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Em maio, “veneramos aquela que está sempre mostrando o coração do Filho:
Nossa Senhora do Sagrado Coração” - Pe. Átila Latini mSC

1º dia do Tríduo. Frei Cristiano, em sua homilia do Evangelho da
samaritana, nos mostrou que Jesus sempre rompe as barreiras
para que a Graça de Deus aconteça

Painel comemorativo. A Exposição “100 anos de Presença
MSC no Brasil” ficará exposta na Igreja até junho

Homenagem dos jovens. Em todos os domingos, Nossa Se-
nhora foi coroada, sempre de uma forma muito especial

Anjinhos: uma bela tradição da nossa fé. As crianças estão
sempre presentes nas homenagens a Nossa Senhora
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Nos dias 17
a 20 de maio úl-
timo, nós, os
Missionários
do Sagrado

Coração de todo o Brasil, nos reuni-
mos em Atibaia, cidade do interior de
São Paulo para uma Assembléia Naci-
onal dos MSC, em comemoração aos
100 anos da chegada dos primeiros
missionários MSC ao Brasil.

A Assembléia foi realizada com aproxi-
madamente 100 pessoas, a maioria MSC.
Estavam também presentes representan-
tes das Filhas de Nossa Senhora do Sa-
grado Coração, as Missionárias de Cris-
to (Congregação que também foi funda-
da com a espiritualidade do Padre Júlio
Chevalier, fundador dos MSC e das Fi-
lhas de Nossa Senhora do Sagrado Co-
ração) e leigos / leigas MSC (leigos e
leigas que partilham com os MSC a
espiritualidade do Pe. Júlio Chevalier).

Foi um encontro de confraternização,
agradecimento a Deus e, também, de re-
flexão. No primeiro dia tivemos a asses-
soria do Padre João Batista Libânio, teó-
logo jesuíta, que nos ajudou a refletir
sobre a missão - hoje - nas cidades. Ele
nos dizia que evangelizar é anunciar a
Boa Notícia de Jesus. A Mensagem de
Jesus deve provocar interesse e, por
isso, precisamos criar nas nossas comu-
nidades algo que provoque interesse das
pessoas. A pastoral nas cidades, nas
nossas comunidades, precisa formar para
a liberdade. A liberdade para saber esco-
lher valores, para fazer opções de vida e
diante das pessoas. Essa liberdade tam-
bém deve ser estendida à liberdade di-
ante das coisas, diante do consumo, das
grifes, das marcas, etc...

No segundo dia tivemos a palestra do
Padre Humberto, mSC que trabalha em
Pirassununga, SP. Ele nos fez voltar no
tempo, relembrando-nos a história da
Congregação no Brasil, desde a chega-
da dos primeiros MSC, em 1911.

Nesse mesmo dia, o Padre Mark
McDonald, Superior Geral da Congrega-
ção, vindo de Roma especialmente para
esse encontro, nos falou sobre o que é
Carisma. Ele nos disse que Carisma é um
dom de Deus para os demais. É fixar o
olhar sobre um aspecto da vida de Jesus
no Evangelho. Esse olhar é tão forte que
nos transforma, provocando uma mudan-
ça. Ele nos falava da experiência forte
que Padre Júlio teve em sua vida ao par-
ticipar de um retiro. Ele se sentiu verda-
deiramente amado por Deus e isso foi
tão forte que, a partir desse retiro, ele
mudou. Diz-se que, depois desse retiro,
ele ficou mais amável, alegre, paciente e
feliz. O Padre Geral nos disse que a expe-
riência de sentir-se amado por Deus nos
transforma em pessoas mais misericor-
diosas, compreensivas, solidárias, etc.

No terceiro dia saímos da casa, onde
estávamos reunidos, e fomos a Pouso
Alegre, cidade do sul de Minas Gerais,
cidade aonde chegaram os dois primei-
ros MSC, em 1911. Lá, o Bispo da
Diocese nos recebeu na Catedral da ci-
dade e nos abençoou pedindo que nun-
ca desviássemos do nosso carisma, da
nossa espiritualidade MSC.

Por fim, concelebramos a Missa de
Ação de Graças pelo centenário em
Itajubá, cidade também do sul de Minas,
cidade onde estamos presentes há mais
de 80 anos. Foi uma celebração emocio-
nante que terminou com a coroação de
Nossa Senhora do Sagrado Coração por
um dos mais idosos MSC no Brasil.

Sentimos esses dias uma grande alegria
de pertencermos a essa Congregação. En-
contramos com os MSC de todo o Brasil,
os quais chamamos de confrades. Somos
da mesma família espalhados por vários
estados. Todos na mesma missão, ou seja,
a de anunciar a todos a grande e Boa Notí-
cia da bondade de Deus manifestada no
coração de seu Filho, Jesus Cristo. Um
coração que ama com um coração humano
e cheio de compaixão.

Vivemos o tempo da Páscoa e, de
modo especial, somos convidados a
reencontrar a nossa vocação de Igre-
ja Viva, continuadores e
continuadoras da missão de Jesus de
Nazaré. Na caminhada que fazemos
como cristãos, Jesus, muitas vezes,
nos parece ausente ou até morto.
Essa experiência enfraquece a nossa
espiritualidade e nos faz caminhar, de
um lado para outro, procurando Je-
sus, ou procurando a nós mesmos.

Maria, a mulher que voltou ao túmulo
para procurar o corpo de Jesus, parece
ter experimentado isso e sua experiên-
cia sinaliza o que acontece com cada
cristão, discípulo-missionário, hoje. A
pergunta é esta mesma: “Onde puse-
ram o meu Senhor?” A mulher parece
desnorteada, embora demonstre inte-
resse em procurar Jesus. Nós sabemos
que procurar Jesus não é uma tarefa
fácil. Ele se apresenta de várias ma-
neiras, tem vários rostos. Nem sempre
conseguimos reconhecê-lo em uma pri-
meira olhada. Por outro lado, essa bus-
ca por Jesus se dá dentro de um mundo
marcado pela desconfiança, injustiças,
desonestidade. É verdade, também, que
algumas vezes Jesus é apresentado, por
muitos líderes religiosos, de um modo
tão fantasioso, desligado da realidade,
que nós acabamos ficando mais perdi-
dos ainda.

Maria reconheceu Jesus após con-
versar com Ele. Num primeiro momento
parecia o jardineiro, mas após conver-
sar e ouvir a sua voz, Maria foi capaz
de reconhecer o Mestre. É nesse sen-
tido que Jesus se faz pão da vida. A

vida é um grande dom recebido de
Deus. Vivendo e convivendo com os
outros temos fome e sede. Na cami-
nhada o alimento é importante. Para o
discípulo-missionário o alimento é a pa-
lavra de Jesus. Em nossa procura so-
mos confrontados com várias situações
que exigem de nós tempo, dedicação,
atenção e escuta. Para reconhecer Je-
sus, hoje, é preciso se envolver nessas
diferentes situações onde Ele se mani-
festa, com rostos diferentes, talvez
como jardineiro ou desempregado, sem
casa, no homem ou mulher simples, ou
drogado, ou bêbado. São muitos os ros-
tos de Jesus, mas só reconhecemos
quando escutamos a sua voz. E para
escutar é preciso se envolver, estar no
meio. Se alimentar dessa palavra, des-
se Jesus, é fundamental em nossa ca-
minhada de testemunhas.

Maria não retém Jesus para si. Ela es-
cuta o mandato do Senhor e se torna uma
mensageira, uma missionária. Vai levar
Jesus aos outros e contar tudo o que Ele
disse para ela. Nesses dias de modo es-
pecial os Missionários do Sagrado Cora-
ção, celebrando 100 anos de presença no
Brasil, vão agradecendo a Deus por po-
derem contar a tantas pessoas as coisas
que o Coração de Jesus vem dizendo a
cada um deles. Sabemos que anunciar
Jesus ao mundo é missão de todos nós,
todos aqueles que assumiram de verda-
de o seu batismo. Viver o tempo pascal é
renovar de modo especial o nosso com-
promisso batismal. Esse sacramento nos
marca como continuadores da missão de
Jesus de Nazaré.

Procurar, reconhecer e anunciar (João 20,11-18)

RETIRO PARA LEIGOS
Acontecerá nos dias 22, 23 e 24/07, no Seminário de N.S.S. Coração, em Juiz de
Fora, MG. Pe. Ruaro mSC será o pregador. Inscreva-se na Secretaria Paroquial.

ROMARIA A APARECIDA DO NORTE
A saída será no dia 26/08, às 23h30. O valor de R$65,00 pode ser parcelado em
3 vezes. Reserve já a sua passagem, na Secretaria Paroquial.
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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.

CAMPANHA DO TELHADO DA IGREJA
É uma obra urgente e cara (mais de 100 mil reais).
Pegue já o seu carnê. Participe!

PASTORAL FAMILIAR
Promove o Encontro dos Namorados, no dia 05/
06, de 13h às 18h, no Ceuzinho.

CATEQUESE COM ADULTOS
A Primeira Eucaristia será no dia 05/06, na Missa das 18h
e a Crisma, no dia 11/06 (sábado), às 18h, na Matriz.

ENCONTRO VOCACIONAL
Jovem, vá à Escola Pe. Butinhá, no dia 12/06, das
14h às 17h, para escolher a sua Vocação.

BÊNÇÃO DOS PÃES
Leve o seu pãozinho, no dia de Santo Antônio, dia 13/06
(segunda-feira), às 19h15, para ser abençoado na Missa.

6º ENCONTRO DE CASAIS DE 2ª UNIÃO
As inscrições continuam abertas para os casais
que contraíram matrimônio na Igreja e hoje vi-
vem sua  2ª união. O Encontro será no dia 26/
06, de 8h às 20h.

TRÍDUO DO SAGRADO CORAÇÃO
A comunidade estará reunida em oração nos dias
29/06, 30/06 e 01/07 (quarta, quinta e sexta-feira).
As missas começam sempre às 19h15.

CONSELHO PASTORAL
Encontro no dia 02/07, às 14h, no Centro Pastoral.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
O 26º ECC acontecerá nos dias 29, 30 e 31/07. As
inscrições já estão abertas para os casais que dese-
jarem participar. Divulgue!

CURSO DE VOLUNTARIADO
Participe como Voluntário da Pastoral da Criança.
Procure a Coordenação da Pastoral, às quarta-fei-
ras, às 17h, na sala 101, na Ação Social.

FEIJOADA DO ECC
Os casais convidam a comunidade para uma deli-
ciosa feijoada, no dia 3 de julho, a partir do meio-
dia. Haverá venda antecipada de convites.

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

O que falar no primeiro artigo de um grupo ecológico?
Das derrotas do desmatamento, diminuindo a produ-

ção de oxigênio e do aumento da emissão de CO2? Da
contaminação crescente da água potável do Planeta e
do aumento da poluição dos mares, ou da quantidade
cada vez maior de agrotóxico em nossos alimentos?
Talvez fosse melhor falar do esgotamento da capacida-
de de nossos lixões! Tudo isso são derrotas que cres-
cem, à medida que ouvimos e desanimamos da luta
pela transformação da realidade de nosso planeta. Mas,
afinal, falar sobre o quê?

Em nosso primeiro artigo, preferimos falar das pe-
quenas vitórias que fortalecem um povo, que une uma
comunidade, que enche de esperança quem se dispõe à
luta e de curiosidade de quem a vê. Vamos falar de nós,
de vocês. Vamos falar do Domingo de Ramos, de uma
comunidade que se veste de humildade, abaixa- se na
praça e cata o lixo que outros jogaram, de um povo que
aponta soluções, dando um testemunho alegre nas ruas,
de gente que já evitou que mais de 11000 litros de óleo
fossem parar nos rios, manchando suas águas; de pes-
soas que se juntam em passeios ecológicos, visitam o
verde preservado enchendo de alegria os moradores

das cidadezinhas visitadas. De uma comunidade que
reaprende a plantar com balcão ecológico que, se en-
tendido por todos, pode restaurar parte de nossas ma-
tas, adequando-as à nossa cidade.

É, povo de Deus, só pedimos neste contato inicial
todo apoio que nos tem sido dado aos nossos projetos:
Coleta de óleo de cozinha usado, Balcão Ecológico, Pas-
seio Ecológico, Ceia de Natal dos moradores de rua; e
informar que muitos outros estão nascendo em nossas
mentes e, se for possível, em breve serão colocados
em prática. Alguns, quase prontos como: Evite o
descartável, Cine União na praça com o irmão, e Pra-
ça Seca limpa, Cada coisa no seu lugar, lugar de lixo
é no lixo. Este último já começado por vocês no Do-
mingo de Ramos, com o pente fino.

Parabéns, amigos,  pelas pequenas vitórias!  Juntos  multi-
plicaremos nossos braços para alcançar as grandes conquis-
tas. Caso não ocorram, não importa, o que importa é que
estivemos juntos, fomos felizes,  fizemos a vontade de Deus
e nunca estaremos sozinhos. Como diz São Paulo: “Não nos
cansemos de fazer o bem!” Continuemos assim, nosso pla-
neta precisa de exemplos, de pessoas que arregacem as man-
gas, que deem testemunho!

GRUPO PAU- BRASIL
Joca

O dia 12 de junho está chegando, para a alegria dos namorados. Rafael e Daiane já se conheciam, antes de
começar o namoro.Ela pertencia ao EAC e ao JUPA e ele trabalhava na Pastoral da Crisma e EAC, mas não
eram próximos. Até que, no final de uma missa das 18h, em novembro de 2008, aproximaram-se e da amizade
surgiu o namoro. Na época, ele tinha 25 anos e ela, 17. Eles se casaram no dia 16 de outubro de 2010 e, agora
nos contam o que pensam sobre a significativa fase de namoro.

Rafael e Daiane - Crisma e Congregação Mariana
NH: O que deve representar a época do namoro?
Rafael e Daiane: O namoro é uma fase de conhecimentos, tanto de si, quanto do outro. É
uma época de amadurecimento e de preparação para um relacionamento que exige mais
responsabilidades.
NH: Que valores devem estar presentes no relacionamento de um casal de namorados?
Rafael e Daiane: O amor sem dúvidas é o principal valor, pois com o amor vem o respei-
to, a fidelidade, a amizade, o diálogo e a força que encontramos em Deus para superar
qualquer obstáculo.

NH: É importante continuar  mantendo uma relação de namoro após o casamento? De que maneira?
Rafael e Daiane: Sim, pois a fase do namoro tem toda aquela empolgação e alegria em estar ao lado da pessoa
amada em todos os momentos da vida. É ser feliz fazendo o outro feliz. Acreditamos que a relação de namoro
fortalece, amadurece e renova o casamento.
Nota: No dia 12 de junho, os casais de namorados serão abençoados em todas as  missas, na Matriz.

Festa Junina do Sagrado Coração
√ √ √ √ √ Dia 10 de junho: Noite dos Caldos
√ √ √ √ √ Dias 11 e 12 de junho: Festa com forró e
barraquinhas
√ √ √ √ √ Local: Terreno da Matriz

Convide parentes e amigos e
venha divertir-se conosco.

Colabore para que a nossa festa seja um sucesso!

Solicitamos doações de brinquedos para as
barraquinhas e, para a Noite dos Caldos, pacote de ervilha, toucinho, car-
ne bovina, azeitona, alho, cebola, óleo, paio, carne seca, açúcar, linguiça
defumada, lombo defumado, pimentão.
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Beatos João Paulo II e Irmã Dulce
Rita de Cássia

A Igreja Católica passou a con-
tar, no mês de maio, com dois no-
vos beatos que nos servem como
inspiração no seguimento a Jesus.
No dia 1º de maio, em Roma, o
Papa João Paulo II, e no dia 22
de maio, aqui no Brasil, tivemos a
cerimônia de beatificação de Irmã
Dulce, o Anjo Bom do Brasil, como
ficou conhecida.

O Papa João Paulo, em sua pri-
meira missa, como Papa, pronun-
ciou e viveu, durante seu pontifi-

cado, estas palavras: “Não tenhais medo! Abri, ou melhor, escancarai as portas a
Cristo”.

Irmã Dulce, que sempre dizia que o amor supera todos os obstáculos, todos os
sacrifícios (...), foi beatificada em Salvador, no dia 22 de maio e proclamada por
toda a Igreja Bem Aventurada Dulce dos Pobres, diante de uma multidão de mais
de 50 mil pessoas.
Nota: João Paulo II e Irmã Dulce (foto) se encontram, no dia  7 de julho de
1980, no aeroporto de Salvador. Anos depois, em 1991, o papa faria ques-
tão de ir visitar Irmã Dulce, no hospital

Para os judeus do tempo de Jesus Pen-
tecostes era uma festa muito importante,
pois celebrava a Aliança que Deus fez com
o povo de Israel, ao entregar as tábuas da
Lei a Moisés no Monte Sinai. Em épocas
bem anteriores da história do povo hebreu
era a Festa da Colheita. Ficaram então os
dois sentidos nos costumes e na liturgia
dos “nossos irmãos mais velhos na Fé”.

“Pentecoste” é a palavra grega para
quinquagésima, pois a festa (tanto judai-
ca quanto cristã) ocorre cinquenta dias
após a Páscoa.

Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas co-
loca o Pentecostes cristão (a descida do
Espírito Santo sobre os apóstolos) coinci-
dindo com a festa de Pentecostes judaica
(lembrança da antiga aliança de Deus com
Israel e antiga Festa da Colheita, determi-
nada em Êxodo 23,14).

Vamos à fonte:
“Quando chegou o dia de Pentecostes,

estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um ruído seme-
lhante ao soprar de impetuoso vendaval, e
encheu toda a casa onde se achavam. E
apareceram umas como línguas de fogo,
que se distribuíram e foram repousar so-

Nosso primeiro Pentecostes aconteceu no
Pentecostes dos judeus

Paulo Amaro

bre cada um deles. Todos ficaram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em
outras línguas, conforme o Espírito os
impelia que falassem” (Atos 2,1-4).

Dentro da nossa tradição cristão-ca-
tólica, Pentecostes marca o nascimento
da Igreja, pois naquele dia os apóstolos
receberam o Espírito Santo e começa-
ram o seu trabalho missionário em Jeru-
salém, em todo Israel e, depois, mundo
afora na pregação do Evangelho e admi-
nistrando os sacramentos.

Neste ano, o aniversário da Igreja
ocorrerá no próximo dia 12 de junho.

O Espírito Santo, com sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vid

Noite dos petiscos. Os
jovens, com a sua
alegria, na festa da
padroeira. Parabéns aos
organizadores e aos
paroquianos que
prestigiaram o evento. A
noite do dia 28 de maio
foi um sucesso!
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100 anos de presença MSC no Brasil - 5
Frei Cristiano Andrade, mSC

Ver, sentir, compadecer e celebrar
Queridos leitores do Jornal Novos Horizontes, este texto

ilustra a comemoração dos 100 anos de presença dos MSC
no Brasil. Estivemos em Atibaia, interior de São Paulo, para
refletirmos sobre a nossa história e adquirirmos novas metas
no caminho da evangelização. Neste último ano, todos os
encontros eram a partir da importância desses três verbos:
ver, sentir, compadecer e celebrar.
Ver: Os Missionários do Sagrado Coração são convidados a olhar e rever a história,
corrigir os erros e traçar metas que melhorem nossa evangelização e construam o
Reino de Deus no meio dos excluídos de nosso tempo.
Sentir: Não nos basta ver, é preciso sentir que somos parte da vida das pessoas. Os
Missionários do Sagrado Coração deverão sentir os apelos, as necessidades e, a
partir disso, serem portadores da esperança aos desesperados.
Compadecer: Como Missionários do Sagrado Coração, precisamos sofrer junto
daquele(a)s que sofrem. É esse nosso carisma, nossa missão. A expressão que traduz
isso é: “Amados por Deus, para amar a todos”
Celebrar: Os Missionários do Sagrado Coração serão sempre pessoas de bom hu-
mor, alegres, pessoas que festejam. É a alegria da Ressurreição. Aquela que diz que
mesmo nas dificuldades existem pontos de luz. Nos versos de Vinícius de Morais:
“Resta ainda esse coração queimando como um círio numa catedral em ruínas”

Como MSC, eu agradeço a todas as pessoas que se uniram a nós nas orações por
esses 100 anos de presença no Brasil. E peço a vocês, comunidade de irmãos, que nos
ensinem a graça de viver, e sermos de fato pessoas de coração que falem aos corações.

Continua nos próximos números

Os descobridores, desde que coloca-
ram os pés no solo do Rio de Janeiro,
perceberam a dificuldade que seria a
implantação de uma cidade, devido a
sua topografia. Passaram-se os anos e
ainda hoje, com todo o avanço
tecnológico, os acidentes naturais nos
mostram que se não respeitarmos a
natureza ela se voltará contra nós. Com
o crescimento da população e a cidade
espremida entre montanhas, os mora-
dores resolveram subir os morros em
uma ocupação desordenada, com seus
acessos difíceis, onde hoje vivem pes-
soas de baixa renda distribuídas orga-
nicamente entre os diversos espaços da
região.

Vejam que a cidade reuniu uma sé-
rie de problemas urbanos. Sendo ex-
pandida gradualmente, formou-se
uma grande colcha de retalhos, aten-
dendo principalmente os interesses
políticos e empresariais. Nunca se
respeitou a região como absoluta, sem-
pre se ocupou transformando-a, por
isso as mazelas ambientais que a ci-

Infraestrutura Verde
Carlos Silveira

dade vem sendo acometida.
Essa ocupação fragmentada do ter-

ritório se deu com muita competência
técnica, mas isolada, sem sintonia usan-
do tudo o que há de mais moderno, e
com sua infraestrutura convencional,
implantada com projetos urbanísticos
pontuais, elaborando-se o arruamento,
o saneamento, a iluminação, etc... Os
espaços naturais acabaram-se e os jar-
dins e a arborização são oferecidas à
comunidade, atendendo mais aos crité-
rios estéticos, e de propaganda.

Hoje com as temperaturas elevadas,
a poluição, as enchentes e com a saúde
da população orgânica e psiquicamen-
te afetadas, chegamos à conclusão de
que necessitamos urgentemente de uma
mudança de hábitos, não só no com-
portamento do indivíduo, mas principal-
mente nas soluções de engenharia,
movimento que já se iniciou em vários
países. Assim surge a infraestrutura
verde que acontece simultaneamente ao
ato de projetar a cidade, respeitando-
se todo o ambiente natural da região.
Os equipamentos urbanos são coloca-
dos sobre essa região com o mínimo de
transformação, mantendo–se a
permeabilidade do solo, as plantas nati-
vas, os rios com suas várzeas e matas
ciliares e a acessibilidade às várias fai-
xas etárias da população. Será um gran-
de desafio para os futuros projetos, para
os nossos profissionais e nossas univer-
sidades, principalmente a adequação das
nossas cidades em funcionamento às
novas exigências ambientais, devido ao
custo do solo (especulação imobiliária).

ida nova, que consiste em conhecer o Pai e Aquele que Ele enviou, Jesus Cristo.
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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

Vocações surgidas em nossa paróquia - 1

CONCÍLIO VATICANO II (6)
João Ananias Lima Walterfang

4) DH Dignitatis humanae. Declaração sobre a
liberdade religiosa. “Este Concílio Vaticano decla-
ra que a pessoa humana tem direito à liberdade
religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos
os homens devem estar livres de coação, quer por
parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou
qualquer autoridade humana; e de tal modo que,
em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir
contra a própria consciência, nem impedido de pro-
ceder segundo a mesma, em privado e em público,
só ou associado com outros, dentro dos devidos li-
mites. Declara, além disso, que o direito à liberda-
de religiosa se funda realmente na própria dignida-
de da pessoa humana, como a palavra revelada de
Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este di-
reito da pessoa humana à liberdade religiosa, na
ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo
reconhecido que se torne um direito civil. Em har-
monia com a própria dignidade, todos os homens,
que são pessoas dotadas de razão e de vontade
livre e, por isso mesmo, com responsabilidade pes-
soal, são levados pela própria natureza e, também,
moralmente a procurar a verdade, antes de mais
nada a que diz respeito à religião. Têm também a
obrigação de aderir à verdade conhecida e de or-
denar toda a sua vida segundo as suas exigências.
Ora, os homens não podem não satisfazer a esta
obrigação de modo conforme com a própria natu-
reza, a não ser que gozem ao mesmo tempo de
liberdade psicológica e imunidade de coação exter-
na. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois,
na disposição subjetiva da pessoa, mas na sua pró-
pria natureza. Por essa razão, o direito a essa imu-
nidade  permanece ainda naqueles que não satisfa-
zem à obrigação de buscar e aderir à verdade; e,
desde que se guarde a justa ordem pública, o seu
exercício não pode ser impedido.”

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

NH: Como e quan-
do surgiu o seu
“ d e s p e r t a r
vocacional”?
Pe. Valentim: Cos-
tumo dizer que na
barriga da minha
mãe. Recordo que,
desde os 6 anos, eu
desejava muito ser
coroinha para   ficar
perto do altar. Depois
brincava de celebrar
missas. Fazia um mi-

crofone de cabo de vassoura e começava a fazer ser-
mões para as galinhas. Uma vez fiz um sermão tão
forte que uma galinha pôs dois ovos de uma só vez.
NH: Quais as motivações iniciais para a sua op-
ção pela Vida Consagrada/ Sacerdotal?
Pe. Valentim: Queria ser Padre. Tive a graça de en-
trar na Congregação dos Missionários do Sagrado
Coração e, com eles, aprendi a diferença entre ser um
Padre Diocesano e um Consagrado Ordenado. No se-
minário, fui crescendo e descobrindo o valor da Con-
sagração e me senti chamado a viver essa Graça.
NH: Houve mudanças das motivações ou dos es-
tímulos ao longo do caminho? Quais?
Pe. Valentim: A vocação é um dom dinâmico, vai se
dando e acontecendo. Inicialmente o desejo de ensinar
e converter os outros para a Religião. Seguir a Jesus.

O pobre e, por fim, a clareza de ser um caminho para
Amar a Deus e ao próximo, e daí ser feliz.
NH: Aspectos que deixam você feliz e realizado como
Consagrado Missionário do Sagrado Coração.
Pe. Valentim: Sinto-me realizado na minha consa-
gração. Ser portador do Carisma de Pe. Chevalier,
levando o amor de Deus a toda parte (aos pobres e a
lugares distantes). Pertencer a uma família Religiosa
e fazer da consagração o Espaço para a Experiência
de Deus.
Pe. Valentim: O maior desafio sou eu mesmo. Ven-
cer-me, converter-me e assumir o projeto de Deus
no hoje da história, com a beleza do novo e de suas
contradições. Viver a fidelidade ao Evangelho é um
desafio permanente.
NH: O que mais agradece a Deus em sua
caminhada?
Pe. Valentim: A sua ternura e paciência comigo.
Estou muito agradecido por poder ter ficado sempre
na minha vida consagrada junto aos pobres e apren-
dido muito de Deus com eles.
NH: O que gostaria de pedir a Ele?
Pe. Valentim: O seu Espírito Santo.
NH: Que mensagem gostaria de deixar para as
gerações futuras?
Pe. Valentim: Se de alguma maneira você sentir o
chamado, agarra com todo teu ser esse caminho, pois
seguramente é um caminho de realização e felicidade.
De coração aberto, Pe. Valentim, msc

Caro leitor,
numa entrevista com Pe. Valentim, filho desta terra, natural desta paróquia, temos a alegria de contar

um pouquinho de sua vocação e missão. E, ao mesmo tempo, queremos agradecer a Pe. Valentim  pela
linda vocação e missão abraçada e abrasada com tanto ardor pelo Reino, especialmente aos mais pobres.

No texto do 10º PPC existem determinações que deverão ser analisadas para saber-
mos se devem continuar como normas a serem seguidas no 11º PPC.  Algumas dessas
orientações devem, na verdade, ser vistas como propostas pastorais. Chegou o mo-
mento de avaliarmos se estamos dando cumprimento a essas “determinações”:
1- Passamos do atendimento burocrático para o atendimento personalizado, substi-
tuindo a burocracia do papel, pelo acolhimento aqueles que nos chegam, na maioria das vezes, pela primeira vez,
sem nenhum conhecimento da vida paroquial?
2- O que estamos fazendo para superar o individualismo e o utilitarismo religioso? Buscamos a Igreja para um
compromisso efetivo com Jesus Cristo e a comunidade ou para nossa satisfação pessoal?
3-Como está nosso espírito de serviço à Igreja? Está mais voltado para o carreirismo? Existe muito apego ou
desapego “aos cargos de coordenação e aos ministérios recebidos”?
4- Como está nossa sensibilidade missionária? Buscamos novos horizontes para evangelização?
5- Reconhecemos que a caridade social é condição indispensável para seguirmos a Jesus Cristo e que ela abrange
desde as necessidades de ordem material, como também as do mundo político, visando a uma melhor sociedade?
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João (continuação)
Marli Jordão

O prólogo deixou muito claro: “ninguém jamais viu
a Deus; quem nos revelou Deus foi o Filho único que
está junto do Pai” (1,18).Esse tema aparece muitas
vezes ao longo do evangelho de João, reafirmando
sempre que Jesus, mediante suas obras, mostra cla-
ramente quem é Deus e o que Ele espera das pessoas.
Em outras palavras, Jesus é aquele que dá a conhecer
de modo definitivo o projeto de Deus.

Se Jesus é aquele que nos
mostra o Pai, não precisamos
mais de mediadores. É disso
que nos fala o final do capítulo
III. Jesus sempre esteve junto
do Pai (cf.1,1-2). Vindo habi-
tar no meio de nós, permane-
ceu sempre voltado para o seio
do Pai (1,18). Suas ações e
palavras dão a conhecer quem
é Deus e revelam seu projeto
de vida para todos. Vindo de
Deus, Jesus está acima de todos os mediadores
(Moisés, os profetas, João Batista). Em Jesus, o es-
pírito está presente de modo pleno.

O projeto de vida de Deus está, portanto, presente
em Jesus. É uma proposta aberta a todos. Diante de
Jesus, as pessoas têm de tomar uma decisão: com
Jesus a favor da vida, ou contra Jesus a favor da
morte. As opções são duas ou, se quisermos, uma só:
é a opção pela vida.

O prólogo afirmou: “a Palavra veio para sua casa,
mas os seus não a receberam”...(1,11-13). Este é um
dos temas desenvolvidos no episódio de Jesus com a
samaritana. Jesus sacia nossa sede (4,1-45). Os
samaritanos tiveram papel decisivo na formação da
comunidade do Discípulo Amado. É por isso que o
Evangelho de João apresenta o episódio de Jesus com
a samaritana, mostrando que chegou o fim do culto
que discrimina e marginaliza pessoas e grupos. A
samaritana não tem nome, e esse detalhe indica que
ela representa todos os samaritanos, tidos pelos Ju-
deus como pessoas impuras e idólatras.

Tudo se passa ao redor de um poço – figura da Lei
e das instituições - em que se acreditava estivesse a
vida (água). O poço era símbolo da sabedoria, o sen-
tido da vida que todos procuram. Para o povo da
Bíblia, o poço era lugar de encontros, que marcam
para sempre a vida das pessoas.

Jesus lhe pede de beber. Para o povo da Bíblia, dar
água a quem tem sede significa acolher a pessoa. Ao
pedir água, Jesus começa a quebrar os preconceitos e
as discriminações de raça (os judeus se julgavam supe-
riores aos samaritanos) e de sexo (um homem não con-
versava publicamente com uma mulher desconhecida).

A samaritana se torna, assim, anunciadora do hu-
mano presente em Jesus.

A Samaria é fecunda e promete muitos frutos, pois
o projeto de Deus que Jesus dá a conhecer encontra
terreno favorável em meio aos marginalizados.

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!
Diácono Jatobá

Aprendendo a linguagem do amor, os discípulos per-
deram aos poucos o individualismo, mas não a indivi-
dualidade. Mantiveram a identidade, suas característi-
cas, preferências, gostos, reações, continuando com
personalidades diferentes umas das outras. Qual era a
personalidade preferida de Jesus? A sensível como a de
João, a determinada como a de Pedro, ou a perspicaz
como a de Paulo?

O mestre inesquecível respeitava as diferenças. Ape-
nas se interessava se o amor irrigava ou não a persona-
lidade deles. O amor corrige rotas, acalma a emoção,
traz lucidez ao pensamento, rompe a estrutura do ego-
ísmo. O amor nos iguala, mesmo sendo diferentes.

O cristianismo está dividido em centenas de religi-
ões. Jesus jantava na casa dos fariseus e cobradores de
impostos. Onde está o amor nos dias atuais? Quem não
ama não tem sonhos, não se coloca no lugar dos ou-
tros, não sabe compreendê-los.

O mestre do AMOR, na noite em que foi traído, atin-
giu o topo da saúde psíquica, mas, quando precisou
chorar, derramou lágrimas sem medo e falou sobre sua

UMA CARTA DE AMOR: O FINAL DA HISTÓRIA DOS SEUS DISCÍPULOS!
O amor destrói o individualismo, mas não a individualidade

dor sem dissimulação. Ao permitir que seus discípulos
observassem sua dramática angústia, ele desejava que
pudessem amar, compreender e dialogar com os feri-
dos da alma.

Hoje é fácil para as pessoas dizerem que são cristãos,
mais de dois bilhões de pessoas o dizem ser. Dizê-lo dá
até status social. Todavia, quando o status está em pri-
meiro lugar, o amor pode estar em último.

O islamismo é uma religião que tem tradições cristãs
e judaicas. A maioria dos islamitas desconhece que
Maomé exalta em prosa e verso a Jesus no Alcorão.
Entretanto, onde está o amor de Jesus entre os radicais
do islamismo?

É raríssimo vermos cristãos amarem muçulmanos e
muçulmanos amarem cristãos e judeus. O amor entre
nós ainda é um delírio.
(Continuação do resumo do Cap. 11.”O Mestre Ines-
quecível.” Augusto Cury – Academia de Inteligência.
- Continua)

A IDENTIDADE DO SER DIACONAL
A REALIDADE DA VIVÊNCIA DE COMUNHÃO: 2 - A realidade eclesial

Em Aparecida, os bispos latino-americanos e caribenhos nos deram uma
lição, que é importante ter sempre presente. Reconheceram as sombras ou
deficiências na realização da missão da Igreja, especialmente junto aos po-
bres.

Confirmam que há tentativas no interior da Igreja de voltar a uma eclesiologia
e espiritualidade contrárias à renovação do Concílio Vaticano II. Isso, entre outras coisas, significa colocar em
risco uma eclesiologia de comunhão e participação, de diálogo com a sociedade e de abertura aos sinais dos
tempos.

Constataram que é muito fraca a vivência da opção pelos pobres; que é escasso o acompanhamento aos leigos
em suas tarefas de serviço a sociedade; que praticamos uma evangelização com pouco ardor e sem novos
métodos e expressões, com ênfase no ritualismo, sem itinerário formativo.

Igualmente percebem a falta de participação da Doutrina Social da Igreja. Mostram que há falta de presença no
caminho da cultura, no mundo universitário e na comunicação social. Há falta, também, de assistência às comu-
nidades.
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5 Domingo At 1,1-11 / Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6) / Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20
6 Segunda At 19,1-8 / Sl 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R. 33a) / Jo 16,29-33
7 Terça At 20,17-27 / Sl 67, 10-11. 20-21 (R. 33a) / Jo 17,1-11a
8 Quarta At 20,28-38 / Sl 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c (R. 33a) / Jo 17,11b-19
9 Quinta At 22,30; 23,6-11 / Sl 15, 1-2a.5. 7-8. 9-10. 11 (R.1) / Jo 17,20-26
10 Sexta At 25,13b-21 / Sl 102, 1-2. 11-12. 19-20ab (R. 19a) / Jo 21,15-19
11 Sábado At 11,21b-26; 13,1-3 / Sl 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.
2a) / Mt 10,7-13

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:

Mais uma forma de loucura
Sergio de Queiroz

O mundo parece estar enlouquecendo. O que está aconte-
cendo com a cabeça das pessoas? Falar alto ao telefone é uma
coisa que quase todos fazem, mas gritar, brigar, esbravejar é
pouco comum. Mas quem sabe, na intimidade do lar, isso até
pode acontecer.

Esta semana me deparei com um fato muito louco. Uma
mulher bem vestida e de ótima aparência fazia um tremendo
escândalo num shopping. A princípio fiquei procurando o cau-
sador de toda aquela ira, mas logo percebi que não havia nin-
guém e que ela estava só.

Contudo tinha nas mãos um celular ou talvez um rádio, não
sei bem como identificar, mas pasmem, ela gritava com o apa-
relho com estivesse falando ou melhor brigando com uma pes-
soa ali presente.

O povo passava e ficava olhando espantado aquela cena,
visto que a mulher estava com o aparelho colado na boca e
totalmente transtornada; de vez em quando, formava-se um
silêncio e isso se dava pelo fato dela parecer estar ouvindo a
pessoa que estava do outro lado da linha. Aí me veio ao pensa-
mento o seguinte: será que essa mulher faria todo esse alvoro-
ço, se a pessoa com quem ela estava falando estivesse junto a
ela? Fingindo estar olhando uma vitrine comecei a prestar mais
atenção, foi quando fiquei estarrecido ao perceber que o apa-
relho daquela jovem senhora estava desligado.

O beabá do capitalismo VII
Antonio Cerqueira Lima

Terminada a Segunda Guerra (1939-1945) o
mundo se viu dividido em dois polos antagôni-
cos: Capitalismo x Socialismo. O primeiro repre-
sentado pelos Estados Unidos e o segundo pela
URSS. Suas relações foram de  confrontação
política, ideológica, econômica e militar provo-
cando uma corrida armamentista e confrontos
localizados. Tal situação gerou a “Guerra Fria”
entre ambos que perdurou até os idos dos anos
oitenta. Kruchev e sua política de Coexistência
Pacífica, com o propósito de frear a corrida
armamentista, abriu espaço para a discussão em
torno do regime soviético. Com a morte de seu
antecessor, Gorbatchev assumindo o poder, pro-
pôs reformulação econômica “perestroika” e aber-
tura política, “glasnost”, pondo fim ao centralismo
político então vigente. Derrubado o muro de Berlim
(novembro de 1989), decretava-se o fim da
URSS, e - concluído em dezembro de 1991- pro-
clamava-se o fim da União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas. Gorbatchev renuncia em 25 de
dezembro de 1991, surgindo em lugar da URSS a
CEI – Comunidade de Estados Independentes.

A luta contra o colonialismo transforma o mapa
político da África com a proclamação da inde-
pendência de diversos povos africanos.

Na Ásia, vimos duas guerras importantes acon-

tecerem: a do Vietnam e a da Coréia alimentadas
pela Guerra Fria. Enquanto isso, a luta entre Mao
Tse Tung e Chang Kai-shek  pelo poder na Chi-
na, chega ao seu fim, com a vitória de Mao, em
1949. Liderando o Partido Comunista Chinês to-
mou o poder, estabelecendo a República Popular
da China. Chang Kai-shek, derrotado, fugiu para
a Ilha de Formosa, criando a China Nacionalista.

Em razão de fatores políticos, sociais e econô-
micos, vimos, no pós-guerra, o mundo dividir-se
em Primeiro Mundo, os países industrializados
(capitalistas), Segundo Mundo (socialistas) e Ter-
ceiro Mundo – países subdesenvolvidos, longe
da Revolução Industrial.


