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7º Encontro de Corais. O Coral Pe. Julio Chevalier, da
Paróquia (foto), e cinco corais convidados cantaram e
encantaram o público presente, na Matriz, no dia 29/10

No aniversário da Paróquia, louvamos e bendizemos a Deus pelos
65 anos de nossa caminhada evangelizadora e missionária

Memória do fundador da Congregação mSC. A indiferença
religiosa de seu tempo tocou profundamente Pe. Julio
Chevalier e o levou à espiritualidade do Coração de Jesus

1º Domingo de outubro. O continente africano foi
homenageado pela emocionante participação do Grupo
de Jongo da Rua Quiririm, na Ação de Graças

Inauguração do Salão. Após o descerramento da placa,
no dia 22/10, a comunidade se reuniu com Pe. Átila que
apresentou os recursos do novo salão e o abençoou

Salão Paroquial Sagrado
Coração de Jesus

“Esta obra foi realizada graças à generosidade e
ao compromisso com a comunidade, de muitos
irmãos e irmãs que são fiéis à sua Igreja na fé e na
contribuição do dízimo.” Pe. Átila Latini, mSC 

Visitas ao Espaço de Memória. Em outubro, o Apostolado
de Oração, a Catequese Infantil, a Pastoral da Terceira
Idade (foto) e cerca de 200 fiéis foram ao Espaço de
Memória Pe. Jerônimo Vermin

Ordenação Diaconal. O Diácono João Ananias,
ladeado pela esposa Aurenei e pelo casal Diácono José
Caseira e Maria. Após vinte anos, José Caseira, o
primeiro Diácono convidado pela nossa Paróquia, foi
padrinho de investidura do nosso novo Diácono

Espaço de Memória.  Entronizou os quadros de duas
Irmãs vocacionadas da Paróquia: Ir. Valda, fsj (em
missão na África, foi representada pela sua irmã Dalva)
e Ir. Lucia, cnsb,  que participou com alegria do evento
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No dia 20
de novem-
bro, come-

mora-se a morte-martírio de Zumbi
dos Palmares, que aconteceu no ano
de 1695. Por esse motivo comemo-
ramos nessa data o “DIA NACIO-
NAL BRASILEIRO DA CONSCIÊN-
CIA NEGRA”.

Primeiramente é importante esclare-
cer quem foi Zumbi. Ele foi um escra-
vo que se libertou dos castigos da es-
cravidão e liderou o maior de todos os
Quilombos daquela época, o Quilombo
dos Palmares. Foi um grande líder que
organizou os negros no Quilombo, for-
mando uma comunidade que procura-
va viver valores como a igualdade,
partilha e solidariedade entre seus mem-
bros.

Falar de Zumbi, consciência negra,
preconceito e cultura afro-brasilei-
ra, ainda provoca em muita gente
certo desconforto ou atitudes de in-
diferença, intolerância e puro precon-
ceito. Fomos formados numa cultu-
ra de discriminação racial. Seria
melhor se “não se falasse dessas
coisas” ou, como dizem, “aqui não
existem essas coisas”. É importante
deixar claro que, quando se fala de
preconceito racial e de consciência
negra, não se está querendo separar
nada nem ninguém, mas se está pro-
curando acabar (com) ou desmas-
carar uma das formas mais perver-
sas de exclusão, que é discriminar
uma pessoa por causa de sua raça,
por causa da cor de sua pele. Preci-
samos de uma vez por todas destruir
essa mentalidade preconceituosa que
existe em nós. O preconceito racial
está enraizado em nós, porque foi
entrando através de formas insidio-

sas, como piadas agressivas, comen-
tários maldosos, através de gerações
e gerações. A própria realidade é
preconceituosa e excludente. Basta
olhar para as nossas favelas: Quem
está vivendo lá? E em nossos presí-
dios?

Quem são as empregadas - “escra-
vas” - domésticas? Não são os negros
e negras em sua grande maioria? Por
outro lado, quem está nos altos postos
do governo? Quem são os professo-
res? Os políticos? Os padres e bispos?
Não são na maioria brancos ou quase
brancos? Enfim, a própria realidade em
que vivemos, seja a do nosso falar ou
a que está ao nosso redor, já fala por si
só. O que deve ser feito?

Além do Rio de Janeiro, São Paulo e
Cuiabá, 200 cidades brasileiras reco-
nhecem esse feriado. Este ano, o Se-
nado Federal aprovou no dia 20 de ou-
tubro o projeto que declara feriado na-
cional o 20 de Novembro - Dia da
Consciência Negra e o enviou à san-
ção da presidente Dilma Roussef, o que
demonstra a força de um movimento
social.

E quanto a nós, cristãos, o que de-
vemos fazer?

Devemos nos inspirar em Jesus Cris-
to, que venceu e superou todo e qual-
quer preconceito de raça e cultura.
Devemos desde já mudar o nosso
modo de nos referir aos nossos
irmãos(ãs) negros(as), com comentá-
rios, palavras e comportamentos
preconceituosos. E, principalmente,
devemos, antes de tudo, tentar desco-
brir se verdadeiramente somos ou não
somos, lá no fundo, preconceituosos.

Que Deus nos perdoe por tanta in-
justiça.

Meus amigos, com muita alegria
estamos mantendo os nossos encontros
através de nossos artigos. É sempre bom
poder expressar opinião sobre a vida, so-
bre nossa compreensão de Igreja, comu-
nidade de fé. O mês de outubro que nós
finalizamos nos ajudou a recuperar a nos-
sa vocação de discípulo-missionário. Nin-
guém consegue ser apenas discípulo de
Jesus. Todo verdadeiro discípulo ou dis-
cípula é também um missionário. A vida
que foi transformada pelos ensinamentos
de Jesus será sempre um testemunho fiel
de Jesus em qualquer lugar, onde o discí-
pulo estiver.

Neste mês gostaria de lembrar uma
frase de Jesus no Evangelho de São
Mateus: Dê a Cesar o que é de Cesar
e a Deus o que é de Deus. O contexto
em que esta frase é pronunciada apa-
rece dentro de uma manifestação de hi-
pocrisia dos fariseus. Jesus já havia, em
outra oportunidade, alertado os seus dis-
cípulos para tomarem cuidado, sobre-
tudo com o fermento dos fariseus que
é a hipocrisia. Agora, dando um claro
exemplo de hipocrisia, os fariseus vêm
fazer uma pergunta a Jesus com a in-
tenção de colocá-lo em uma situação
embaraçosa. A hipocrisia se manifesta
quando eles assumem toda uma lingua-
gem de piedade e fé, mas esvaziam o
seu conteúdo. Vêm fazendo altos elo-
gios a Jesus, chamando-o de mestre, e
dizendo que Jesus fala palavras que
mostram o caminho para Deus, ainda

acrescentam que tem fé nas palavras
de Jesus, pois sabem que Jesus não se
deixa enganar pelas aparências. Con-
tudo nós sabemos que esse discurso
todo tem uma intenção perversa.

É muito importante estarmos atentos a
essa advertência que Jesus faz: cuidado
com a hipocrisia. Essa é, na verdade, a
pior doença que pode afetar uma comu-
nidade cristã. E não é difícil detectar essa
doença, pois, na convivência com as pes-
soas, percebemos que, muitas vezes, suas
palavras estão divorciadas de suas atitu-
des. Hipocrisia é exatamente a capaci-
dade que temos de assumir uma lingua-
gem cristã e esvaziarmos o seu significa-
do com atitudes que nada tem a ver com
o que professamos.

Jesus resolve a questão com os
fariseus dizendo que é melhor dar a
Cesar o que é de Cesar e a Deus o que
é de Deus. Nós sabemos que a Deus
pertence a vida e tudo que a vida con-
tém. Quando estamos comprometidos
com a vida e trabalhamos juntos pela
defesa da vida de todos, estamos dan-
do a Deus o que é de Deus. A vida hu-
mana só se realiza plenamente quando
se faz a experiência da liberdade. Bus-
car se libertar de todas as amarras, do
egoísmo, indiferentismo, autoritarismo
para que a liberdade possa fluir através
de atitudes que de fato possam cons-
truir o Reino de Deus. Vamos juntos
buscar essa fidelidade.

Dê a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus” (Mt. 22,21)

O Dízimo brota do coração
Sejamos dizimistas fiéis!
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COM A PALAVRA A COMUNIDADE ACONTECENDO NA PARÓQUIA
ENCONTRÃO DE CATEQUISTAS

Dia 06/11, na Matriz, de 14h às 18h, no Salão Paroquial
APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO PASTORAL

Dia 12/11, sábado, das 14h às 17h, no Salão Paro-
quial do Sagrado Coração de Jesus, com repre-
sentantes das Pastorais, Grupos e Movimentos.

DESERTO DE NATAL
O Grupo de Oração Brisa Suave convida os paro-
quianos para o Deserto em preparação para o Na-
tal, no dia 25/11, no Convento das Carmelitas, na
Rua Cândido Benício, 546, de 8h às 16h.
BINGO BENEFICENTE NO ORFANATO SANTA RITA
Dia 26 de novembro (sábado), às 15h, com o va-
lor de R$ 10,00. Convite à venda na Livraria Pa-
roquial. Sua presença é nossa alegria!

CAMPANHA NATAL SEM FOME
Realizaremos a Campanha do Natal sem Fome,
destinada às famílias carentes das Comunidades
e da Matriz, no próximo dia 10 de dezembro (do-
mingo). Sua colaboração é importante.
CENTRO SOCIAL N. SRA. DO SAGRADO CORAÇÃO
A Ação Social tem atendimento voluntariado de
Pedagogia, com o objetivo de incentivar a leitura
na criança. As inscrições são às 4º-feiras, das 9h
às 11h, na Ação Social da Matriz.

NOVENA DE NATAL
Inicia-se no dia 27 de novembro,1º Domingo do
Advento, preparando a chegada do Menino Jesus
nas famílias de nossa Comunidade Paroquial.

FOLHINHA DO SAGRADO CORAÇÃO 2012
Está à venda na Livraria Paroquial por R$ 11,00.
Compre já e presenteie um amigo.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
== Na Capela da Matriz ==

√ √ √ √ √ 1o domingo, de 16h30 às 17h30, com o Diácono
José Caseira
√ √ √ √ √ 1ª segunda-feira, às 14h, com o Grupo de Ora-
ção Brisa Suave
√ √ √ √ √ 1ª terça-feira, às 20h, com o Grupo de Oração
A Jesus por Maria
√ √ √ √ √ 4ª quarta-feira, às 15h, com os Círculos Bíblicos

Agora é com os jovens
Juventude comprometida

Bruno Tortorella

A Pastoral dos
Coroinhas e Acólitos de

nossa Matriz está passando por um processo de re-
novação. Durante os últimos quatro anos, o grupo foi
coordenado pelo casal Jatobá (Diácono da Paróquia)
e Eliana. A partir deste mês, a coordenação do grupo
passará às mãos da acólita Tamires Vieira que, junta-
mente com uma equipe de cinco componentes, tem o
desafio de espiritualizar e humanizar aqueles que ser-
vem ao altar do Senhor e estão intimamente ligados à
presença de Jesus Eucarístico.

Com essa grande missão, a perspectiva para o próximo
ano é bastante animadora. A Pastoral pretende, principal-
mente, unir a Matriz e suas Comunidades no serviço ao
altar, o que, aliás, serve de exemplo para os outros grupos
paroquiais. A união é fundamental para o desempenho do
serviço e doação total ao projeto de amor a Deus.

Outro ponto a ser explorado será o estímulo à lideran-
ça. Todos temos consciência de que, para se formarem
jovens líderes, é preciso que o próprio grupo seja um

espaço de amadurecimento da fé e crescimento do com-
promisso em favor de Cristo. Que esta notícia da nova
coordenação na Pastoral dos Coroinhas e Acólitos da
Matriz, onde os jovens estão à frente, motive e desperte
nos demais adolescentes a vontade de participar mais
efetivamente da vivência de comunidade.

No final de novembro, entraremos no tempo do Ad-
vento. É um período em que a Igreja se prepara para
a chegada do seu Salvador. Por isso, esperamos que
este tempo de alegre expectativa inspire os nossos
jovens a se disporem ao compromisso de coordena-
ção das diversas pastorais e movimentos presentes
na Santa Igreja.

Não se esqueçam: o caminho de dificuldades e renúncias
para seguir a Cristo e  a disposição para lutar pela constru-
ção do Reino de Deus são etapas naturais daqueles que
coordenam as pastorais. Entretanto, quando começamos a
colher os frutos das ações realizadas vamos ter a esperança
e o ânimo renovados, pois o Senhor sempre nos fortalece.

No dia 12 de outubro passado, na Missa de Nossa Senhora de Aparecida, a assembleia da Matriz bateu palmas
para os 15 anos de aniversário da Creche da Comunidade São Paulo Apóstolo, um significativo trabalho social
desenvolvido com seriedade e empenho em nossa Paróquia. Vamos conhecer mais um pouco essa obra.

Marcia Cristina Guimarães de Oliveira – Diretora da Creche
NH: Quais crianças são atendidas e quantas são?
Marcia: São 60 crianças da Comunidade São Paulo Apóstolo e do entorno, na faixa etária de 2 anos
a 3 anos e 11 meses.
NH: Como é feita a triagem dessas crianças?
Marcia: As famílias são visitadas pela Pastoral da Criança, contribuindo, assim, com a
Creche. Outras vêm diretamente da Comunidade e há, ainda, as encaminhadas pela 7ª CRE.
NH: Depois que a criança completa 4 anos para onde é encaminhada?
Marcia: Devido ao convênio com a Prefeitura, elas são encaminhadas à rede pública,
pela 7ª CRE. Na Praça Seca, o CIEP e a Escola Municipal Evaristo da Veiga mantêm o

pré-escolar com horário integral.
NH: Em que dias e horário funciona?
Marcia: A creche é de horário integral, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30.
NH: Algum comunicado especial para os leitores?
Marcia: No dia 03 de dezembro, sábado, promoveremos uma Festiva Beneficente, às 13h, com um almoço
(feijoada) e música ao vivo, no pátio da Matriz. Os tíquetes serão vendidos na livraria, na secretaria, na creche e,
aos domingos, nos intervalos das missas, ao preço de 10 reais. Contamos com a sua presença!
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A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA - V
Paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração

Paulo Amaro

Funcionam na Co-
munidade São Paulo,
as Pastorais do Batis-
mo, Catequese Infan-
til, Pré-Catequese,
Perseverança, Crisma
e Pastoral da Criança
(com cerca de 90 cri-
anças assistidas e 7 lí-
deres - todos os me-
ses as famílias são vi-
sitadas). A Pastoral da
Criança acompanha
desde a gestação até
os 6 anos. Os Vicentinos têm 130 famílias
assistidas.

Na Capela tem Missa aos sábados,
às 18h, e aos domingos às 10h. Todo
quarto sábado tem batizado. Além da
Capela a própria Comunidade cresceu
muito. O endereço é  rua 1, número 2,
no Conjunto do IPASE (Mato Alto).

Na Comunidade São José Operá-
rio (rua São José Operário, início da
rua Barão), é celebrada a Missa, às
8h30, nos primeiros, terceiros e
quintos domingos.

Na Capela de Nossa Senhora das
Graças (entrada pela rua Marangá ou
subida pelo morro São José): Missas
nos segundos e quartos domingos, às
7h. Nos outros domingos, Celebração
da Palavra no mesmo horário.

Na Capela de Santa Rosa de Lima
(rua Capitão Menezes, 129): não exis-
te, atualmente, horário regular de Mis-
sas. Elas são celebradas em momen-
tos especiais. Funcionam, ali, Pasto-
ral do Batismo e Pastoral da Criança.

Na Comunidade do Divino Espírito
Santo (rua Espírito Santo): Missas nos
primeiros e terceiros domingos, às 7h.
Nos outros domingos, Celebração da Pa-
lavra no mesmo horário.

Na Comunidade da Imaculada Concei-
ção (rua São Lázaro): Missa todos os sá-
bados, às 19h30 e nos segundos e quartos
domingos, às 8h30min.

Nossa Senhora do Sagrado Coração
é a maior Paróquia em extensão e em
número de capelas do Vicariato Subur-
bano. Seu território pastoral começa na
rua Francisca (próximo ao Largo do
Campinho) vai até a altura da Vila Olím-
pica do Mato Alto, e da rua  Urucuia e
morro do Calango (Santa Rosa de Lima)
até o morro São José e seus prolonga-
mentos para o morro do Fubá e do
Mato Alto (Bateau Mouche).
Foto: Bandeiras das Comunidades. Pe.
Ruaro declarou estar  feliz em ver todas as
comunidades presentes com seus represen-
tantes nas Missas do Tríduo.

Continua no próximo número.

Aniversário da Creche.
Diretora e funcionárias
da Creche São Paulo
Apóstolo receberam a
bênção do Pe. Átila, na
Missa de Nossa Sra.
Aparecida, pelos 15
anos de bons serviços
prestados à comunidade
desde a sua criação, em
12 de outubro de 1996

“Pessoas que vão sendo evangelizadas vão cria

20º Bingo Missionário.
A festa organizada pelos
leigos mSC, na Casa de
Retiro Pe. Julio
Chevalier, em Belford
Roxo,  foi um sucesso.
Após a Missa celebrada
pelo Pe. Fernando,
Superior mSC, a união
e a alegria fraterna
permaneceram no
almoço e no bingo
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Advento: tempo de espera pelo
Senhor das nossas vidas

Frei Cristiano Andrade, mSC

O tempo do Advento é um tempo de preparação,
marcado pela alegria e pela expectativa da vinda do
Filho de Deus. A primeira semana do Advento come-
ça com o Domingo da Vigilância, centrando a cele-
bração na vinda definitiva do Senhor. A atitude fun-
damental é vigiar, é renovar nossos corações na mes-
ma esperança que animou, durante tantos séculos, a
caminhada do Povo de Deus.

A segunda semana é o Domingo de João Batista. Deus vem para
refazer conosco sua Aliança e nos convida, através do testemunho de
João Batista, a preparar no deserto os seus caminhos pela conversão
pessoal e comunitária.

A terceira semana inicia-se com o Domingo da Alegria, porque Aquele
que esperamos já está conosco, em nosso meio. Assim,  Ele mesmo vem para
endireitar nossos caminhos e para nos conduzir à festa do seu Natal, num
grande sinal da sua manifestação no meio dos pobres, humildes e sofredores.

A quarta semana começa com o Domingo da Espera. Lembrando Maria
– mulher grávida – nos preparamos para a novidade de Deus que chega para
nós neste Natal.

Nós, jovens cristãos, seguidores de Cris-
to, temos uma função importante na soci-
edade de hoje:  temos um diferencial, que
é ter a Palavra de Deus em nossos cora-
ções. Com essa característica temos que
ser exemplo por meio de nossas atitudes,
gestos e palavras. O jovem cristão não é
“chato’’, ele também curte a vida como
todos os jovens de sua idade. Ele ensina
seu próximo a ser uma pessoa melhor com
relação às suas próprias atitudes. Também
erra, mas o bom é que, na maioria das ve-
zes , se arrepende, pede perdão e muda
suas atitudes. E os outros jovens que não
estão ligados ao Nosso Senhor? Sim, de-
vemos ajudá-los a encontrar o que já en-
contramos, devemos ser maduros em cer-
tos aspectos e levá-los ao encontro com a
Palavra de Deus, com tanto carinho, como
ela nos é ensinada. Esse é o nosso papel.
Mas pergunto a vocês: estamos realmente
cumprindo esse papel? Se sim, ótimo, va-

A função do jovem cristão
Carolina Belisario - Crisma

mos seguir
em frente.
E se não?
Aí deve-
mos co-
meçar a
partir de
hoje, agora
mesmo.

Somos mensageiros de Deus e a juventu-
de está pedindo socorro! Atualmente as dro-
gas são o principal fator que está levando mui-
tos jovens à destruição. Cabe também a nós,
jovens cristãos, ajudá-los, olharmos esse fa-
tor com outros olhos, sem criticar e sim, des-
cobrindo caminhos para reverter esse
impasse. Para uma pessoa que teve sua vida
destruída pelo uso das drogas, os amigos, a
família e a Igreja têm um papel fundamental
em sua recuperação. Repetindo, nós deve-
mos ser o exemplo, pois nunca é tarde de-
mais para recomeçar! 

Sustentabilidade
Carlos / Virginia

A maneira errada de utilizarmos as reservas naturais do planeta nos levou a
pensar no que restaria para as gerações futuras.

Calcados nesse pensamento, cientistas e pesquisadores se mobilizaram em pensar no
que garantiria a conservação do meio ambiente. Assim nasceu o conceito de sustentabilidade.

Hoje ouvimos o tempo todo se falar em sustentabilidade tanto na área econômi-
ca, social e cultural, mas, na verdade, a sustentabilidade mudará todo o comporta-
mento humano e o interesse econômico. Inicialmente será o mais sensível, porque
mudará todo um sistema de produção que está baseado no capital. As outras áreas
serão adaptadas gradativamente fundamentadas no comportamento humano. De
qualquer maneira estão todas interligadas, mas o setor nervoso será o econômico.
Traduzindo, toda essa mudança seria a partir de agora. Tudo que nós fizermos em
nossas vidas terá um objetivo maior que é prejudicar, o menos possível, o equilí-
brio “homem-natureza”, porque o mesmo também faz parte dela suprindo suas
necessidades, mas, garantindo que o homem de amanhã também supra as suas.

ando paróquias evangelizadoras.” Pe Ruaro mSC
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Plano Pastoral de Conjunto
Um tema importante no 11oPPC: a Comunicação

Rita de Cássia

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

Ir. Izabel Bittencourt - FDZ

Vocações surgidas em nossa paróquia - 6
Caros leitores,
Nesta sexta entrevista, Pe. Frank Willemsen, mSC, holandês, que chegou aqui, em nossa Paróquia, no ano
de 1970 como Irmão mSC, nos contará um pouquinho de sua vocação e missão. Hoje Pe. Frank é pároco da
Paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, em Joaíma, MG

CONCÍLIO VATICANO II (11 A)
João Ananias Lima Walterfang

9) LG Lumen
G e n t i u m .
Constituição
dogmática so-
bre a Igreja.
Cristo, mediador
único, estabele-
ce e continua-
mente sustenta
sobre a Terra,
como um todo
visível, a Sua
Santa Igreja, co-
munidade de fé,

esperança e amor, por meio da qual difunde em to-
dos a verdade e a graça. Porém, a sociedade orga-
nizada hierarquicamente, e o Corpo místico de Cris-
to, o agrupamento visível e a comunidade espiritual,
a Igreja terrestre e a Igreja ornada com os dons
celestes não se devem considerar como duas enti-
dades, mas como uma única realidade complexa,
formada pelo duplo elemento humano e divino.
Apresenta por esta razão uma grande analogia com
o mistério do Verbo encarnado. Pois, assim como a
natureza assumida serve ao Verbo divino de instru-
mento vivo de salvação, a Ele indissoluvelmente
unido, de modo semelhante a estrutura social da
Igreja serve ao Espírito de Cristo, que a vivifica,
para o crescimento do corpo (cf. Ef. 4,16). Esta é a
única Igreja de Cristo, que no Credo confessamos
ser una, santa, católica e apostólica; depois da res-
surreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro para
que a apascentasse (Jo. 21,17), confiando também
a ele e aos demais Apóstolos a sua difusão e gover-
no (cf. Mt. 28,18 ss.), e erigindo-a para sempre em
“coluna e fundamento da verdade” (I Tim. 3,5). Esta
Igreja, constituída e organizada neste mundo como
sociedade, é na Igreja Católica, governada pelo su-
cessor de Pedro e pelos Bispos em união com ele,
que se encontra, embora, fora da sua comunidade,
se encontrem muitos elementos de santificação e
de verdade, os quais, por serem dons pertencentes
à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica.
Fonte: Documentos do Concílio Ecumênico VATICANO II –
Paulus – 2ª edição – 2002

NH: Como e quando surgiu o seu “despertar
vocacional”?
Pe. Frank: Eu tinha 8 anos, quando participava com meus
irmãos duma jornada de adoração ao Santíssimo na nossa
Paróquia em Driel, Holanda. Chegando em casa falei com
minha mãe da minha vontade de ser sacerdote.
NH: Quais foram as motivações iniciais para a
sua opção pela Vida Religiosa/ Sacerdotal?
Pe. Frank:  Nos anos seguintes abandonei essa ideia,
acho que por ser o nosso vigário muito rigoroso.
Numa revista vi a possibilidade de ser irmão Missio-
nário do Sagrado Coração. Assim com 12 anos meus
pais me levaram para o Juvenato mSC em Tilburg
onde me preparei durante 5 anos para o Noviciado.
NH: Houve mudanças das motivações ou dos es-
tímulos ao longo do caminho? Quais?
Pe. Frank: Na verdade a minha vocação só aumen-
tava. Eu queria mesmo uma vida religiosa de “Ora et
labora”, que era a divisa dos irmãos mSC.  Foi como
irmão mSC que, com 22 anos, fui enviado para aju-
dar os mSC na Região Holandesa, no Brasil.
NH: Aspectos que deixam você feliz e realizado
como padre religioso.
Pe. Frank: Na Praça Seca fiquei trabalhando como agen-
te pastoral nas favelas onde criamos 8 Comunidades. Foi
ali que, de novo, fui despertado para a vocação sacerdotal,
e comecei a estudar finalizando meus estudos na Escola
Teológica de São Bento no Rio, em 1982, quando fui orde-
nado sacerdote. A partir daí a minha felicidade só aumen-
tou. Sinto-me feliz em servir como sacerdote, andar no
meio do povo fazendo o bem..
NH: O que você considera como maiores desafi-
os para a vivência religiosa, hoje.
Pe. Frank: Ser sinal da presença de Jesus Cristo
neste mundo cheio de consumismo e corrupção, onde

o amor a Deus e ao próximo deve ser pregado e
manifestado.
NH: O que mais agradece a Deus em sua ca-
minhada?
Pe. Frank: Agradeço por me ter preservado duran-
te 47 anos, na fidelidade aos meus votos religiosos e
no serviço aos meus irmãos.
NH: O que gostaria de pedir a Ele?
Pe. Frank: Uma vida santa para servir melhor aos
meus irmãos com gestos e palavras, sendo um ins-
trumento do seu Amor e sua Paz, principalmente no
meio dos mais excluídos.
NH: Que mensagem gostaria de deixar para as
novas gerações?
Pe. Frank: Que se aprofundem cada vez mais na
vocação primeira que recebemos no nosso Batismo.
Que cada um se faça discípulo tendo Jesus como
Mestre e sair pelo mundo anunciando o seu Amor.

A análise dos relatórios do 2º texto preparatório para o 11º PPC  revelou um dado
importante: a falha na comunicação nos diversos níveis de nossa Arquidiocese. Isso
acontece tanto internamente nas paróquias, como entre as paróquias e pastorais que
buscam dinamizar esse setor, apesar da constatação da existência de “alguns instru-
mentos de comunhão e comunicação tais como: Conselhos e Assembléias Paroquiais,
Pastoral da Comunicação, boletins, páginas na Internet,”  jornais, dentre outros (1). Por que ainda há esta dificuldade,
com tantos meios para promover a interação entre os membros das Comunidades? Nos próximos dias 26 e 27/11, a
Arquidiocese estará reunida, em Assembléia, para elaborar, em conjunto, o 3º texto do PPC.
Fonte: (1).11º Plano de Pastoral de Conjunto- 3º Texto para Reflexão nas Comunidades. Arquidiocese do Rio de Janeiro

O site da Paróquia está com novo visual.
Visite-o.

http://www.pnsscrj.com.br/
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O MESTRE INESQUECÍVEL:
Diácono Caseira

O Evangelho de João (continuação)
Marli Jordão

Os capítulos 7 e 8 de João situam-se dentro da
festa das tendas. Era uma festa muito popular de
características messiânicas, ou seja, os habitantes
de Jerusalém e os romeiros que para lá se dirigiam
esperavam que, durante essa festa, o Messias se
manifestasse no Templo e desse início a um pro-
cesso de libertação do jugo do poder político-
romano.

A festa das tendas durava
7 dias. Durante esse perío-
do, todos habitavam em ca-
banas cobertas com ramos
de árvores, lembrando o
tempo do êxodo, quando o
povo de Deus peregrinou
pelo deserto rumo à Terra
Prometida: qualquer uma das
famílias que não fizer roma-
ria a Jerusalém para adorar o Rei, Javé dos Exér-
citos, ficará sem chuva (Zacarias 14, 16-17).

Sendo uma festa de grande expectativa
messiânica, Jesus se movimenta pela Galileia, evi-
tando percorrer a Judeia, pois as lideranças políti-
co-religiosas o queriam matar (João 7,1).

Os parentes de Jesus propõem que ele aprovei-
te para se dar a conhecer como o Messias em
Jerusalém (João 7, 3-4). Jesus é o Messias, mas
seu Messianismo não corresponde à expectativa
de seus parentes, por isso ele se tornará conheci-
do na sua hora (João 7, 6-8). Ele sabe que as
autoridades o procuram para matá-lo. Os sinais
mostram que a ação de Jesus é uma ação de vida
e não uma transgressão à Lei, pois a vontade de
Deus é que a vida se manifeste plenamente. Esse
é o ensinamento novo de Jesus. Quem não o acei-
ta julga pelas aparências e se afasta da verdade
(Jo 7,24).

Desde o início João fez questão de deixar bem
claro que Jesus vem de Deus (João 1, 1-2. 10-
11.18), de modo que conhecer de onde vem Je-
sus é conhecer o projeto de vida que o Pai comu-
nica por meio Dele.

No último dia de festa Jesus se põe de pé e grita:
“Se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que
acredita em mim, beba. É como diz a Escritura: Do
seu seio jorrarão rios de água viva” (Jo 7, 37-38).

O grito de Jesus contém uma promessa: do seio
de quem acreditar jorrarão rios de água viva. São
as pessoas que, a partir de suas opções, se
posicionaram a favor ou contra a vida, aderindo a
Jesus ou recusando-o.

Continua na próxima edição.

Ser Cristão Católico Hoje!

Mateus e Marcos: dois evangelistas despindo-se da vida com dignidade
Marcos, o evangelista, falou solenemente sobre as

mensagens do mestre no Egito. Ele escreveu os deta-
lhes da vida de Jesus e, no seu coração, cravou as suas
palavras. Muitos, sob o calor de suas mensagens,
reacenderam o seu ânimo de viver. Descobriram que
Jesus era um médico da alma, que entendia das feridas
dos abatidos e das angústias dos desesperados.

Alguns líderes do Egito não entenderam suas mensa-
gens. Com ódio, eles o amarraram e o arrastaram para
a fogueira. Morreu injustamente, morreu porque inspi-
rava os homens a sonhar com o amor. Marcos foi quei-
mado vivo. As labaredas de fogo causaram um sofri-
mento indescritível. Mas fogueira nenhuma jamais po-
deria apagar as chamas dos seus sonhos.

Enquanto viveu foi um homem completo, realizado.
Até hoje, seus escritos inflamaram o coração de mi-
lhões de seres humanos durante gerações. Seus escri-
tos queimaram como brasas no espírito e na alma das
pessoas, animando muitos a não desistir da vida, a en-
contrar esperança na dor.

Mateus, primeiro publicano transformado em após-

tolo, escreveu um dos evangelhos. Seus textos reve-
lam grandeza espiritual e uma eloquência fascinante.
Jesus já havia partido há mais de vinte anos, mas as
suas parábolas e palavras estavam alojadas na memória
de Mateus.

Mateus saiu de Jerusalém por causa das persegui-
ções. Foi para a Etiópia e o Egito e contagiou os povos,
com os sonhos de seu mestre. Hircano, o rei, mandou
transpassá-lo com uma lança. A esperança da imortali-
dade motivou cada minuto de sua vida.

Ele escreveu em seu Evangelho: “Bem-aventurados
os mansos, porque herdarão a terra.” Mateus aprendeu
com o Mestre da Vida que a terra se conquista com
mansidão, paciência, sensibilidade. Por isso, perdoou
os inimigos, foi tolerante com os carrascos e paciente
com os imprudentes. Mateus fechou seus olhos so-
nhando em herdar uma nova terra, onde habita a justi-
ça, não há dor, ódio ou lágrimas.

(Continuação do Cap. 11 “O Mestre Inesquecível”, Augusto Cury
- Academia de Inteligência)

O Triplo Ministério da Caridade, Palavra e Liturgia
O Diaconato é o primeiro grau do Sacramento da Ordem. Os outros dois

são o presbiterato e o episcopado. Com a ordenação, o diácono deixa de ser
leigo e passa a fazer parte do clero. A diferença entre o diácono transitório e o
permanente é que o primeiro recebe o Sacramento da Ordem no grau diaconal
para depois receber o Sacramento da Ordem no grau presbiteral e tornar-se
padre. Já os diáconos permanentes são homens, casados ou celibatários,
que, chamados a seguir Jesus Cristo Servidor, recebem por meio da imposi-

ção das mãos do bispo, o primeiro grau do sacerdócio (o diaconato). A partir de então, assumem o compromisso
de exercer o triplo ministério da Caridade, da Palavra e da Liturgia em comunhão com o bispo e o presbitério,
sem receberem o segundo grau (o presbiterado).

A palavra diácono tem origem grega e significa servidor, bem como diaconia significa serviço. Servir ao
próximo é uma atitude bíblica, retratada em Atos 6, 1-6, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre os sete
primeiros assim chamados diáconos: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau e Estevão, que assu-
miram o serviço ou a diaconia da mesa (Atos 6,2-3).

O diaconato, como grau próprio da ordem sacerdotal, surge na Igreja Antiga, no tempo dos Santos Padres. A
instituição diaconal teve uma presença maciça na Igreja Ocidental até meados do século V. Na Idade Média e
Moderna, porém, tornou-se mera etapa intermediária para os candidatos à ordem sacerdotal. O Concílio Vaticano
II restaurou o diaconato como grau próprio e permanente da hierarquia e estabeleceu condições teológico-
pastorais favoráveis para que esse ministério seja exercido plenamente.

Águia Azul – Retornando...
O personagem “Águia Azul” criado há muitos anos, pela Redação do Jornal, vez ou outra, volta. Ele tem

sentido necessidade de apontar pequenos e até grandes problemas que acontecem na nossa comunidade.
Hoje ele vai abordar algo que não chega a ser problema, mas é bom ficarmos atentos e, de certa maneira,

tentar corrigir nosso comportamento. Esse, por acaso, acontece entre nós.
Águia Azul observou e comentou que não basta ir à igreja participar da missa e não vivenciar a Palavra de

Deus. Está faltando algo; deve ser esse corre-corre  dos tempos modernos.
Como membros da Igreja temos que colocar essa Palavra em prática. Necessitamos da família católica em

comunhão, dentro e fora da Igreja, principalmente alguns jovens na missa das 18h. Por quê? Porque no momento
do abraço da paz (esse é um momento de confraternização em que mostramos ser uma grande família cristã), os
nossos queridos jovens têm se limitado a falar só entre si, esquecendo-se das pessoas à sua volta. Será timidez?
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6 Domingo Sb 6,12-16 / Sl 62,2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b) / 1Ts 4,13-18 / Mt 25,1-13

7 Segunda Sb 1,1-7 / Sl 138 (139),1-3. 4-6. 7-8. 9-10 (R. 24b) / Lc 17,1-6

8 Terça Sb 2,23-3,9 / Sl 33 (34),2-3. 16-17. 18-19 (R. 2a) / Lc 17,7-10

9 Quarta Ez 47,1-2.8-9.12 / Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R. 5) / 1Cor 3,9c-11.16-17 / Jo 2,13-22

10 Quinta Sb 7,22-8,1 / Sl 118 (119), 89, 90. 91. 130. 135. 175 (R. 89a) / Lc 17,20-25

11 Sexta Sb 13,1-9 / Sl 18 (19),2-3. 4-5 (R. 2a) / Lc 17,26-37

12 Sábado Sb 18,14-16; 19,6-9 / Sl 104 (105),2-3. 36-37. 42-43 (R. 5a) / Lc 18,1-8

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:

Informar e evangelizar
Sergio de Queiroz

O Jornal Novos Hori-
zontes tem como lema in-
formar e evangelizar. Por
isso temos a obrigação
de apontar fatos para o
conhecimento geral de
todas as pessoas, paro-
quianas ou não.

Durante a Missa, após
o canto do Cordeiro de
Deus, os ministros trazem
para o altar todas as hós-
tias consagradas, ficando
o sacrário vazio na cape-
la. Jesus não está mais ali,
ele agora está sobre mesa do altar e vai ser alimento para
todos nós na comunhão.

Na missa de Nossa Senhora Aparecida, vi pessoas que, após
receber o CORPO DE CRISTO, foram para a capela. A prin-
cípio pensei: como a igreja está cheia, as pessoas foram procu-
rar um lugar para se ajoelhar. Mas observei que algumas fazi-
am reverências, estendiam os braços e depois colocavam a
mãos no peito se entregando de corpo e alma a um sacrário
vazio e, para espanto maior, vi que, quando os ministros leva-
ram o Santíssimo para a capela, as pessoas se levantaram e
saíram totalmente alheias ao que estava acontecendo.Portanto
você, que tem conhecimento de pessoas que agem dessa
forma, procure, também, informá-las.

Jesus disse a seus discípulos: ide e evangelizai.

Sindicatos: origens e lutas
Antonio Cerqueira Lima

A evolução das relações entre capital e tra-
balho se definem no desabrochar dos tempos
modernos com o advento da Revolução Indus-
trial. Surgem, em decorrência, as figuras do ca-
pitalista e do operário. Na medida em que o
capitalista infiltra-se na produção doméstica fi-
nanciando matéria-prima e ferramentas, trans-
forma as relações de trabalho estabelecidas
pelas Corporações de Ofício, dando origem ao
assalariado.

Por outro lado, o  cercamento dos campos –
enclosures- associado ao arrendamento da ter-
ra, forçam a saída do homem do campo para as
cidades, alimentando o mercado de trabalho de
mão de obra excedente e de baixo custo, pro-
porcionando revoltas como a de Ned Ludd, em
1779, que responsabilizou a máquina  pelo de-
semprego, motivando um quebra-quebra nas
máquinas. O fato passou à História como
“luddismo”.

O trabalho era fator importante para a manu-
tenção do mercado interno, mas pouco
significante se considerarmos os baixos salári-
os pagos e a exploração excessiva da mão de
obra. Trabalhava-se por qualquer salário, des-
de que se pudesse comprar comida e por
quantas horas fossem necessárias: l6 horas di-
árias era a média. E não tinha limite de idade.
Crianças até 3 anos limpavam o chão das fábri-
cas. Meninos e meninas pregavam botões aos
seis e sete anos. E as mulheres sofriam, tam-

bém, com a exploração. Mesmo explorando a
mão de obra como era costume, era o que mais
pesava no preço da mercadoria.

Diante do quadro de exploração, os trabalha-
dores resolveram organizar-se em associações
que lutavam pela melhoria das suas condições
de vida e de trabalho. Nasceram, assim, os sin-
dicatos (trade unions). No princípio os sindi-
catos sofreram todo tipo de perseguição, não
faltando, como em nossos dias, a violência do
poder constituído.

Cada profissão tem seu sindicato. Para melhor
atuar em defesa dos seus princípios e
reivindicações, formaram as Centrais Sindicais.
O principal instrumento de ação dos sindicatos
é a greve, usada como último recurso para fazer
ouvir o que pretende e diz ser de direito. O
cuidado que há de ter é com seguimentos da
sociedade que não podem deixar de ser
atendidos, por serem vitais para o país, o estado,
o município e a população.


