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PE. GLEICIÓN ADRIANO DA SILVA

Maria, cheia de graça e de espe-

rança, peregrina do amor, permita 

que possamos descobrir nos seus 

exemplos as atitudes e caminhos que 

devemos tomar para nos preparar e 

acolher em nossa vida a manifestação 

do sonho de Deus: vir habitar em nos-

so ser.

Em tempos de terra árida do amor 

divino, da falta de fé, das práticas de 

violências, desonestidade, da insensi-

bilidade humana, ensina-nos a desco-

brir as possibilidades de enfrentar as 

dificuldades que surgem nos relacio-

namentos humanos e preparar a nos-

sa vida para mudar ausência do amor 

em ações de acolhida, de promover 

em nós ternura e pequenos gestos de 

generosidade, bondade e prática do 

bem.

Novembro começa o novo ciclo da 

liturgia cristã: o tempo do Advento. 

Ele é a porta para preparar e renovar 

a vida. É um tempo de espera pelo 

Senhor.

Quero aqui nesse espaço suscitar 

reflexões que nos ajude a perceber 

que “esperar o Senhor” tem uma sim-

bologia toda especial para nós cris-

tãos. Não podemos cruzar os braços 

e ficar na espera de resultados sem a 

nossa devida participação. Mudanças 

acontecem e são conquistas que bus-

camos nas nossas ações diárias. 

O cristão deve perceber que o 

verbo “Esperar” tem um significado 

muito mais forte: de que não pode-

mos deixar que os outros resolvam 

as questões ou façam algo em nosso 

lugar. Problemas que acontecem em 

nossa convivência não se resolvem 

por si só. Precisamos ter consciência 

da situação e enfrentar cada momen-

to com responsabilidade. Não po-

demos nos omitir da nossa condição 

cidadã. Quando paralisamos ou não 

manifestamos nossas ideias e posi-

cionamento permitimos que a situa-

ção ocorra à revelia e muitas vezes 

deixamos que o contexto fique cada 

vez pior, por falta de atitude ou de um 

gesto de nossa parte. 

O Cristão deve ter a esperança que 

vem do termo “esperançar”. Significa 

que a pessoa é presente e atuante na 

vida. Que “espera transformando”! Ao 

invés de ficar estabilizado e parado, o 

cristão é aquele que tem na função e 

missão a atitude de agir, de fazer a 

sua parte, de ser responsável, de dar 

o melhor de si em tudo o que faz. É 

ser um agente transformador da vida 

que reflete ações justas e sinceras na 

sociedade e as faz acontecer.

Portanto, vamos entrar num tem-

po de esperança, de ficar atento e 

vigilante, preparando-nos alegremen-

te para o encontro com o Senhor. O 

Advento revive a dimensão histórica 

da salvação e também evidencia a di-

mensão escatológica (futuro) do mis-

tério cristão, de forma que nos insere 

no caráter missionário da chegada do 

menino Deus que evolui e se concre-

tiza na missão de ser servo e imitador 

dos exemplos de Cristo em tudo o que 

fizermos na sociedade.

É o tempo de esperança porque 

Cristo é a nossa esperança (1Tm 1, 

1); esperança na renovação de todas 

as coisas, na libertação das nossas 

misérias, pecados, fraquezas, e que 

na vida eterna, teremos a certeza de 

que valeu viver com dignidade, com 

paciência, respeito e amor diante das 

dificuldades e das tribulações da vida, 

diante das perseguições, mas que a 

salvação na vida eterna é consequên-

cia das nossas ações.

Vamos caminhar na direção do 

mistério do nascimento de Jesus: 

revelar, conviver e agir com firme-

za para uma vida de justiça e amor 

ao outro. O mundo é a nossa casa e 

de todos, e no projeto da criação de 

Deus, todos são co-participativos da 

sua continuidade. Como Jesus, deve-

mos ser autônomos e dar autonomia 

para que o outro possa realizar a sua 

história. Não ficar parado, omisso, 

esperando que algo acontecesse do 

nada. Devemos ouvir, ponderar e en-

sinar a todos para repensar valores 

em busca de mudanças necessárias.

Nesse espírito de consciência par-

ticipativa queremos que o Advento de 

2016 provoque uma espiritualidade 

comprometida. Que cada paroquiano, 

visitante e cristão possa caminhar em 

direção ao outro e seja capaz de agir 

conforme a misericórdia do Senhor: 

praticar gestos de amor que congre-

ga, une as pessoas para conviver em 

fraternidade e igualdade.

Como o Advento proporciona a 

revelação de Deus, é nossa missão 

preparar o espaço onde frequenta-

mos para que Deus se revele através 

da tolerância e diálogo, da generosi-

dade e caridade, da prática do bem, 

do respeito e acolhida, dos gestos de 

carinho. 

Assim seja!

TEMPO DE ESPERA PELO SENHOR
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SAUDADE, SILÊNCIO E ORAÇÃO
MARIA ILDA DE MENDONÇA

“A saudade eterniza a presença de 

quem se foi. Com o tempo essa dor 

aquieta, se transforma em silêncio 

que espera, pelos braços da vida um 

dia REENCONTRAR...”

As sábias palavras de Pe. Fábio de 

Melo, faz-nos nos lembrar que no dia 

de Finados, não festejamos a morte e 

sim, nossa fé na ressurreição e a es-

perança do encontro na morada que 

Jesus nos preparou, no seio amoroso 

de Deus. 

A comemoração dos fiéis defuntos 

é uma oportunidade ímpar para agra-

decer a Deus pela existência daqueles 

que nos precederam e, de certa for-

ma, participaram da construção de 

nossa própria história.

O gesto mais comum em Finados 

é a visita ao cemitério, a participação 

na Eucaristia e as devoções próprias 

de cada cultura, como acender velas, 

oferecer flores e enfeitar os túmulos 

dos falecidos. 

Em todos estes gestos antropolo-

gicamente enraizados no ser humano 

transparece a consciência que temos 

de nossa finitude e da necessidade 

absoluta de apego ao Divino para a 

manutenção da esperança em glorifi-

cação da existência.

Aqui em nossa Paróquia, temos 

04 fieis leigos que que fazem parte 

da Pastoral da Esperança (Exéquias) 

e que desenvolvem o seu serviço com 

carinho, dedicação, acolhida e serie-

dade junto à família enlutada. São 

mensageiros da esperança.

A Pastoral da Esperança tem o in-

tuito de ser prestativa e solidária para 

com aqueles que sofrem pela dor do 

falecimento de um familiar ou alguém 

mais próximo, levando assim o con-

forto espiritual e maternal da Igreja. 

IR. AFONSO MURAD

Como Igreja, somos uma comu-

nidade organizada, com ritos e nor-

mas. Assim, a oração litúrgica é mais 

definida do que a devoção, tanto na 

forma de realizar quanto na disposi-

ção do tempo. Há um ciclo anual, que 

começa com as quatro semanas do 

advento, passa pelo tempo do natal, 

segue durante boa parte do ano no 

“tempo comum”, concentra o apelo à 

mudança de vida durante os 40 dias 

da quaresma e celebra a alegria da 

ressurreição e os seus frutos em 7 se-

manas, culminando com Pentecostes.

Na liturgia reformada depois do 

Concílio Vaticano II, Maria foi recolo-

cada em íntima relação com o mistério 

de Cristo e da Igreja. No correr do ano 

litúrgico, há três tipos de celebrações 

marianas, por ordem de importância: 

as solenidades, as festas e as memó-

rias. As solenidades, como o nome in-

dica, constituem as celebrações mais 

importantes, com um sabor especial. 

Em todo o mundo elas são quatro: 

Maria, Mãe de Deus (1o de janeiro), 

Anunciação (25 de março), Assunção 

(15 de agosto) e Imaculada Conceição 

(8 de dezembro). Em cada diocese e 

país, há ao menos uma solenidade. 

Dentre as festa marianas, recorda-

mos a da Visitação (31 de maio). 

Existem várias memórias maria-

nas, como: nascimento de Maria (8 

de setembro), NS. das Dores (15 de 

setembro), NS. de Fátima (11 de fe-

vereiro), NS. do Carmo (16 de julho) e 

NS. Rosário (7 de outubro). Algumas 

delas são memórias facultativas, ou 

seja: opcionais. Uma celebração de 

memória pode ser, para determinada 

Igreja local ou regional, uma solenida-

de. 

Para a América Latina, a memória 

de Nossa Senhora de Guadalupe (12 

de dezembro) se transformou em so-

lenidade, pois ela foi proclamada pa-

droeira de nosso continente. Para o 

Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que 

era uma memória, foi elevada ao grau 

de solenidade.

Nas solenidades, festas e memó-

rias de Maria, os padres e as equipes 

de liturgia devem ajudar a comunida-

de eclesial a conhecer mais e melhor 

a mãe de Jesus. Essas ocasiões ser-

vem também para relacionar Maria 

com Jesus e a comunidade cristã.

http://maenossa.blogspot.com.br/

 MOMENTO COM MARIA:

MARIA ILDA DE MENDONÇA

Você conhece o documento 105 

da CNBB? 

Então não perca tempo. 

Procure conhecê-lo, adquira o 

seu e aprofunde sobre o serviço 

cristão no mundo.

‘Nem o sal, nem a luz, nem a 

Igreja e nenhum cristão vive para 

si mesmo, Sua missão é sair de si 

mesmo, iluminar, se doar, dar sabor 

e se dissolver”.

No recente documento “Cristãos 

leigos e leigas na Igreja e na Socie-

dade:  Sal da terra e luz do mundo” 

(Doc. 105), aprovado na 54ª Assem-

bleia Geral da CNBB, três palavras 

indicam a identidade, a espirituali-

dade e a missão dos leigos. 

Os leigos são sujeitos eclesiais e 

são sal e luz.

O que motiva o nosso olhar de fé 

a ser sal e luz neste mundo de espe-

ranças?

Somos testemunho de comunhão 

fraterna, que se torna fascinante e 

resplandecente?

Posso dizer como o Papa Fran-

cisco que afirma que cada cristão, 

consciente do seu batismo, deve di-

zer: “Eu sou uma missão nesta terra 

e para isso estou no mundo”? 

Tenho consciência que o reino de 

Cristo cresce onde se manifesta a 

atitude de serviço, a doação gene-

rosa em prol dos irmãos, onde há o 

respeito pelos outros, onde se luta 

pela justiça e pela libertação?

Reflita e leia o documento 105.

UM DOCUMENTO COM DIRETRIZES PRECISAS E IMPORTANTES

MARIA, MÃE DE JESUS NO ANO LITÚRGICO
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PASCOM

Ser dizimista na sua raiz mais pro-

funda significa construir uma comuni-

dade. Ser dizimista é ter consciência 

de contribuir e ajudar a comunidade 

nas despesas coletivas relacionadas à 

organização e manutenção do templo. 

Significa o reconhecimento e gratidão 

a Deus por participar da vida comu-

nitária. 

Dízimo não é imposição, não é 

obrigação, é uma forma fácil de ser-

mos gratos a Deus pelo dom e graça 

que recebemos no resultado de nos-

sos trabalhos, portanto é uma oferta 

diante do resultado que produzimos. 

Dízimo é partilha, não é esmola. Par-

tilhar não é dar o que sobra. 

Partilhar, é doar o que o outro pre-

cisa. Reparto, confiante, de que nada 

do que ofereço me fará falta. Dízimo 

é amor. É por isso que quanto mais 

partilhamos, mais temos.

O dízimo nos educa para a grati-

dão e para a generosidade. Ele nos 

leva a abrir os horizontes da nossa 

mente, a abrir o nosso coração ao 

serviço do bem-comum. 

Jesus Cristo nos diz que há mais 

bem-aventurança em servir e doar do 

que em receber (At 20, 35). 

Então, no sentido cristão, só é 

motivo de alegria para Deus quan-

do fazemos uma doação espontânea 

daquilo que produzimos sem esperar 

nada em troca.

PE. JUNIOR VASCONCELOS AMARAL

Vigário Paroquial - Professor de Sa-

grada Escritura.

No Evangelho de Mateus, o Evan-

gelho do próximo ano litúrgico (2017), 

mais precisamente no interior do pri-

meiro discurso  deste Evangelho, en-

contramos uma preciosa passagem 

bíblica, que nos ensina a verdadei-

ra prática da oração, Mt 6,  5-8: “E, 

quando orares, não sejas como os 

hipócritas; pois se comprazem em 

orar em pé nas sinagogas, e às es-

quinas das ruas, para serem vistos 

pelos homens. Em verdade vos digo 

que já receberam sua recompensa. 

Mas tu, quando orares, entra no teu 

quarto e, fechando a tua porta, ora a 

teu Pai que está em secreto; e teu Pai, 

que vê em secreto, te recompensará 

publicamente.E, orando, não useis de 

vãs repetições, como os gentios, que 

pensam que por muito falarem serão 

ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a 

eles; porque vosso Pai sabe o que vos 

é necessário, antes de vós lho pedir-

des”. 

A comunidade de Mateus, que era 

organizada em sua maioria por ju-

deus convertidos a palavra de Jesus 

e de novos seguidores, provenientes 

do paganismo, todos são convidados 

à prática de oração em segredo, na 

discrição, numa sintonia amorosa 

com Deus. Certamente, na comunida-

de mateana (de Mateus) havia muita 

gente que se aparecia nas assem-

bleias, tais assembleias se reuniam 

para celebrar a memória de Jesus 

Cristo, à luz da Torá, do Pentateuco, 

celebravam a eucaristia, ação de Gra-

ças do Cristo ao Pai, na comunhão do 

Espírito Santo. 

O contexto vital da pequena pas-

sagem acima, no Sermão da Mon-

tanha, evidencia que alguns pagãos 

participavam das assembleias com 

gritos, em um verdadeiro show para 

tocar o coração de Deus, não muito 

diferente de alguns cristãos fanáticos 

de hoje, que acham que Deus é surdo 

ou que tem ouvidos moucos. Na co-

munidade de Mateus havia também 

alguns ex-judeus que nas assembleias 

se comportavam como se estivessem 

nas sinagogas e nas praças, fazendo 

verdadeiros comícios para Deus. Ao 

contrário, a comunidade de Mateus 

e nossa Igreja, hoje, são convidadas 

a prática discreta da oração, no se-

gredo do quarto, do coração propria-

mente dito. Mesmo reunidos em as-

sembleias litúrgicas, não precisamos 

gritar, nem teatralizar, pois Deus, O 

que tudo sabe,  conhece tudo  em nós, 

sobretudo nossos corações. 

A oração deve ser entendida como 

uma arte que só o espírito humano é 

capaz de vivenciar e decifrar, na sim-

plicidade. A oração pode ser consi-

derada, antes de tudo, um diálogo 

fecundo, no qual falamos com  Deus 

e ouvimos a Deus. Nós mesmos nos 

dizemos a Ele e Ele nos compreen-

de com perfeição. A oração, quando 

praticada no silêncio do coração, no 

nosso quarto interior ou ainda na vida 

litúrgica da Igreja, torna-se realidade 

de intercâmbio e comunhão com Ele. 

Viver uma vida de oração é deixar-se 

exercitar e se consolar pelo Espírito 

Santo de Deus, que nos conduz à fé 

em Jesus Cristo, proclamando-o Filho 

de Deus e Senhor (Kírios). A oração 

nos conduz, ainda e acima de tudo, à 

prática da caridade, pois não somos 

convidados a orar apenas por nós, 

mas por todos, sem distinção.

Como nos ensina o Papa Francis-

co, podemos rezar na simplicidade, 

utilizando nossa mão, ou melhor, nos-

sos cinco dedos. 

O primeiro, o dedo polegar, é o 

que está mais próximo de nós, com 

ele nos lembramos e oramos por to-

dos os que amamos, todos os que nos 

têm amor. Com o segundo dedo, o in-

dicador, lembramo-nos e rezamos por 

todos aqueles que nos ensinam neste 

mundo: o Papa, os bispos, os padres, 

os professores e professoras, profis-

sionais da saúde e todos os que fazem 

da educação uma arte transformado-

ra. Com o dedo maior, lembramo-

-nos e oramos por todos os que nos 

governam: Presidente, governadores, 

deputados, prefeitos, vereadores. 

Com o dedo anelar, nos lembramos 

e oramos por todos os que nós não 

amamos tanto, aqueles que nos fa-

zem o mal, nos criticam, fofocam a 

nosso respeito, todos os que nós nem 

sempre tratamos com tanto afeto e 

vice-versa. Por fim, com o dedo míni-

no, somos convidados a orar por nós 

mesmos, como sempre os últimos, os 

servos indignos. Assim, aprendemos 

a fazer da oração uma prática de ca-

ridade e não apenas um murmurar a 

Deus, visando apenas benesses para 

nós e nada para os outros que vivem 

e convivem conosco.

ORAÇÃO, OU QUANDO OUVIMOS E FALAMOS COM DEUS!

O DÍZIMO NOS EDUCA PARA A GRATIDÃO! 
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Culinária com o Padre
PÃO DE QUEIJO COM CREME DE 
LEITE

INGREDIENTES:

•	1 caixa 200 ml de creme de leite

•	1 copo de 250 ml de queijo ralado  

meio-cura

•	1 copo de250 ml de polvilho (Pode 

ser doce ou azedo)

•	Sal a gosto 

MODO DE PREPARO:

•	Misture o polvilho, o creme de 

leite, o queijo e amasse até soltar 

das mãos;

•	Se precisar, acrescente um pouco 

mais de polvilho se a massa esti-

ver mole ou leite se estiver seca, 

até dar ponto de enrolar. 

•	Prove o sal. Caso seja necessário 

acrescente mais, pois dependen-

do do queijo que usar você poderá 

temperar a massa com menos sal;

•	Prove a massa.

•	Atenção nessa hora! A massa 

deve ficar mais sequinha mesmo. 

•	Leve para assar em forno médio, 

pré-aquecido.

Agenda Paroquial Semanal
SEGUNDA 20 horas Terço dos Homens

TERÇA
14 horas
19 horas

Artesanato
Grupo de Oração

QUARTA
15 horas
19 horas

Pastoral da Saúde (Reunião quinzenalmente)
Missa e Novena Perpétua à Maria, Serva do Senhor

QUINTA 15 horas Adoração Santíssimo Sacramento/Capela Santíssimo

SEXTA
19 horas

19h 30min
Missa
Reunião - Grupo de Jovens

SÁBADO

  8 horas
  8 horas
  9 horas
15 horas
18 horas

Reunião MECE’s (quinzenalmente)
Vicentinos
Catequese Infantil
Terço dos Homens
Missa

DOMINGO

  8 horas
10 horas
16 horas
19 horas

Missa
Missa
Catequese para a CRISMA
Missa

Programação Paroquial de Novembro
1 3ª Feira Dia de TODOS OS SANTOS

2 4ª Feira
19 horas

Dia dos FINADOS - Fiéis defuntos
Missa

3 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

6 Domingo
19 horas

FESTA DE TODOS OS SANTOS
“Grande será a vossa recompensa nos céus”

Missa da MISERICÓRDIA

10 5ª Feira ENCONTRÃO do ECC

12 Sábado RETIRO da CATEQUESE

13 Domingo   8 horas
10 horas
19 horas

XXXIII DOMINGO do TEMPO COMUM
“É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida”

Missa
Missa com Batismo
Missa e CERCO de JERICÓ

17 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

18 6ª Feira DEDICAÇÃO das BASÍLICAS de S. PEDRO e S. PAULO 

19 Sábado
14h 30min PEREGRINAÇÃO  do  TERÇO  dos  HOMENS  rumo à 

CATEDRAL CRISTO REI

20 Domingo

 

  8 horas
10 horas
19 horas

FESTA DE CRISTO REI DO UNIVERSO
“Senhor, lembra-te de mim 

quando entrares no teu Reinado”
Missa
Missa com PRIMEIRA EUCARÍSTIA
Missa e CERCO de JERICÓ

22 3ª Feira Dia de SANTA CECÍLIA

24 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

27 Domingo 8 horas
10 horas
19 horas

I DOMINGO do ADVENTO
“Ficai atentos e preparados”!

Missa
Missa
Missa e CERCO de JERICÓ

30 4ª Feira Dia de SANTO ANDRÉ, Apóstolo

DIZIMISTAS aniverariantes / Novembro
Carlos Alberto de Magalhães 01/11; 

Terezinha Augusta da Costa 02/11; 

Vicente Adair Farnezi 02/11; Ilda 

Aparecida Pereira Costa 03/11; Mar-

coni Robson P. Gomes 03/11; Eliane 

Santos Coelho 04/11; Elizabete Pires 

Marques 04/11; Júnior Cardoso Costa 

04/11; Maria da Penha Vieira Lanna 

04/11; Kelly Marce Magalhães 05/11; 

Maria Conceição Fonseca Teixeira 

05/11; Maria Madalena Mendes dos 

Santos 05/11; Leila Maria Fonseca 

Silva Araújo 06/11; Maria Severa de 

Souza Affonso 06/11; Henny H. Gue-

des de Oliveira 07/11; Lidiana de Fá-

tima Correra Ramalho 07/11; Zenir 

Caldas Camargos 07/11; Bruna Pi-

res de Matos 08/11; Cláudio Roberto 

08/11; José Geraldo de Oliveira 08/11; 

Marco Túlio Lamonier 08/11; Karine 

Alice F. Soares 09/11; Leia Maria Al-

ves Barros 10/11; Valmira Guimarães 

da Trindade 10/11; Helena Brasileiro 

Henriques 11/11; Ari Codoleto Olivei-

ra 13/11; Maria Ledas Rocha 13/11; 

Tereza Alves Coelho 13/11; Ilda de 

Barcelos Abrantes 14/11; Lúcia As-

sunção Silva 14/11; Maria Luiza Co-

lantoni Margonari de Souza 14/11; 

Antônia Amora da Mata 15/11; Edil-

son Tavares Rocha 15/11; Selma de 

Fátima Porto Ferreira 15/11; Astro-

gilda Tinoco da Silva Guterres 16/11; 

Geraldo Celso Torres Lage 16/11; Ge-

raldo Eustáquio Magela 16/11; Edu-

ardo Alexandre Guimares Ferreira 

Trindade 17/11; José Adriano de Cas-

tro 17/11; Márcio Aurélio Silva 17/11; 

Teresa Rodrigues Camini 17/11; Maria 

Luiza Melo Silva 18/11; Solange Silva 

Silvestre Rodrigues 18/11; Lêda Cam-

pos Gertrudes 20/11; Eliane Cristina 

da Silva Ramos 21/11; Flávio Mar-

cos Harry 21/11; Maria das Graças 

Resende Ribeiro 21/11; Vicente Pires 

de Andrade 21/11; Clair Evangelista 

Lara 22/11; Iole Fernandes Genero-

so 22/11; Alexandre Wagner Ribeiro 

Miranda 23/11; Neila Carvalho Fer-

reira Delgado 24/11; Eunice Souza de 

Santana 26/11; Grenda Garcia 26/11; 

Diva Maria da Silva Alves 29/11; Élio 

Saturnino Ferreira 29/11; Elsso Apoli-

nário Dias 29/11; Terezinha Soares da 

Silva 30/11.

A Pastoral do Dízimo parabeniza os aniversariantes e agradece 
pela ajuda, contribuição e partilha para os trabalhos pastorais.


