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PE. GLEICIÓN ADRIANO DA SILVA

Inspirados na alegria do tempo do 

Natal do Senhor e das celebrações da 

manifestação de Deus à humanidade 

quero expressar a todos um ano novo 

cheio de bênçãos. Que cada um pos-

sa realizar os seus sonhos almejados 

e os projetos na busca da realização 

pessoal.

Mesmo diante da fragilidade hu-

mana, das dificuldades surgidas na 

convivência social, lembro a todos 

os exemplos ensinados por Jesus 

Cristo para enfrentarmos com cora-

gem as adversidades que surgirem. 

Caso 2017 seja um ano desafiador, 

vamos abraçá-lo com a esperança de 

conquistar melhorias nas mudanças 

necessárias para um Brasil mais jus-

to, honesto e com transparência nas 

ações.

Peço também à Maria, Serva do 

Senhor, para nos inspirar para que 

possamos ter a humildade e sensibi-

lidade de agir com prudência e cora-

gem necessária para que o Reino de 

Deus aconteça.

Nesta primeira reflexão do ano 

quero provocar em todos nós cristãos 

uma análise sobre o mistério da Mãe 

de Jesus: Maria de Nazaré, a Senhora 

do Cenáculo, colocada por nós como a 

nossa mãe, a “Mãe da Igreja”, e tam-

bém “Mãe da humanidade”.

A Igreja na sua tradição abra-

ça, no mistério salvífico, o passado, 

o presente e o futuro sobre a nossa 

relação com Maria. Percebemos uma 

razão lógica: ela é a Mãe de Jesus, 

cabeça da Igreja; como a Igreja é o 

corpo místico de Cristo, que é o prin-

cípio e primogênito de todas as cria-

turas celestes e terrestres (Ef 1,18), 

Maria se apresenta como uma figura 

importante nessa relação. Ela deve 

ser vista como “a mãe de todos os 

que nasceram pelo Cristo”, porque to-

dos tornaram-se irmão de Cristo e em 

Cristo, e são herdeiros de sua graça, 

de sua vida e da sua glória. 

Maria, portanto, é vista conexa ao 

mistério trinitário: na dimensão cris-

tológica (relação com Cristo), pneu-

matológica (relação com o Espírito 

Santo) e eclesiológica (relação com 

a Igreja). “A Virgem Maria, que na 

Anunciação do Anjo recebeu o Ver-

bo de Deus no coração e no corpo e 

trouxe ao mundo a Vida, é reconhe-

cida e honrada como verdadeira Mãe 

de Deus e do Redentor. Em vista dos 

méritos de seu Filho, foi redimida de 

um modo mais sublime e unida a ele 

por um vínculo estreito e indissolúvel, 

é dotada com a missão sublime e a 

dignidade de ser a Mãe do Filho de 

Deus, e por isso filha predileta do Pai 

e sacrário do Espírito Santo. Por esse 

dom de graça supera a todas as ou-

tras criaturas. Mas, ao mesmo tempo, 

está unida com todos as pessoas para 

serem salvas.

O Papa Paulo VI no discurso de 

encerramento da terceira sessão do 

Concílio Vaticano II apresentava uma 

síntese da doutrina católica acerca 

do lugar que Maria Santíssima ocupa 

no mistério de Cristo e da Igreja. E, 

emocionado, afirmou que queria con-

sagrar à Virgem Mãe um título que 

sintetizasse o lugar privilegiado de 

Maria na Igreja. E declarou: “Para a 

glória da Virgem e para o nosso con-

forto, proclamamos Maria Santíssi-

ma Mãe da Igreja, isto é, de todo o 

povo de Deus, tanto dos fiéis quanto 

dos pastores, que a chamam de Mãe 

amorosíssima. E queremos que, com 

este título suavíssimo, seja a Virgem 

doravante ainda mais honrada e invo-

cada por todo o povo cristão”. 

Maria, Rainha da Paz e Mãe da 

Igreja! Seja para nós a fonte de ins-

piração para um mundo melhor. Sem 

qualquer tipo de discriminação ou pre-

conceito. Que nos leve a ver o mundo 

como o lugar da nossa santificação 

de vida. Porque é aqui que devemos 

ser “servidores” de Deus. De acolher 

ao outro com carinho e ternura; de 

oferecer nossos serviços para trans-

formar o mais próximo numa pessoa 

mais digna; de ajudar a quem nos pro-

cura para aconselhar; de acompanhar 

aquele de nos estenda a mão. Que 

possamos mirar o exemplo daquela 

que soube ouvir no tempo certo; de 

dizer palavras provocadoras e de fir-

meza quando se fizer necessário.

Maria não pode ser vista por nós, 

apenas como aquela que fez a von-

tade do Pai. Mas ao estudar a vida 

de Maria notamos nitidamente uma 

mulher forte, corajosa que experi-

mentou a compaixão e misericórdia. 

Uma mulher acolhedora, que tinha 

consciência da sua missão. Presente 

na vida da família, conselheira, capaz 

de perceber seu espaço na sociedade; 

Mulher de fibra e de senso de justiça, 

capaz de passar ao seu Filho toda sa-

bedoria transformadora.

Maria, nossa mãe, te pedimos: 

ensina-nos a viver com sabedoria e 

dignidade!

Feliz 2017!

MARIA SANTÍSSIMA, MÃE DA IGREJA E DO POVO DE DEUS!
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MENSAGEM PELO DIA DA PAZ
PAPA FRANCISCO

A construção da paz deve ser feita 

por meio da não-violência ativa, que 

é um elemento necessário e coerente 

com os esforços contínuos da Igreja 

para limitar o uso da força através 

das normas morais. 

Todo cristão é chamado a partici-

par nos trabalhos das instituições e 

contribuir para a elaboração de uma 

legislação justa a todos os níveis. O 

próprio Jesus nos oferece um «ma-

nual» desta estratégia de construção 

da paz no chamado Sermão da Mon-

tanha. As oito Bem-aventuranças (Mt 

5, 3-10) traçam o perfil da pessoa que 

podemos definir feliz, boa e autêntica. 

Felizes os mansos – diz Jesus –, os 

misericordiosos, os pacificadores, os 

puros de coração, os que têm fome e 

sede de justiça.

Este é um programa e um desafio 

também para os líderes políticos e 

religiosos, para os responsáveis das 

instituições internacionais e os diri-

gentes das empresas e dos meios de 

comunicação social de todo o mundo: 

aplicar as Bem-aventuranças na for-

ma como exercem as suas responsa-

bilidades. 

É um desafio construir uma so-

ciedade ou empresa com o estilo dos 

obreiros da paz; a dar provas de mise-

ricórdia, recusando-se a descartar as 

pessoas, danificar o meio ambiente 

e querer vencer a todo o custo. Isto 

requer a disponibilidade de todos 

para “suportar o conflito, resolvê-lo e 

transformá-lo no elo de ligação de um 

novo processo”. Agir desta forma sig-

nifica escolher a solidariedade como 

estilo para fazer a história e construir 

a amizade social. A não-violência ati-

va é uma forma de mostrar que a uni-

dade é, verdadeiramente, mais forte 

e fecunda do que o conflito.

Asseguro que a Igreja Católica 

acompanhará toda a tentativa de 

construir a paz, inclusive através da 

não-violência ativa e criativa. No dia 

1 de janeiro de 2017, nasce o novo Di-

castério (departamentos do governo 

da Igreja Católica) para o Serviço do 

Desenvolvimento Humano Integral, 

que ajudará a Igreja a promover, de 

modo cada vez mais eficaz, “os bens 

incomensuráveis da justiça, da paz e 

da salvaguarda da criação” e da so-

licitude pelos migrantes, “os necessi-

tados, os doentes e os excluídos, os 

marginalizados e as vítimas dos con-

flitos armados e das catástrofes natu-

rais, os reclusos, os desempregados e 

as vítimas de toda e qualquer forma 

de escravidão e de tortura”

Toda a ação nesta linha, ainda que 

modesta, contribui para construir um 

mundo livre da violência, o primeiro 

passo para a justiça e a paz.

http://pt.radiovaticana.va/

PASCOM Na vida da gente cada um de nós 

tem qualidades, dons e talentos. E 

também carregamos limitações, defi-

ciências no corpo, nos sentimentos e 

na alma. Deus nos convida a estar nos 

jogos em defesa da vida, na busca da 

solidariedade, alegres e superando os 

limites. Mas, por vezes, deixamos a 

chama da luz de Deus cair ou sentimo-

-nos impotentes para agir. Contamos 

então com a ajuda de Maria, nossa 

mãe e companheira na fé.

Maria compreende as nossas fra-

quezas. Conhece também as belezas 

e as potencialidades que temos. Ela 

sussurra aos nossos ouvidos: “Meu 

filho, minha filha, eu estou com você. 

Levante-se, confie, siga em frente”! 

Assim, pedimos que Maria nos aju-

de nas horas difíceis, quando parece 

que não temos as forças necessárias. 

E mais, contamos também com sua 

intercessão pelas grandes causas da 

humanidade, para que o Bem triun-

fe nas lutas pela justiça social e pela 

defesa da nossa Casa Comum. Que 

Maria, serva do Senhor possa estar 

sempre à nossa frente para nos guiar 

e dar a sabedoria necessária para ca-

minhar.

 MOMENTO COM MARIA:

MARIA ILDA

Para você ganhar belíssimo Ano 

Novo: cor de arco-íris, ou da cor da 

sua paz. 

Ano Novo sem comparação como 

todo o tempo já vivido (mal vivido 

ou talvez sem sentido) para você 

ganhar um ano não apenas pintado 

de novo, remendado às carreiras, 

mas novo nas sementinhas do vir-a-

-ser, novo até no coração das coisas 

menos percebidas (a começar pelo 

seu interior) novo espontâneo, que 

de tão perfeito nem se nota, mas 

com ele se come, se passeia, se 

ama, se compreende, se trabalha, 

você não precisa beber champanha 

ou qualquer outra birita, não preci-

sa expedir nem receber mensagens 

(planta recebe mensagens? Passa 

telegramas?). 

Não precisa fazer lista de boas 

intenções para arquivá-las na gave-

ta. Não precisa chorar de arrepen-

dido pelas besteiras consumadas 

nem parvamente acreditar que por 

decreto da esperança a partir de ja-

neiro as coisas mudem e seja tudo 

claridade, recompensa, justiça entre 

os homens e as nações, liberdade 

com cheiro e gosto de pão matinal, 

direitos respeitados, começando 

pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um ano-novo que 

mereça este nome, você, meu caro, 

tem de merecê-lo, tem de fazê-lo 

de novo, eu sei que não é fácil, mas 

tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo 

cochila e espera desde o sempre.”

FAMÍLIA DE NAZARÉ: EXEMPLO PARA ACOLHER E VIVENCIAR O AMOR A DEUS!

MARIA, DAI-NOS A GRAÇA DE CAMINHAR COM CORAGEM!
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PE. JUNIOR VASCONCELOS AMARAL

Vigário Paroquial - Professor de Teo-

logia na PUC Minas.

Caríssimos paroquianos, duran-

te este ano de 2017 vamos estudar 

alguns temas importantes sobre a 

Bíblia. Começaremos neste mês de 

janeiro com uma visão breve e histó-

rica sobre a Bíblia, o importante livro 

sagrado dos cristãos.

A Dei Verbum, n. 2, importante 

Constituição Dogmática do Concílio 

Vaticano II (1962-1965), afirma: “Em 

virtude da Revelação, Deus invisível 

(cf. Cl 1,15; 1Tm 1,17), no seu imenso 

amor, fala aos homens como a ami-

gos (cf. Ex 33,11; Jo 15,14-15) e se 

entretém com eles (cf. Br 3,38), para 

os convidar e admitir a participarem 

da sua comunhão”. Deus fala-nos 

como a seus amigos, se diz e reve-

la seu plano amoroso: a Salvação de 

tudo o que Ele criou. 

A Bíblia é a Palavra de Deus, pois 

narra a história do Deus que cria na 

liberdade e na bondade (Gn 1-2, 4a), 

depois estabelece uma aliança com 

seus eleitos (Gn 12,1), e lhes conce-

de uma terra, uma descendência. É a 

história do Deus que liberta seu povo 

da opressão e da morte no Egito (Êxo-

do) e reestabelece com eles uma nova 

Aliança, um nova lei (Ex 19-26; Ez), 

portanto, a Bíblia é a Palavra do Deus 

de Abraão, Isaac, Jacó e de Jesus de 

Nazaré, o Cristo de Deus. 

Na Bíblia, podemos encontrar qua-

tro grandes tradições, bem definidas: 

a Torá, os Profetas, os Livros Históri-

cos-sapienciais e o Novo Testamento. 

A primeira, que pode ser considerada 

o coração do Antigo Testamento, cha-

ma-se Torá, ou conhecida como Pen-

tateuco, pelos Cristãos. Esta tradição 

abrange as narrativas míticas da Cria-

ção (Gn 1 e 2) e da queda  (Gn 3), a 

aliança estabelecida com Noé (Gn 

6), a nova Criação (Gn 7). No Gêne-

sis, observamos ainda uma tradição 

chamada de Patriarcal, onde conta-

-se a história de Abraão, Isaac e Jacó, 

juntamente com seus doze filhos, que 

constituem as doze tribos, no perío-

do tribal. A tradição do Gênesis conta 

ainda a história de José no Egito e a 

grande nação hebréia que viveu por 

lá, durante 430 anos. Outra tradição 

presente no Pentateuco trata da liber-

tação, o Êxodo, a saída do Egito, que 

tem como líder carismático Moisés. 

Dá-se então a chegada no deserto 

e tempos depois a permanência no 

sopé do Monte Horeb, a tradição do 

Sinai. Já no início do livro de Josué, 

constitui-se a posse da Terra de Ca-

naã, a terra prometida (Gn 12,1). Nos 

livros de Êxodo até Deuteronômio, 

encontramos uma tradição ampla-

mente jurídica, legislativa, que soma 

o total de 630 leis, que regulavam e 

norteiam ainda vida do povo judeu.

A segunda grande tradição, tam-

bém conhecida como Profética, que 

tem seu surgimento com os profetas 

anteriores, que nada escreveram, 

mas mantiveram-se fiéis a fé judai-

ca, no culto ao Senhor, o Deus único, 

também conhecido como javismo, 

onde se prega a fidelidade ao IHWH 

(Adonai – Senhor) e a crítica contun-

dente à idolatria, ao culto aos outros 

deuses, sobretudo os da Babilônia e 

Cananeia. Os profetas maiores, ou 

posteriores são os mais conhecidos 

entre nós cristãos, Daniel, Ezequiel, 

Isaías, Jeremias. Há outros, conside-

rados menores, porque escreveram 

bem menos, que fazem duras críticas 

à idolatria, que estão localizados en-

tre o período exílico na Babilônia, en-

tre os séculos VIII e III a. C., profetas 

conhecidos como Oséias, Miquéias, 

Amós, Zacarias. 

A terceira tradição bíblica é conhe-

cida como histórico-sapiencial, consti-

tuindo um período muito extenso, que 

vai do século X, com a tradição sobre 

Davi e Salomão até os anos anterio-

res a Jesus, com as tradições sapien-

ciais do povo, que estão assinaladas 

nos livros da Sabedoria e Provérbios. 

Esta tradição dupla apresenta a his-

toriografia deuteronomista, desde Jo-

sué até os livros sapienciais, tradição 

posterior ao movimento profético. Os 

livros históricos apresentam a pano-

râmica histórica do povo e apresenta 

ainda sua cultura que priorizava a Sa-

bedoria divina. 

A quarta tradição que compõe a 

Bíblia de edição Cristã, aquela que 

nós católicos e protestantes utiliza-

mos apresenta ainda o Novo Testa-

mento. Esta tradição está composta 

de Evangelhos, Mc, Mt, Lc e Jo, um li-

vro histórico, Atos dos Apóstolos. Há 

ainda o epistolário, as Cartas Paulinas 

e Deuteropaulinas, as Cartas Católica 

ou Pastorais e por fim, um Apocalip-

se, que retrata a tradição apocalíptica 

judaica iniciada nos século III a. C., 

que tem como continuação o Apoca-

lipse de São João. 

 O Novo Testamento pode ser 

considerado o ponto máximo da tradi-

ção escriturística, pois revela a fé em 

Jesus Cristo, apresentando sua vida, 

missão, Paixão morte e ressurreição, 

a experiência de fé dos discípulos e 

apóstolos, a missão de Pedro e Paulo 

e a experiência em torno de Jesus re-

alizada por outros discípulos que tam-

bém escreveram, culminando com a 

visão de um novo Céu e uma nova 

Terra, proposta pelo autor do Apoca-

lipse.

 Portanto, estudar a Sagra-

da Escritura é buscar Jesus Cristo, já 

narrado no AT, como promessa e no 

NT como realização. Conhecer as Es-

crituras é conhecer o Cristo. Que nes-

te mês da Bíblia possamos amar as 

Escrituras, estudá-la, meditá-la, mas 

acima de tudo vivenciá-la, buscando 

ser outro Cristo no mundo, sendo sal 

da Terra e luz do Mundo.

A BÍBLIA EM UMA SÍNTESE HISTÓRICA
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Os eleitos: padre Geovane Luíz, 

de Mariana (MG), e padre Otacílio, de 

Guarulhos (SP)

A Nunciatura Apostólica no Brasil 

comunicou, dia 21 de dezembro, a de-

cisão do papa Francisco em nomear 

dois novos bispos auxiliares para a 

arquidiocese de Belo Horizonte (MG). 

Padre Geovane Luís da Silva, atual 

pároco da paróquia Nossa Senhora 

da Piedade, em Barbacena (MG), foi 

nomeado bispo titular de Monte de 

Numidia e auxiliar de Belo Horizonte, 

assim como padre Otacílio Ferreira de 

Lacerda, que atualmente é pároco da 

paróquia Santo Antônio, em Gopoúva, 

na diocese de Guarulhos (SP), e que 

será titular de Tulana.
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Culinária com o Padre
ROSCA DA NOITE

INGREDIENTES:

•	4 ovos

•	Farinha de trigo

•	3 copos (americano) de leite mor-

no

•	2 copos (americano) de açúcar

•	1 copo (americano) de óleo

•	60 gr de fermento biológico

MODO DE PREPARO:

•	Misture muito bem os ovos com o 

leite, o açúcar, o óleo e o fermen-

to biológico.

•	Depois acrescente a farinha de 

trigo até o ponto de enrolar.

•	Amasse e sove muito bem a mas-

sa.

•	Enrole as roscas e coloque em ta-

buleiro (ou formas) untados.

•	Cubra com um pano e deixe a 

massa em forma de roscas des-

cansando durante toda a noite.

•	No dia seguinte, pela manhã, co-

loque as roscas para assar em for-

no pré-aquecido na temperatura 

média.

Agenda Paroquial Semanal
SEGUNDA

  15h 30min
17 horas
20 horas

Grupo de Intercessão
Núcleo do RCC
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

   7h 30min
   9h 30min
16 horas
19 horas

Missa
Missa
Catequese para a CRISMA
Missa

Programação Paroquial de Janeiro
1 Domingo

DIA de SANTA MARIA, MÃE de DEUS
“Encontraram Maria, José e o Recém-nascido”

5 5ª Feira 15 horas TERÇO da MISERICÓRDIA

6 6ª Feira
18 horas
19 horas
19h 30min

ADORAÇÃO ao Santíssimo Sacramento
Missa e CONFISSÃO COMUNITÁRIA
Reunião da ACOLHIDA

8 Domingo
FESTA da EPIFANIA do SENHOR

MISSA da MISERICÓRDIA
“Viemos do Oriente adorar o Rei”

9 2ª Feira Dia do BATISMO do SENHOR

15 Domingo
11 horas

II DOMINGO do TEMPO COMUM
“Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”

Batismo

20 6ª Feira Dia de SÃO SEBASTIÃO

22 Domingo
III DOMINGO do TEMPO COMUM

“Foi morar em Cafarnaum”

25 4ª Feira
Dia da CONVERSÃO de SÃO PAULO, Apóstolo
Celebração da Vida - São Thiago
CENÁCULO das Mil Ave Marias

28 Sábado Dia de SÃO TOMÁS de AQUINO

29 Domingo
IV DOMINGO do TEMPO COMUM

“Bem aventurados os pobres em espírito”

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA
Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor 
do verdadeiro amor, confiantes, a Vós nos consagramos.

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias 
lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas 
escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias
episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver 

sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado 
e curado. Sagrada Família de Nazaré,

fazei que todos nos tornemos conscientes do carácter sagrado e 
inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.

Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.

CONVITE: No dia 02/02/17, quinta-feira às 19 horas, 
celebraremos a primeira missa no SETOR 1: 

Nossa Senhora da Luz 
Praça do Teatro na Av. Leonil Prata. 

Venha participar! TRAGA VELAS.

NOVOS BISPOS PARA BH


