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PE. GLEICIÓN ADRIANO DA SILVA

Pároco

Paz e bem! 

Caros paroquianos e amigos: 

“É tempo de recomeçar, de reno-

var a fé e se agarrar as esperanças”. 

O cenário da nossa sociedade brasi-

leira passa por momentos de dificul-

dades que nos pede reflexões éticas 

seguidas de mudanças. Não podemos 

ficar insensíveis a situações graves 

e de falta de respeito à sociedade e 

sentido da vida.

Foi o próprio Jesus que sempre se 

colocou ao lado dos marginalizados e 

da luta pela dignidade da vida. Não se 

pode aceitar que atitudes corruptas 

sejam praticadas e que nossa socie-

dade fique alheia ou omissa diante 

de fatos desonestos, e muitas vezes 

desumanos, sofrendo pelas consequ-

ências de tais atitudes.

Jesus nos mostrou que quando 

queremos fazer o bem ao outro e 

praticar gestos concretos de amor ao 

grupo que convivemos, nós conse-

guimos. Quero aqui convocar a cada 

leitor para colocar em prática esse 

gesto: “Faça o bem” em qualquer situ-

ação. Caso contrário, evite fazer algo 

que não contribua com o respeito ao 

próximo e a tudo que é coletivo.

Sabemos que muitos fatos e atitu-

des de outras pessoas nos revoltam, 

nos levam a insatisfação e até mes-

mo indignação. Mas não podemos 

nos esquecer do sentido da palavra 

misericórdia: junção de duas palavras 

(“miseratio”) compaixão + (“cordis”) 

coração = ter um coração compade-

cido. Isso significa que a imagem e 

semelhança de Deus Pai, devemos 

acolher o outro nas suas fraquezas, e 

caminhar ao seu lado, desde que esse 

“outro” se reconheça arrependido e 

convertido para uma nova vida e re-

lacionamento.

Deus não é feliz e nem conivente 

com o pecado, com a atitude desleal, 

com o erro, a corrupção e qualquer 

tipo de maldade. Ele acolhe o errante 

e o pecador arrependido para valori-

zar o sentido da vida. Devemos dar 

valor a tudo que é favorável para a 

prática do bem, do crescimento de 

uma pessoa e da comunidade. Temos 

que acolher todo aquele que se dis-

põe a ajudar o outro e ser servidor do 

grupo.

Deus não quer que a pessoa ou 

sociedade finja que erros não acon-

teceram, ou que aceitemos situações 

desonestas e erradas, ou mesmo que 

fechamos os olhos diante das corrup-

ções e situações frustrantes. Não po-

demos ser hipócritas a ponto de fingir 

que está tudo bem. Este é um momen-

to que supõe muita tranquilidade, éti-

ca e clareza do que precisa ser feito. 

É preciso transparência de ações e ter 

a sensibilidade de contribuir e não ser 

um empecilho no caminho de outros.

Jesus demonstrou essa condição 

em tudo que fazia. A cada ajuda e 

aconselhamento, a cada ensinamento 

ele depositava no seu interlocutor a 

capacidade de fazer uma reflexão, de 

obter a confiança capaz de provocar 

tomada de atitude. Essa atitude gera-

va nas pessoas o aumento da fé. Uma 

fé que transforma, que move obstácu-

los e conforta o coração. Fé que edifi-

ca, que solidariza. Fé que transforma, 

que faz o impossível acontecer. 

O ano de 2017 está convidativo 

para mudanças e de expressar con-

fiança nas melhorias de convivência 

e de relacionamentos sociais e políti-

cos. É um momento para que o cristão 

consciente demonstre o seu papel de 

cidadania e participação na vida co-

letiva. 

Precisamos de pessoas compro-

metidas com a vida, com as coisas pú-

blicas e políticas no seu sentido mais 

puro: “arte de viver em uma cidade”. 

Este é um momento de se comprome-

ter com os valores éticos e morais. 

Momento de fazer valer o que apren-

demos e que dignifica a vida.

Que tal lembrarmos os princípios 

aprendidos com nossos pais? Dos 

bons ensinamentos da nossa cateque-

se? Dos valores que a escola nos aju-

dou a melhorar? Daquilo de que não 

abrimos mão para que o outro prati-

que conosco?

Estamos num momento de refletir 

sobre a crise ética da nossa socieda-

de. 

Precisamos nos posicionar e agir 

como um verdadeiro cristão que acre-

dita e tem fé na melhoria da qualidade 

de vida. Uma fé que irradia luz, que 

nos encoraja. Fé que acalenta, que 

nos faz ser melhor.

FAÇA O BEM EM QUALQUER SITUAÇÃO!
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A Paróquia Maria Serva do Se-

nhor tem a alegria de convidar a to-

dos para as inscrições no Curso de 

Teologia Viva, a formação que visa 

ao aprofundamento bíblico-teológico 

e pastoral, com o intuito de melhor 

conhecer fé Cristã e assim dinamizar 

ainda mais a Evangelização na Igreja. 

Todas as quintas-feiras, exceto a 

segunda do mês, com início dia 02 

de fevereiro, das 19h 45min às 21h 

45min.

Investimento: R$20,00 (mensali-

dade) e mais material didático a parte. 

Nosso primeiro semestre consisti-

rá num profundo estudo introdutório 

da Teologia Cristã e da Sagrada Es-

critura. 

Contamos com a colaboração de 

professores doutores e mestres em 

Teologia. A sua participação e adesão 

neste projeto de Teologia Viva dina-

miza ainda mais a ação Pastoral e 

Missionária de nossa Paróquia Maria 

Serva do Senhor. 

Diretor Teológico: Prof. Dr. Pe. Ju-

nior Vasconcelos, vigário paroquial 

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA 

PAROQUIAL ou com Rosalina - Ildeu  

e Romilda, e Delmiro (Coordenação)

OS SETE PASSOS DO PERDÃO
PASCOM

“Eu te perdoo”: estas podem ser 

as três palavras mais difíceis de se-

rem ditas “Eu te perdoo”: estas po-

dem ser as três palavras mais difíceis 

de serem ditas. Apesar de simples, 

carregam um peso enorme. Perdoar 

pode ser extremamente difícil, princi-

palmente quando você está se sentin-

do triste, desapontado e ferido pelo 

que aconteceu. Mas o perdão é liber-

tador, ele consegue te livrar da dor, 

do sofrimento e da culpa que podem 

te acompanhar durante uma vida in-

teira. Faz bem tanto para a “vítima” 

quanto para o “culpado”, é fruto de 

um trabalho pessoal e interno que 

sempre começa com o desejo de per-

doar.

Mais do que tudo, perdoar é um 

ato de coragem. Para perdoar você 

vai ter que passar por várias etapas 

que, apesar de dolorosas, são neces-

sárias para liberar o melhor presente 

que você pode dar ou receber de al-

guém: o perdão. Por que é tão difícil 

perdoar? 

O perdão é um fardo pesado. Você 

está ferido, está machucado, e isso 

não parece nem um pouco justo para 

você. Você quer descarregar a sua 

dor, mas não sabe onde descontá-la, 

então continua carregando esse fardo 

com você. 

Para você, perdoar não faz senti-

do. Você acha que é ilógico perdoar 

alguém que te causou tanto mal e lhe 

trouxe tanta dor. Você provavelmente 

diz para si mesmo: “Ele é quem deve 

me pedir perdão. Foi ele quem me 

machucou. Por que então eu deveria 

perdoá-lo”? 

É preciso ter muita coragem para 

perdoar alguém. Você precisa se tor-

nar vulnerável quando tudo o que 

mais quer é se proteger. Perdoar é di-

fícil porque você se expõe ao medo de 

ser ferido novamente. A seguir estão 

os sete passos a serem seguidos para 

perdoar alguém:

1. Identifique a sua mágoa: Loca-

lize a verdadeira fonte de sua dor, 

se necessário vá até as profundezas 

do seu ser para achá-la. Às vezes, já 

estamos há tanto tempo machucados 

que já nem nos lembramos mais do 

real motivo do nosso ressentimento. 

É importante lembrar que às vezes 

também precisamos de perdão, nem 

sempre o outro foi a causa de nossa 

mágoa. Às vezes cometemos erros e 

nos culpamos demais, por isso é im-

portante identificar a causa da sua 

mágoa. Então tente descobrir qual é 

a causa desse sentimento conflitante: 

você pode ter fracassado, perdido 

uma oportunidade por causa de al-

guém, ou alguém pode ter sido cruel 

com você, te ofendido ou até mesmo 

te agredido etc. Independentemente 

da razão, tente identificar a raiz de 

sua dor.

2. Reconheça que você tem emo-

ções dolorosas: O que você está sen-

tindo? Tristeza, culpa, raiva, solidão? 

Pode ser até mesmo algo mais pro-

fundo que isso, como ódio, aversão, 

ciúmes ou depressão? Isso tudo faz 

parte de um mecanismo de defesa 

que está bem enterrado em algum 

lugar do seu inconsciente, é necessá-

rio deixar que essas emoções fluam e 

que você reconheça e expresse o que 

estiver sentindo. Escreva em uma fo-

lha todas as emoções negativas que 

você está sentindo, se acha que não 

consegue fazer isso sozinho, procure 

um psicoterapeuta. Não julgue a si 

mesmo, lembre-se que isso tudo faz 

parte do processo e mesmo que seja 

doloroso, é necessário que sinta es-

sas emoções para que se livre do far-

do pesado que está carregando.

3. Perdoe a si mesmo: O perdão 

começa de dentro para fora. Lembre-

-se de que a culpa não é sua, não se 

sinta culpado por alguém ter te ma-

chucado. Só porque você estava en-

volvido não implica que você tenha 

sido o culpado por tudo o que acon-

teceu, perdoar a si mesmo é essencial 

para conseguir liberar o perdão. Ape-

nas se perdoando você será capaz de 

se livrar das emoções negativas que 

estão associadas à dor causada pela 

outra pessoa.

4. Tenha empatia: Deixe o fluxo 

da empatia entrar em sua vida. Em 

primeiro lugar seja empático consigo 

mesmo, em seguida, tente aos pou-

cos ter empatia pela pessoa que o 

magoou. Tente entender suas motiva-

ções, emoções, circunstâncias, tente 

entender o porquê dela ter agido de 

tal forma. Você precisa desafiar a si 

mesmo e se colocar no lugar dessa 

pessoa para conseguir ver a situação 

a partir da perspectiva dela. 

5. Perdoe Compaixão e empatia se 

materializam em ações quando você 

esquece o problema e parte para a 

solução. Sinta-se livre para perdoar 

essa pessoa. Você é capaz de perdoá-

-la agora que já se perdoou e viu as 

coisas por outra perspectiva. Não 

vale a pena continuar carregando 

esse peso. Lembre-se de que o per-

dão é a melhor coisa que alguém pode 

receber, então perdoe e se livre desse 

fardo!

6. Tenha gratidão O perdão é uma 

das formas mais poderosas de cresci-

mento pessoal, tanto para quem per-

doa quanto para quem é perdoado. 

Muitas pessoas que foram perdoadas 

concordam que esse gesto as libertou 

e mudou as suas vidas de forma po-

sitiva. Quando você se livra do fardo 

da mágoa e de todos os sentimentos 

negativos que estão associadas a ela, 

você adquire a paz e a liberdade ne-

cessária para viver uma versão me-

lhor de si mesmo. Você também pas-

sa a transmitir essa paz e liberdade às 

pessoas ao seu redor.

7. Permita-se amar novamen-

te O perdão permite que possamos 

amar novamente. Agora que você 

finalmente conseguiu liberar o per-

dão, seu coração poderá se encher de 

amor. Você está mais forte, porque 

sabe que é capaz de amar a si mesmo 

e aos outros, não importa qual foi a 

magnitude das transgressões sofridas 

no passado, agora você tem uma das 

melhores habilidades que um ser hu-

mano pode desenvolver: o perdão. 

Fonte: Aleteia

ESTAI SEMPRE PRONTOS A DAR A RAZÃO DA VOSSA ESPERANÇA (I Pedro 3,I5)
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PE. JUNIOR VASCONCELOS AMARAL

Vigário Paroquial - Professor da Sa-

grada Escritura na PUC Minas.

O Pentateuco, também conhecido 

como Torá judaica (“Lei”, “instrução”, 

“ensino de mãe”), pode ser conside-

rado o coração das Escrituras Sagra-

das. Toda Escritura tem como inspira-

ção a “Lei de Deus” para Moisés e seu 

povo, juntamente a toda tradição que 

compõe o Pentateuco, a saber: a tra-

dição da Criação (o Gênesis), seguida 

da tradição dos Patriarcas e Matriar-

cas do Povo (Abraão e Sara, Isaac 

... e Jacó), em seguida a tradição do 

Êxodo, a ida para o Egito e a volta do 

Egito para Canaã, período conhecido 

como Exílio ou cativeiro, que perdu-

rou cerca de 430 anos, seguido da 

busca incessante pela terra, quarenta 

anos peregrinando pelo deserto.

Em seguida, temos uma tradição 

extensa de Leis, a tradição legislativa, 

que compõe o Levítico e o livro dos 

Números e, por fim, a tradição da re-

leitura das Leis dadas a Moisés e ao 

povo, também conhecida como Deu-

teronômio, que traduzindo do gre-

go pode ser chamada de “Segundas 

leis”, uma tradição posterior e mais 

recente que releu a tradição do livro 

do Êxodo, esta tradição do Dt está si-

tuada no século VI a. C.

O Pentateuco foi atribuído, em sua 

autoria, a Moisés. Contudo, sabe-se 

hoje, depois de toda busca mais pro-

funda pela história por trás do texto 

bíblico, que o Pentateuco ou a Torá 

tem como autor o próprio Deus, que 

inspirou muitos homens e mulheres 

(escribas e amanuenses, ou também 

hagiógrafos) para que estes narras-

sem a história do povo de Deus em 

linguagem humana, cheia de imper-

feições, contudo, de modo global esta 

Escritura é inspirada e por isso infalí-

vel, sem erros.

Originalmente, a Torá tem com lín-

gua oficial o hebraico, mas no século 

III a. C. setenta e dois sábios a tradu-

ziram para o grego, dando a este tex-

to o nome de Septuaginta, ou a Bíblia 

LXX (70), que é composta também 

pela tradição dos profetas (Nebiin) 

e dos Escritos sapienciais (Ketubim). 

Estes três conjuntos formam a Bíblia 

hebraico a TaNaK. A versão grega 

LXX serviu para os judeus que viviam 

na Diáspora, “fora da Palestina”, so-

bretudo em Alexandria no Egito, isto 

é, na grande dispersão a partir do 

século IV a. C., dispersão provocada 

depois do Exílio na Babilônia.

O Pentateuco ou Torá tem este 

nome, pois é uma composição de cin-

co importantes livros, já supracitados, 

mas que na sequência são: Gênesis 

(Gn), Êxodo (Ex), Levítico (Lv), Núme-

ros (Nm) e Deuteronômio (Dt). Estes 

mesmos livros com nomes gregos, 

como conhecemos, têm seus respec-

tivos nomes ou títulos em hebraico e 

são eles: Bereshit (Gn), Shemot (Ex), 

Waykrá (Lv), Bamidbar (Nm), Deva-

rim (Dt).

Podemos, grosso modo, perceber, 

segundo estudiosos renomados do 

Pentateuco, três formas de literatu-

ra ao longo desta grande obra anti-

ga. A primeira, a pré-história mítica, 

que compõe os primeiros onze capí-

tulos do Gn, que narram a criação do 

mundo e do ser humano (Gn 1-2,4a 

e Gn 2,4b- 3), em seguida narra-se a 

queda, o pecado original, em seguida 

o pacto, ou aliança com Noé e toda 

história de uma nova Criação, com o 

dilúvio. Estas histórias consideradas 

míticas dizem de uma história uni-

versal em sentido muito particular 

de um povo que vivia na Palestina e 

que teve contato com outras culturas 

que também narravam suas origens. 

Estes mitos arquétipos valem “para 

todas as pessoas e não só para uma 

em particular”. Deus cria o ser huma-

no (Adam), que tem sua descendência 

incontável como as estrelas do céu e 

os grãos de areia do mar. A segunda 

literatura presente no Pentateuco é a 

história dos antepassados, ou dos Pa-

triarcas, a partir de Gn 12 até o fim 

do livro de Gn com a morte de Jacó a 

benção a seus doze filhos. Estes capí-

tulos narram a saga (história de luta e 

vitória, seguida de tragédias) de mui-

tas pessoas, homens e mulheres, que 

viveram suas histórias e que experi-

mentaram a ação amorosa de Deus.

A terceira tradição literária pre-

sente no Pentateuco é a do Êxodo e 

das Leis. O Êxodo é a saída do Egito 

liderada por Moisés, aquele que foi 

retirado das águas. Moisés motiva o 

povo para uma libertação surpreen-

dente que perdurava 430 anos mais 

ou menos. Deus liberta seu povo e o 

convoca para que depois de livre pos-

sa ouvir suas leis na região do Mon-

te Sinai. Lá Deus entrega a Moisés 

duas tábuas com 10 mandamentos, 

que motivam a uma relação com ele e 

com o semelhante, o próximo.

Do ponto de vista teológico e bí-

blico, o Pentateuco é de suma impor-

tância para a compreensão do sentido 

das Escrituras, em sua totalidade. Se 

no início deste texto o comparamos 

ao coração, significa que ele é a vál-

vula pulsante da qual emana a graça 

de Deus que percorre todos os outros 

textos até chegar ao Novo Testamen-

to. Esta graça anunciada no Pentateu-

co, a Lei de Deus, pode ser comparada 

a Jesus, que, para nós cristãos, pode 

ser comparado ao novo Pentateuco, à 

nova Torá, a nova Lei que dá sentido a 

toda lei e a leva à perfeição.

No próximo mês (março) vamos 

tratar sobre o sentido dos 10 manda-

mentos (o Decálogo) para o livro do 

Êxodo e para o Deuteronômio cap. 5 

que o repete “ipsis litteri”, isto é, li-

teralmente. Veremos o sentido da Lei 

para o povo de Deus e para nós nos 

dias de hoje.

TORÁ OU PENTATEUCO: A TRADIÇÃO POR EXCELÊNCIA

COMITÊ DE SERVIÇOS É uma irmandade de homens e 

mulheres que compartilham, entre si, 

suas experiências, forças e esperan-

ças, a fim de resolver seu problema 

comum e ajudar outros a se recupera-

rem do alcoolismo. O único requisito 

para se tornar membro é o desejo de 

parar de beber. 

Para ser membro de A.A., não 

há taxas ou mensalidades, somos 

autossuficientes, graças às nossas 

próprias contribuições. 

A.A. não está ligada a nenhuma 

seita ou religião, nenhum movimen-

to político, nenhuma organização 

ou instituição; não deseja entrar em 

qualquer controvérsia; não apoia nem 

combate quaisquer causas.

Nosso propósito primordial é man-

termo-nos sóbrios e ajudar outros al-

coólicos a alcançarem a sobriedade.

Nossas reuniões acontecem as se-

gundas e quartas – 19h30 às 21h30, 

na Paróquia Maria Serva do Senhor, 

entrada pela Rua dos Médicos, 1.008, 

a qual agradecemos pela acolhida e 

apoio. 

Venha nos fazer uma visita! 

Você poderá ser um AMIGO do 

A.A.

GRUPO “NOVO VIVER”
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Proclamar a Palavra de Deus é o 

nome de nosso Projeto de Evangeli-

zação. Para além de ser o nome, Pro-

clamar a Palavra é o foco modulador 

de todas as nossas ações e de nosso 

testemunho. Ainda, além de foco, 

Proclamar a Palavra de Deus é o eixo, 

em torno do qual giram essas ações 

e testemunho. É o ponto, a partir do 

qual se pode avançar nos caminhos 

da evangelização. Na verdade, Pro-

clamar a Palavra precisa ser, quoti-

dianamente, a alma de nosso Projeto 

de Evangelização. Tudo o que se fizer, 

promover e vivenciar na ação evan-

gelizadora tem que ser fecundado 

pelo compromisso de Proclamar a Pa-

lavra. Um compromisso de cada um 

de nós, somos discípulos missionários 

e discípulas missionárias. 

Portanto: Você vai proclamar! Eu 

também vou proclamar! Proclamar a 

Palavra de Deus em todo lugar, em 

família, no trabalho, na vizinhança, 

na escola e no lazer, nos debates, aos 

doentes e aos mais pobres. Entre na 

roda dos amigos, ajuntados por Jesus, 

adultos, nossas crianças, com os jo-

vens, e com você! 

Juntos, na 5ª Assembleia, em co-

munhão de fé, escolhemos os com-

promissos norteadores do caminho 

que vamos percorrer, para que Jesus 

Cristo seja conhecido e seguido. Que 

o encontro com Ele, a maior alegria e 

honra de nossas vidas, como discípu-

los e discípulas missionários, faça-nos 

experimentar o amor misericordio-

so de Deus Pai, abertos à condução 

amorosa do Espírito Santo de amor, 

fazendo de nós uma Igreja missioná-

ria e misericordiosa, comprometida 

com a construção de uma sociedade 

justa e solidária, a caminho do Reino 

definitivo. 

Por isso, enquanto caminhamos, 

trabalhamos e realizamos nossas ta-

refas missionárias, vamos Proclamar 

a Palavra para fecundar nossos cora-

ções, fortalecer e fazer crescer nos-

sa rede de comunidades, receber o 

sustento que só nos vem do diálogo 

com Deus, fonte da sabedoria, como 

irmãos e irmãs vencer o mal com o 

bem, amar primeiro porque Deus nos 

amou e entrelaçar corações na roda 

dos amigos de Jesus. 

Convido a todos para juntos, sem-

pre, em todo lugar, escutar e Procla-

mar a Palavra.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de BH

EXPEDIENTE: Paróquia Maria Serva do Senhor - Rua dos Médicos, 1008 - Alípio de Melo - Cep 30.840-020 BH - MG | Tele-
fax: (31) 3474-6228 | Atendimento Secretaria Paroquial: de 3ª à 6ª feira de 8h às 11h e de 14h às 19h - Sábado de 16h às 19h | Páro-
co: Pe. Gleición Adriano da Silva. Vigário: Pe. Júnior Vasconcelos do Amaral | Atendimento dos Padres: 3ª e 5ª feiras de 15h às 17h 30min 
- 4ª e 6ªfeira de 16h às 19h | Equipe  de Comunicação Paroquial / PASCOM: Fred Margonari, Luciana Santandrea, Maria Ilda de Mendonça, Maria 
Luiza Colantoni Margonari | Diagramação: Pascom | Impressão: Card Atacado / Tiragem: 2000 exemplares | Email: pmariaservasenhor@yahoo.com.br

Culinária com o Padre
BOLO DE MILHO

INGREDIENTES:

•	1 lata de milho com a água

•	1 copo americano de açúcar

•	1 copo americano de óleo de soja 

faltando um dedo abaixo do friso 

•	3 ovos inteiros 

•	1 pitada de sal 

•	10 colheres das de sopa bem cheia 

de Flocão de milho 

•	1 colher (sopa) de fermento em pó

•	1 copo de queijo ralado ou côco 

ralado um pacotinho pequeno

MODO DE PREPARO:

•	Bata todos os ingredientes no 

liquidificador, MENOS o flocão e 

o fermento. Coloque em uma vasi-

lha funda, as 10 colheres de flocão 

bem cheia e o pó royal. Junte  os 

ingredientes do liquidificador, 

misture bem e leve pra forma já 

untada, pode ser redonda ou re-

tangular;

•	Leve ao forno pré aquecido em 

forno de 180° e asse por apro-

ximadamente 40 minutos, faça o 

teste do palito e se também está 

dourado.

•	Retire do forno e sirva com um 

café ou chá.

RECEITA de M NAZARETH FONSECA

Paroquiana da Maria Serva

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/Terço da Misericórdia

SEXTA
19 horas

  19h 30min
Missa com Confissão Comunitária
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 Fevereiro
2 5ª Feira

19 horas
19h 45min

Missa no setor 1 - Nossa Senhora da Luz
Teologia Viva

3 6ª Feira
18 horas
19 horas

Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Missa com confissão comunitária 

4 Sábado
  9 horas
18 horas

Início da Catequese 
Missa e casamentos

5 Domingo
11 horas
19 horas

Domingo da Familia - Missa 7h30 - 09h30 e 19h 
Batizado
Apresentação do conselho CPP Missa 
Reunião Pastoral do dízimo RENSE Coordenadores  Fo-
râneos 

9 5ª Feira 19h 30min Pós Encontro ECC 

11 Sábado
18 horas

Dia do Enfermo
Aniversário de 100 anos da Arquidiocese de BH

Missa e Casamentos

12 Domingo
Domingo do Dízimo / Acolhida 
Missa 07h30 - 09h30 e 19h

16 5ª Feira
17 a 19 PEREGRINAÇÃO À APARECIDA DO NORTE 

Teologia Viva 19h45
Reunião Forania Padres (Nª.S. da Glória)

18 Sábado
18 horas

Ação Social de Verão (Jovens)
Missa e casamentos

19 Domingo Missa 07h30 - 09h30 e 19h

23 5ª Feira
19h 45min
20 horas

Teologia Viva
Reunião Forania (Dom Bosco)

25 Sábado
18 horas

Jovens Voluntários Tenda da Leitura
Missa e Casamento

26 Domingo
16 horas

Missa 07h30 - 09h30 e 19h - 
Reunião do Apostolado da Oração

27 2ª Feira   8 horas CENÁCULO das Mil Ave Marias

28 3ª Feira 15 horas Início da NOVENA da SAGRADA FACE

PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO


