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PE. GLEICIÓN ADRIANO DA SILVA

Como no Cântico de Maria (Magni-

ficat) quero expressar aqui toda a mi-

nha alegria de colocar-me ao serviço 

sacerdotal e pastoral da Arquidiocese 

de Belo Horizonte nesta Comunidade. 

Será um sinal de que Deus nos cha-

ma e espera uma resposta através de 

ações transformadoras e de interação 

com o seu povo a favor da dignidade 

da vida e do crescimento de todos.

Inspirado em Maria, mãe de Jesus 

e nossa intercessora, pretendemos 

que o “sim” dado a Deus seja perce-

bido por cada paroquiano em cada 

atividade espiritual, diálogo, celebra-

ções, eventos e relacionamentos de-

senvolvidos para o crescimento dessa 

paróquia.

Como disse Dom Joaquim Giovani 

Mol, Bispo referencial para a RENSE, 

nossas atividades pastorais desenvol-

vidas aqui nessa comunidade devem 

ser uma missão moldada no exemplo 

de Maria, mãe de Jesus: assim como 

Ela, que a fé, a humildade, simplicida-

de e paciência possa contribuir para 

que possamos enxergar o verdadeiro 

sentido do serviço através do “amor” 

às coisas que fazemos.

Não podemos perder o ponto de 

partida de nossas vidas que é o de 

estar a serviço uns dos outros e cons-

truir, onde estamos, um lugar mais 

humano, ecológico, agradável e da 

manifestação do amor divino.

Convido a todos para construir-

mos uma comunidade cristã cada vez 

mais unida, coesa, firme na fé e no 

propósito de servir a Deus e ao pró-

ximo através de ações justas, ponde-

radas e capazes transformar o que 

for necessário. Que sejamos trans-

parentes em nossas intenções. Que 

cada pessoa seja um sinal visível da 

presença de Deus onde estiver e atue 

como Maria Serva do Senhor fez: 

agir com dignidade, ternura e força 

que derruba a falsidade e o egoísmo. 

Não precisamos de muita coisa para 

pertencer e participar da construção 

do reino tão esperado por Deus. Pre-

cisamos é ter sensibilidade aos fatos 

que acontecem, de ver a realidade de 

vida, de praticar pequenos gestos e 

atitudes que valorizam a convivência; 

que possamos ter um coração humil-

de e verdadeiro, que transcende atra-

vés das nossas ações e construa uma 

sociedade mais solidária e fraterna.

Diante desse espaço de reflexão 

convido cada paroquiano ou futuro 

paroquiano para vir participar da nos-

sa comunidade em qualquer uma das 

nossas pastorais. Caso você faça um 

trabalho que ainda não é desenvolvi-

do nessa paróquia, vamos conversar 

e aproveitar o seu dom e sua habili-

dade para atuar em prol das nossas 

atividades. Cada um terá o seu es-

paço para participar, para contribuir 

voluntariamente e doar o seu serviço 

aos nossos irmãos cristãos no sentido 

de melhorar a vida de cada um e fazer 

deste lugar um local da manifestação, 

da misericórdia e do amor do Pai. 

Que cada projeto ou mudança a 

ser executado aconteça para me-

lhorar cada vez mais a nossa comu-

nidade paroquial. Sabemos que aqui 

já são feitas muitas coisas bonitas, 

de grande valor pastoral e que mos-

tra uma comunidade viva e atuante. 

Nossa chegada não tem propósito 

de paralisar ou veio para modificar 

o que já existe, mas tem o propósito 

de movimentar, de aproveitar os ta-

lentos que Deus nos possibilitou e que 

podemos dinamizar ainda mais o que 

já existe. Viemos para acrescentar e 

ajudar a comunidade dentro das nos-

sas possibilidades e tempo que temos 

para dedicar, além de respeitar tam-

bém as outras responsabilidades que 

já temos com a organização da Arqui-

diocese de BH. 

Queremos juntos propor, pen-

sar em possibilidades, meditar sobre 

as ideias, movimentar e sociabilizar 

ações que tornam essa Paróquia uma 

referência de ações cristãs. Que tudo 

seja construído e fortificado em rela-

ções de respeito, de compromisso e 

de responsabilidade com a constru-

ção de uma Igreja que acredita e con-

fia nos trabalhos de todos. 

Por tudo isso nos colocamos nas 

mãos de Deus e queremos que o “ser-

viço” seja o referencial dessa comuni-

dade Serva do Senhor. Servir é uma 

forma de agradecer a Deus pelas gra-

ças que Ele derrama em nossas vidas. 

Deus precisa hoje de servos cheios de 

verdade, de fé e de vigor, dispostos 

e sensíveis, iluminados pelo Espírito 

Santo para fazer o que Ele quer que 

seja feito.

Finalizo com a bela frase da can-

ção que nos pede: “Doa a tua vida 

como Maria aos pés da cruz. E se-

rás... Servo de cada homem, servo 

por amor, sacerdote da humanidade”!

Maria, Serva do Senhor seja a 

nossa intercessora. 

SERVIR É UMA FORMA DE AGRADECER A DEUS
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MISSÃO DE CUIDAR DA VIDA
POM

Pontifícias Obras Missionárias

O mês de outubro é o dedicado ao 

Mês das Missões. Período de inten-

sificação das iniciativas de animação 

e cooperação missionária em todo o 

mundo. 

O objetivo é sensibilizar todos os 

cristãos e pessoas de boa vontade 

para despertar um trabalho voluntá-

rio em favor dos mais sofridos e ne-

cessitados e desenvolver trabalhos 

humanitários. 

Nos dias 22 e 23, penúltimo do-

mingo deste mês de outubro, faremos 

a Coleta no Dia Mundial das Missões 

conforme um decreto instituído pelo 

Papa Pio XI em 1926, verba destinada 

aos trabalhos pastorais e missionários 

da Igreja no mundo. Cada comunida-

de paroquial, nas dioceses de todo o 

mundo são convidadas a participarem 

deste momento de partilha e de co-

munhão universal.

“CUIDAR DA CASA COMUM É 

NOSSA MISSÃO”. 

Este é o tema escolhido para a 

Campanha Missionária em 2016. O 

lema é extraído da narrativa da cria-

ção no livro do Gênesis: “Deus viu que 

tudo era muito bom” (Gn 1, 31).

 O projeto do Criador é maravi-

lhoso, mas encontra-se ameaçado! 

A preocupação pela ecologia parte 

de dois gritos: o grito dos pobres que 

mais sofrem, e o grito da Terra que 

geme pela exploração. A temática 

retoma a Campanha da Fraternida-

de Ecumênica deste ano e amplia a 

missão de cuidar da vida em todo o 

planeta. 

Em sua Encíclica Laudato si’, o 

Papa Francisco adverte que “a exis-

tência humana se baseia sobre três 

relações intimamente ligadas: as rela-

ções com Deus, com o próximo e com 

a terra” (LS 66). E lança uma pergun-

ta: “Que tipo de mundo queremos dei-

xar a quem nos suceder, às crianças 

que estão crescendo”? (LS 160). 

Em nossa Casa Comum, tudo está 

interligado, unido por laços invisíveis, 

como uma única família universal. E 

nós recebemos de Deus a missão de 

cuidar dessas relações. Isso tem a ver 

com a missão da Igreja. 

“Queremos fazer do cuidado do 

planeta a nossa missão até os confins 

do mundo”. 

Diante da crise socioambiental, 

nem todos temos de ser especialistas 

e saber tudo, mas temos o dever de 

mudar nossos hábitos e apoiar ações 

práticas.

http://www.pom.org.br

PASCOM A imagem milagrosa de Nossa Se-

nhora Aparecida foi encontrada no rio 

Paraíba do Sul no ano de 1717. Por-

tanto, em 2017 a aparição da imagem 

completará 300 anos. Em comemora-

ção à data, o Santuário Nacional de 

Aparecida organizou uma programa-

ção que promove o Jubileu “300 anos 

de bênçãos”, com eventos de caráter 

devocional e obras de fé que vão nos 

preparar para o grandioso tricentená-

rio.

Desde 2015 imagens peregrinas de 

Nossa Senhora da Conceição Apare-

cida estão sendo enviadas a diversas 

Arqui(dioceses) do país. Os Missioná-

rios Redentoristas estão entronizando 

em cada capital do país uma imagem 

da Padroeira como Rainha e protetora 

do povo Brasileiro. Durante essa pe-

regrinação, estão sendo colhidos por-

ções de terra das capitais brasileiras 

para compor uma coroa especial para 

Nossa Senhora Aparecida.

Na festa do dia 12 de outubro de 

2016 será inaugurado o Campanário 

do Santuário Nacional – sinos fabri-

cados especialmente para esta sole-

nidade.

Fique atento (a) e participe das so-

lenidades e eventos em homenagem 

à Maria, Serva e Rainha do Brasil, a 

nossa padroeira. Será um ano de gra-

ça e que nos permitirá experimentar 

uma espiritualidade mariana. 

Dentre as festividades está previs-

to para 2017 a visita do Papa Francis-

co à Basílica para uma grande cele-

bração Eucarística.

ACOMPANHE OS PREPARATI-

VOS: romarias, celebrações e ativida-

des espirituais e sociais, com momen-

tos de fé e de devoção para o Jubileu 

dos 300 anos eventos.

Nossa Senhora Aparecida, ensi-

nai-nos a viver vosso jubileu com gra-

tidão e fidelidade! 

http://www.A12.com/300anos

 MOMENTO COM MARIA:

VALÉRIA DRESSLER

Equipe de Coordenadores dos Seto-

res Paroquiais

Pouco depois de iniciarmos nos-

sa caminhada como Paróquia Maria 

Serva do Senhor, no ano de 2000, o 

CPP – Conselho Pastoral Paroquial 

inspirado nas recomendações da 1ª 

APD – Assembleia do Povo de Deus 

optou pela setorização da paróquia, 

tendo em vista a necessidade de ir 

ao encontro e dinamizar os trabalhos 

pastorais.

Nos setores, as pessoas vivencia-

ram com alegria e entusiasmo uma ex-

periência de acolhida de valorização 

das famílias, de convivência fraterna, 

de serviço, partilha e de comprometi-

mento com a missão evangelizadora, 

através de grupos de estudo e refle-

xão, novenas, vias-sacras, reza do 

terço, celebrações eucarísticas e tan-

tas outras atividades.

É hora de reativar, revitalizar ou 

quem sabe, reestruturar nossos seto-

res! 

Vamos criar oportunidade para 

participação efetiva do maior número 

de pessoas, de suscitar talentos, for-

mar novas lideranças e saborear no-

vas formas de viver uma experiência 

autêntica de fé.

Afinal, “Somos todos Maria Ser-

va”, acolhendo a proposta de uma 

“Igreja em saída”.

Participe das nossas equipes.

A SETORIZAÇÃO DA PARÓQUIA

JUBILEU DE BENÇÃOS DE N.SRA APARECIDA
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PASCOM

Não há dúvida de que os pais, e 

as pessoas responsáveis por crianças, 

podem contribuir muito para a educa-

ção musical. Com a orientação de um 

adulto, as crianças parecem aprender 

muito umas com as outras” (Edwin 

Gordon)

“O Coro infantil trabalha a sensibi-

lidade - afetiva e musical - a capaci-

dade de concentração, desenvolve o 

raciocínio lógico e a memória. 

Trabalhar com a música, princi-

palmente em grupos, faz com que as 

crianças sejam induzidas à diferentes 

habilidades, disciplina, criatividade, 

organização e respeito pelo próximo.

O objetivo do coro deve ser de-

senvolver na criança a confiança em 

si mesma ao cantar, adquirindo a téc-

nica necessária para o manejo ade-

quado da voz e valorizando a própria 

produção vocal e a dos outros; cantar 

respeitando as diferenças e limita-

ções próprias e dos seus pares, mas 

também a utilizar o canto como um 

meio de comunicação.

Crianças, venham integrar ao 

Coral Pequenas e Grandes Vozes de 

nossa paróquia. Muito lindo, emo-

cionante e gratificante vê-los can-

tando com alegria e disponibilidade 

para Deus. Participem!

PE. JUNIOR VASCONCELOS AMARAL

Vigário Paroquial e Professor de Sa-

grada Escritura.

O mês de outubro é, tradicional-

mente, conhecido como mês missio-

nário, mês das Missões. No dia 1º 

de outubro, celebramos a memória 

de Santa Terezinha do Menino Jesus 

e Sagrada Face. Ela e São Francisco 

Xavier, cuja memória se recorda todo 

dia 03 de dezembro, se despontaram 

na vida da Igreja como dois grandes 

ícones da vocação missionária. No 

coração da Igreja, que peregrina, 

como Povo de Deus, neste mundo, 

tais santos nos inspiram a vivermos 

nossa vocação, tendo como ponto de 

partida o sacramento do Batismo que 

recebemos. 

 Para Santa Terezinha (1873 

– 1897), doutora da Igreja, que nun-

ca deixou os claustros de seu Car-

melo em Lisieux, e foi proclamada 

em 1927, pelo Papa Pio XI “Patrona 

universal das Missões Católicas”, seu 

batismo a fez  testemunhar um amor 

por Cristo e por sua Igreja. Com ardor 

missionário, Terezinha desejava ser: 

“apóstola, profeta e mártir”, tudo ela 

gostaria escolher e, sobremaneira, o 

Amor. Seu lema de vida correspondia: 

“Eu escolho tudo”, “ou tudo ou nada”. 

Sua vocação genuína era explicita-

mente o Amor, o amor a Deus, o a 

Cristo e o amor aos irmãos e irmãos 

na Igreja. Por isso, tornou-se patrona 

das Missões, inspirando-nos a todos 

com sua vocação primeira à vida e 

posteriormente à santidade, àquela 

vontade natural de Deus: “Sede san-

tos” (cf. Ex 6,7).

 Já São Francisco Xavier 

(1506 – 1552), converteu-se ao cla-

mor de Santo Inácio que lhe dizia: 

“Francisco, que adianta o homem ga-

nhar o mundo inteiro se perder a sua 

alma?” Com Inácio de Loyola e outros 

companheiros, co-fundou a Compa-

nhia de Jesus, os Jesuítas. Francis-

co Xavier, “o Patrono Universal das 

Missões”, também conhecido como 

“apóstolo do Oriente”, foi missionário 

na Índia e também no Japão, cate-

quizando com muito amor o extremo 

Oriente do Mundo, anunciando Jesus 

Cristo aos seus irmãos e irmãs. Viveu 

ardorosamente a missão de pregador 

do Evangelho, aprendendo para isso 

o idioma japonês. Almejava, por fim, 

chegar à China para lá anunciar a Boa 

Nova do Senhor. Viveu seu batismo 

testemunhando sua vocação à santi-

dade. 

Portanto, somos todos, pelo Sa-

cramento do Batismo, consagrados à 

Missão, pois participamos da vida tri-

nitária, do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, de um Deus Uno e Trino, que 

vive uma tríplice missão: de Criador, 

de Salvador e de Santificar. Somos, 

então, pelo Batismo, ungidos profe-

tas, sacerdotes e reis, e, com isso, 

enviados por Cristo, a fim de anunciar 

o Evangelho, a Boa Nova, do Reino 

de Deus, a todas as criaturas (cf. Mc 

1,14-15; Mc 16,15). 

Por fim, nossa missão passa pela 

conversão pessoal e comunitária (da 

Igreja), passa pela misericórdia divi-

na. Nossa missão hoje consiste em 

viver a misericórdia nos diversos con-

textos de intransigência e intolerân-

cia, de sofrimento e de morte. Nossa 

missão é o amor. Viver o amor hoje 

é uma exigência missionária. O papa 

Francisco exorta, a partir da Evange-

lii Gaudium (Alegria do Evangelho), a 

tornarmo-nos uma Igreja em saída, 

em alegre saída missionária, a fim de 

amarmos mais, sermos mais miseri-

cordiosos e tolerantes, num mundo 

que vive sob o signo o ódio, do desa-

mor e da incompreensão. Oxalá que 

neste mês das Missões nossa Paró-

quia Maria, Serva do Senhor, se ins-

pire sempre mais em sua padroeira, 

a missionária do Pai, que dirigiu-se à 

casa de Santa Isabel para servi-la e 

que esteve junto de seu Filho na cruz 

para compartilhar suas dores. Que 

Maria Santíssima nos consagre como 

Missionários do Amor de Deus.

OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES: NOSSA MISSÃO É O AMOR!

CORAL INFANTIL: PARTICIPE! VOCÊ É CONVIDADO: 
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Culinária com o Padre
COCADA DE COLHER

INGREDIENTES:

•	1 lata de leite condensado

•	1 e 1/2 xícara (chá) de leite

•	2 colheres (sopa) de margarina

•	100 g de coco ralado

MODO DE PREPARO:

•	Em uma panela coloque o leite 

condensado, o leite, a margarina 

e o coco ralado. 

•	Cozinhe em fogo brando, mexen-

do sempre, por aproximadamente 

15 minutos ou até começar a se 

soltar do fundo da panela. 

•	Distribua em potinhos, deixe es-

friar e leve à geladeira.

•	Dica: Para um sabor mais acen-

tuado, acrescente cravo e canela 

em pau.

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

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 Outubro
1 Sábado

18 horas
Dia de Santa TERESINHA do MENINO JESUS
Missa

2 Domingo
XXVII DOMINGO do TEMPO COMUM

“A Força da Fé”

4 3ª Feira Dia de São Francisco de Assis

5 4ª Feira
19 horas

Dia de São Benedito
Missa e Novena Perpétuo

6 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

7 5ª Feira 18 horas
19 horas

Dia de Nossa Senhora do Rosário
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Missa

9 Domingo
  8 horas

10 horas
19 horas

XXVIII DOMINGO do TEMPO COMUM
“A falta da Gratidão”

Missa
FEIJOADA - Apostolado da Oração
Missa com Batismo
Missa da Misericórdia

12 4ª Feira
  
  8 horas
19 horas

DIA de NOSSA SENHORA APARECIDA - Feriado
Missa
Missa e Novena Perpétua

13 5ª Feira
19 horas
20 horas

Missa de ENTREGA do ECC
Reunião do ECC

15 Sábado 18 horas Reunião dos JOVENS VOLUNTÁRIOS

16 Domingo
XXIX DOMINGO do TEMPO COMUM

“Justiça aos que gritam a Deus”

17 2ª Feira
19h 30min
19h 30min

Reunião dos CATEQUISTAS e PASTORAL FAMILIAR
Curso de TEOLOGIA

18 3ª Feira Dia de São LUCAS, Evangelista

19 4ª Feira 14 horas Pastoral da CRIANÇA

20 5ª Feira 19h 30min Curso de TEOLOGIA

21 6ª Feira Encontro do ECC

22 Sábado Encontro do ECC

23 Domingo
16 horas

XXX DOMINGO do TEMPO COMUM
“Quem se humilha será exaltado”

Apostolado da Oração
Encontro ECC

25 3ª Feira
  7h 30min
20 horas

Reza das MIL Ave Marias
Encontrão do ECC

30 Domingo
XXXI DOMINGO do TEMPO COMUM

“A Salvação veio para esta casa”

DIZIMISTAS aniverariantes / Outubro
Maria da Conceição Gonçalves 01/10; 

Maria das Graças Tensol Amaral 

01/10; Sebastião Geraldo dos Santos 

01/10; José Luiz de Freitas Trancoso 

02/10; Neusa Maria Teixeira San-

tos 02/10; Alfeu Marquezani 03/10; 

Rosária da Silveira 04/10; Vânia 

Moreira Costa 04/10; Joarez Ânge-

lo de Queiroz 06/10; Vânia Cristina 

da Silva 06/10; Virgínia Beatriz Wild 

Araújo Azevedo 06/10; José Geral-

do de Moraes 07/10; Renata Silveira 

Sclauser 07/10; Gilza Apolinário de 

Souza 08/10; Jacira Campos de Me-

nezes 08/10; Marilúcia Teixeira 08/10; 

Vânia Lúcia Costa de Souza 08/10; 

Helenice Talim 09/10; Sheila Maria 

Scoralide Segundo 09/10; Sônia Lúcia 

Sanches 09/10; Tânia Cristina Silveira 

Andrade 13/10; Jair Cristiano da Silva 

14/10; Ariane Gonçalves Dias 15/10; 

Lúcia Helena de Oliveira 15/10; Al-

berto Aristides Machado de Castro 

16/10; Jurandir Rodrigues de Moura 

16/10; Marlene Aleixo Ridolfi 16/10; 

Roney Wiler Eustáquio Moralis Po-

sada 16/10; Terezinha Sirqueira Lima 

16/10; Maria Aparecida dos Santos 

Carvalho 17/10; Ronaldo Tavares 

17/10; Aluísio Ferreira 18/10; Eliane 

Rosa Pires de Matos 18/10; Josefina 

de Castro 18/10; Maria de Lourdes 

Santos Messias 18/10; Tadeu Murilo 

Soares de Oliveira 18/10; Dida Silvei-

ra Zanetta 20/10; Francisca Ribeiro 

20/10; Luiz Lourenço Mayrink 20/10; 

Rita de Cássia Silveira Santos 20/10; 

Ivete do Rosário Paixão 21/10; Maria 

Ilda de Mendonça 21/10; Marta Su-

zana Soares 21/10; Vanessa Augus-

ta Porto Ferreira 21/10; Luís Magela 

Nepomuceno 22/10; Magali Antonieta 

de Oliveira Verissimo 22/10; Maurilio 

Bicalho Oliveira 22/10; Vicente Rocha 

da Silveira 22/10; Márcio Antônio da 

Silva Araujo 23/10; Antonieta de Oli-

veira Veríssimo 24/10; Efigênia Bar-

babella Guimarães de Abreu 24/10; 

Creusa Gouvea Rabelo 27/10; Eliane 

Monteiro Santiago 27/10; Paola Lima 

Sauro 27/10; Cassius Henrique Sou-

za 28/10; Georgina Maria Rodrigues 

Ornelas 28/10; June Rosalia de Deus 

28/10; Osvaldina da Rocha Rodri-

gues 28/10; Frederico Mendes Braga 

30/10; Iralda márcia Ribeiro de Faria 

Sodré 30/10; Maurílio Tadeu Soares 

Magela 30/10; Doralice Nigri 31/10; 

Thereza Claret de Almeida Wajnsztok 

31/10;

A Pastoral do Dízimo parabeniza os aniversariantes e agradece 
pela ajuda e expressão de fé na contibuição e partilha para 

os trabalhos pastorais e manutenção do Culto Sagrado.


