uma tomada de posição, reformulando-se geo-
graficamente. O Tratado de Versailhes, que pôs
fim à Primeira Guerra, criou problemas que só
o corpo a corpo seria capaz de resolver. A Ale-
manha perdeu tudo, inclusive as suas colônias.
Foi proibida de se organizar militarmente. A partir
de 1923, a Alemanha apoiada pelos Estados
Unidos, Inglaterra e França, inicia o seu pro-
cesso de recuperação econômica.

A década de 30 será marcada pela grande
depressão gerada pela crise de 1929 – o
“crach” da bolsa de Nova Iorque - que
desarticulou o capitalismo em todo o mundo. Os
louros colhidos pela “era da prosperidade” vivi-
da pelos Estados Unidos da América, transfor-
maram-se no pesadelo da crise, só despertado
pela política do Novo Acordo colocada em prá-
tica pelo governo do presidente Roosevelt. O
comércio internacional sofre sensível redução
levando ao abandono do padrão ouro.  Na Eu-
ropa  e em todo o mundo, surgiram ditaduras
espelhadas em ideologias nacionalistas, sobres-
saindo-se o Fascismo desenvolvido na Itália sob
a liderança de Mussolini e o Nazismo encabe-
çado por Adolf Hitler, na Alemanha. A ideologia
nazista era uma confusa mistura de nacionalis-
mo extremado, racismo, antissemitismo,
revanchismo, anticomunismo e anticapitalismo
 Diante dos problemas gerados pela guerra, Ale-
manha e Itália sentiram-se preteridas, tornan-
do-se aliadas e formaram, com a chegada do
Japão, o Eixo. Enquanto o mundo capitalista vi-

via os problemas gerados pela crise de 1929, a
Rússia, que passou ao largo da crise, realizava
a sua industrialização sob o nome de União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS - 1922)
e com base no Primeiro Plano Quinquenal, se-
guido do segundo, sem o uso do terceiro plano
por causa da guerra.

A crise no Brasil dá-se ao contrário. A de-
pressão dá impulso definitivo ao processo de
industrialização com base na substituição de
importações. Do surto industrial estabelecido a
partir das necessidades de mercado, o Brasil
transpôs os portais da economia iniciando a sua
Revolução Industrial, acelerada pela criação da
Cia. Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.

Muito embora se diga que a Segunda Guerra
começou com a invasão da Polônia, verifica-
mos que outras invasões aconteceram antes,
marcando profundamente as relações  dos paí-
ses europeus com a Alemanha desde a Primei-
ra Guerra.


