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O Tríduo Pascal

O

Tríduo pascal é o centro e
a síntese da celebração do Mistério
da Paixão-Morte e Ressurreição de
Cristo no ano Litúrgico. Não deve
ser compreendido como uma preparação para a Festa da Páscoa, como
em geral o povo entende o tríduo,
mas como sendo o Sagrado tríduo
da morte, sepultura e ressurreição
do Senhor.
Para melhor descobrirmos
o sentido deste tríduo singular, convém lembrar como se desenvolveu
durante a história e celebração da
Páscoa cristã.
Inicialmente os cristãos celebravam a Páscoa semanal pela Eucaristia dominical apenas. Não demorou que começassem a celebrar
a Páscoa uma vez por ano de modo
todo particular.
No início, a celebração da
Páscoa se restringia a uma solene
Vigília pascal. Nesta vigília os cristãos reviviam o mistério da morte e
da ressurreição do Senhor.
Aos poucos esta vigília se
transformou numa vigília batismal,
em que se batizavam os catecúme-
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nos e, em geral, os batizados renovavam sua aliança batismal. Eles bem
compreendiam que a vigília não é
apenas a celebração da Morte e Ressurreição de Cristo-Cabeça, mas também dos cristãos, seus membros.
Em seguida, todo este conteúdo celebrado na solene vigília foi se
desdobrando em três momentos ou
três dias. Na Sexta-feira, a começar da
véspera - Última Ceia e traição de Jesus - A Igreja celebra a Paixão e Morte
de Jesus Cristo; no Sábado, a sepultura, e, na grande Vigília da Páscoa, a
sua ressurreição.
Só mais tarde, no desejo de
imitar os acontecimentos de Jerusalém durante a Semana da entrada
solene de Jesus em Jerusalém até sua
ressurreição, encenados pelos cristãos
de Jerusalém, é que surgiu a Semana
Santa. E muitos cristãos, perdendo o
verdadeiro sentido da celebração do
tríduo Pascal, começaram a dar demasiada importância a aspectos externos
e marginais, como o ramo bento no
Domingo de Ramos ou da Paixão, a
adoração solene do Santíssimo durante a noite de Quinta para Sexta-feira

São Patrício,
sacerdote
missionário

Santa, o beijo ao Crucificado na Sexta-feira, a bênção dos ovos, da casa,
das frutas ou ainda a malhação do
Judas, no Sábado Santo.
Atualmente este Tríduo, o
ponto alto de todo o Ano Litúrgico,
inicia com a Missa vespertina da Ceia
do Senhor, que dá início à celebração
da Sagrada Paixão. Para que apareça
melhor que a Páscoa de Cristo consta de sua morte e ressurreição, isto
é, da novidade da vida que surge da
morte redentora, o Tríduo sacro doravante, conforme o Missal renovado, será chamado Tríduo pascal.
Pe. Paulo Roberto Gonzales

S

ão Patrício nasceu na Grã-Bretanha, no ano 380. Oração, penitência,
uma vida de entrega a Deus que foi
capacitando São Patrício a responder
em Cristo diante das tribulações da
vida.
Aos 16 anos foi capturado e
preso por piratas irlandeses. No perdão, na oração e na atenção de encontrar um espaço para a fuga, conseguiu
fugir para a França, onde continuou
seu discernimento na busca da vontade de Deus.
Tornou-se sacerdote missionário, evangelizando na Inglaterra e
na Irlanda. Já como bispo, salvou muitas almas através de seu testemunho
de santidade, a ponto de tornar a antiga Irlanda toda católica, do empregado ao rei.
A historia da Irlanda ficou
marcada com a contribuição de São
Patrício, que através da construção
que fez de diversos mosteiros, deixou
nesse lugar a fama de “ilha dos mosteiros”.
Faleceu com cerca de 80 anos.

São Patrício, rogai por nós!
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Missa de envio da Catequese

As metas
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
								

T

er metas é uma importante regra de saúde psíquica. No entanto, atingir ou
não uma meta não deve constituir um problema.
Sabemos que, no caminho que nos leva a uma
meta, haveremos de encontrar
obstáculos.
Não devemos parar
diante da primeira dificuldade,
e sim prosseguir até alcançar a
meta que nos prefixamos.
Por conseguinte, os problemas não deverão ser evitados, e sim
vividos, enfrentados, superados, ultrapassados.
Possuir metas dá sentido à
vida, ajuda-nos a não nos sentirmos

O

sós, serve como ponto de referência
quando nos encontramos em estado
de confusão, em situações conflituais.
É a meta que nos dá força
para enfrentar os problemas, para
superá-los e seguir em frente.

Bodas ou Jubileu?

termo Bodas é empregado
para celebrar aniversários de casamento. Significa votos, promessas feitas no civil ou no religioso. A cada ano
se elege um material diferente para tal
comemoração, claro, sempre do mais
frágil para o mais forte, de modo a
simbolizar a resistência da união.
A tradição surgiu na Alemanha onde era costume de pequenos
povoados oferecer uma
coroa de prata aos casais
que completassem 25
anos de casamento, e de
ouro quando chegassem
juntos aos 50.
Imagine quanta história há de ter um
casal que completa 50
de convivência! Ouro pra
eles!
Todavia, quando

N

o último dia 14, catequistas, pais e catequizandos estiveram reunidos
para a Missa de Envio dos trabalhos catequéticos de 2018.

Pastoral do Empreendedor

o aniversário é de empresas ou instituições, o termo correto é Jubileu. E,
por extensão, também nos casos de
organizações, há um material figurativo do tempo de sua existência.
Thais Helena Costa
*texto sugerido por Marilene Muraro

N

o dia 14 de março, durante o encontro da Pastoral do Empreendedor, Pe. Paulo abordou o
tema “Stress na vida moderna.
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Mês de comemoração para os
grupos de Jovens

Ruah completou 9 anos!...

A importância da Semana Santa

A

Semana mais importante para
a Igreja Católica começa no Domingo
de Ramos. A data faz memória à entrada de Jesus em Jerusalém, cidade
onde a bíblia relata sua morte de cruz
e ressurreição. A Semana Santa se estende até o Sábado Santo quando se
celebra a Vigília Pascal.
A Sexta-feira Santa é feriado
nacional e, ao contrário do que muitos
pensam, o dia não é para descanso ou
passeios turísticos, mas para recolhimento e oração, meditando o sofrimento de Cristo por amor à humanidade.
A Semana Santa é também
chamada de Semana Maior. Isto porque nela nós celebramos o maior mistério da nossa fé, que é a entrega, a
vida, a cruz, a morte e a ressurreição
do Senhor. Ela é a maior por causa da
grandeza do mistério que celebramos,
mas também porque ela se estende
por mais cinquenta dias, que chamamos de Tempo da Páscoa.
Dos sete dias da Semana San-

ta, se destacam, por conta do significado das celebração, são o Domingo
de Ramos, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo (Tríduo
Pascal) e o Domingo da Ressurreição.
O Tríduo Pascal tem seu sentido na pessoa de Jesus. Olhando para
a vida de Cristo, encontramos o sentido dessa celebração. A vida de Jesus
é amor, é entrega, é doação, é vida
nova. Sua vida tem um sentido porque ela é a Páscoa. O que vivemos na
Quinta-feira quando Ele, humilde, lava
os pés, instituiu os três mistérios importantes (Sacerdócio, Eucaristia e o
Novo Mandamento – ‘Amai-vos como
Eu vos amei’) mostra que Jesus é uma
pessoa de palavra e gestos concretos,
Ele cumpre o que diz. Cristo se entrega
de verdade na cruz; não foi um teatro
ou um filme, mas foi real a sua entrega. E o sentido de tudo isso é que Ele
vence. Na vigília de sábado, celebramos essa vitória. Ele venceu! “Em Jesus nós encontramos o sentido dessas
celebrações, que é a nossa Páscoa”.

Vida & Saúde

8 alimentos que ajudam a controlar
o ácido úrico

M
.... E o Dispa celebrou 39 anos!

uitos alimentos fazem mal
para quem tem ácido úrico elevado,
como frutos do mar, peixes gordos e
embutidos. Algumas pessoas sofrem
com o excesso de ácido úrico no organismo. Quando os níveis não estão
equilibrados, seja por causa de algum
problema de saúde ou por medicamentos, pode acontecer infarto, AVC,
cálculo renal ou gota, que nada mais
é do que o ácido acumulado nas articulações e calcificado no local. Essa
calcificação causa dor e, em muitos
casos, é necessário fazer cirurgia, já
que os movimentos das articulações
ficam restritos. 			
Quem tem predisposição a ter ácido
úrico alto precisa tomar cuidado com
alguns alimentos e também inserir
bons itens na dieta.
Embutidos, como salsicha e
presunto, bebidas alcóolicas, caldo
de carne, frutos do mar, alguns peixes
gordos, como o bacalhau e o salmão,
além de tomate, aspargos, cogumelos,

ervilha e couve-flor devem ser evitados. Esses alimentos podem aumentar
a retenção de ácidos no corpo. Beber
bastante água ajuda a eliminar o ácido
úrico do organismo.
Veja 8 alimentos bons para
controlar ácido úrico e procure inseri-los na dieta:
Alcachofra, cenoura, laranja,
limão, café, cebola, alho e sementes
de abóbora.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista – CRN 3 - 10293
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O Terço dos Homens e a devoção
a Nossa Senhora

Social

A

Resumo - Mês de Fevereiro

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu as entidades Aliança da Misericórdia, ANG,
Arca, Caps-AD, Residência Terapêutica 1 e Residência Terapêutica Mista e
UAT. Não podemos nos esquecer de
que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso. Abaixo, a lista dos
alimentos e produtos doados no mês
de fevereiro.

O

s grupos do Terço dos Homens, que têm crescido muito nos
últimos anos, mostram que a devoção
a Nossa Senhora não é só para as mulheres. Basta recordarmos que o Santo Rosário foi revelado pela Virgem
Maria a um homem: São Domingos
de Gusmão, que foi o grande propagador desta devoção mariana na
Igreja. Outros grandes homens foram
propagadores desta devoção, como
o Papa Leão XIII, que escreveu 26 Encíclicas sobre o Santo Rosário, e São
João Paulo II, autor da magnífica Carta
Apostólica Rosarium Virginis Mariae,
que incluiu a meditação dos Mistérios
da Luz ao Rosário. Por todo mundo,
um número cada vez maior de comunidades tem incorporado o Terço dos
Homens em suas atividades pastorais.
No Brasil, o Terço dos Homens foi fundado pelo Frei Peregrino,
no dia 8 de Setembro de 1936, no povoado Vila da Providência, hoje cidade
de Itabi, no estado de Sergipe.
A partir de 2008, começaram
as romarias do Terço dos Homens ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que deram um extraordinário impulso ao movimento, com
muitas outras iniciativas por todo o
Brasil.
O Terço dos Homens tem
se mostrado também como força de
transformação de vida, de verdadeiras
conversões. Homens que antes estavam em maus caminhos ou frios na
fé, ao começar a frequentar um grupo de Terço, têm mudado de vida e
se libertado de situações degradantes,

próprias de quem vive longe de Deus.
Na maioria das reuniões do
Terço dos Homens não há nada mais
que a simples oração do Terço. Não
há palestras, ou a celebração da Santa
Missa, mas somente a oração do Rosário. Em alguns grupos mais organizados acrescenta-se a música e a contemplação dos mistérios enriquecida
pela reflexão bíblica. Apesar da simplicidade desta oração mariana, acontecem verdadeiras transformações
radicais de vida: “homens abandonam
seus vícios, abandonam a pornografia,
o adultério, as falsas religiões, as seitas
secretas e as práticas ilícitas; passam a
ser mais presentes, atentos e carinhosos em casa”.
Assim, reconhecemos pelos
seus frutos que o Terço dos Homens
é uma iniciativa de Deus e da Virgem
Maria. O Papa emérito Bento XVI nos
ensina: “o Rosário é oração contemplativa acessível a todos: grandes e
pequenos, leigos e clérigos, doutos e
pouco instruídos”. “O rosário é uma
‘arma’ espiritual na luta contra o mal,
contra toda a violência, para a paz nos
corações, nas famílias, na sociedade e
no mundo”.
Em nossa paróquia o Terço
acontece toda terça-feira as 20h. O
cerimonial é iniciado com a leitura do
Evangelho do dia e a meditação da
Palavra e então reza-se o Santo Terço com cânticos intercalados em cada
dezena. Depois do Terço, há sempre
um pequeno café para os participantes.

Alimentos
Achocolatado - 08 un./ Açúcar - 15
kg/ Arroz - 106 kg/ Azeitona - 1 pct/
Bala - 02 pct/ Bolachas - 05 pct/ Café
- 09 pct/ Creme de leite - 01 un./ Farinha de mandioca - 03 pct/ Farinha de
trigo - 06 pct/ Farinha de milho – 01
un./Farofa pronta - 07 pct/ Feijão - 24
kg/ Fubá - 06 pct/ Gelatina - 10 un./
Goiabada – 04 un./ Leite - 44 l/ Leite
em pó - 08 pct/ Leite condensado - 01
lt/ Macarrão - 84 pct/ Maionese – 02
un./ Milho - 04 un./ Molho de tomate
- 12 un./ Mucilon – 01 un./ Óleo - 14 l./
Pêssego em calda - 01 un./ Suco - 01
un./ Sal - 06 kg/ Sardinha - 04 lt/ Vinagre - 02 un./ Tempero - 03 un.
Limpeza
Detergente - 07 un./ Esponja - 01 un./
Palha de aço – 01 pct/ Perfect - 01 pct/
Sabão em pedra - 10 un./ Veja - 1 un.
Higiene
Absorvente - 02 pct/ Algodão - 02 pct/
Aparelho de barbear - 08 un./ Condicionador - 04 un./ Cotonete - 02 pct/

Escova de dente - 03 un./ Fralda infantil - 01 pct/ Fralda geriátrica - 03 pct/
Gel de cabelo - 06 un./ Papel higiênico
- 122 rolos/ Pasta de dente - 47 un./
Sabonete - 22 un./ Shampool - 13 un.
Diversos
Aparelho de jantar - 01 un./ Aparelho telefone - 02 un./ Bazar - 84 un./
Apontador - 06 un./ Bandeija - 01 un./
Brinquedos - 258 un./ Bolsa - 22 un./
Borracha - 05 un./ Caderno - 16 un./
Cartolina - 02 un./ Canetinha - 03 cj./
Caneta - 20 un./ Caderno de desenho - 01 un./ Cabide - 27 un./ Caixa
organizadora - 01 un./ Carteira - 01
un./ Chapéu - 01 un./ Cinto - 15 un./
Chinelo - 03 p/ Cola - 07 un./ Colcha
- 01cj/ Copo - 13 un./ DVD - 11 un./
Detecta - 01 un./ Enfeite de Natal - 10
un./ Espremedor de frutas - 01 un./ Estojo - 08 un./ Fantasia - 04 un./ Ferro
de passar - 01 un./ Forma de bolo - 02
un./ Fronha - 03 un./ Giz de cera - 16
un./ Gaiola - 01 un./ Gravador de DVD
- 01 un./ Jogo - 01 un./ Lápis de cor 07 cj/ Lápis preto - 43 un./ Mala - 01
un./ Máquina de foto - 01 un./ Manta
- 01 un./ Mochila - 16 un./ Mosquiteiro - 01 un./ My Pad e acessórios - 01
un./ Panela - 01 un./ Patins - 01 par/
Pista de dança - 01 un./ Pote - 01 un./
Protetor de colchão - 01 un./ Puf - 02
un./ Quadro - 01 un./ Rádio - 01 un./
Rádio relógio - 01 un./ Régua - 10 un./
Revistas - 20 un./ Retro projetor - 01
un./ Roupão - 01 un./ Roupas - 1109
pç/ Sapatos - 112 p./ Sombrinhas - 02
un./ Saco de dormir - 02 un./ Tapete
- 06 un./ Travesseiro - 01 un./ Tesoura
- 10 un.
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Pe. Paulo
6 anos na Paróquia

o findar do dia de 04 de maio
de 2012, adentrando as portas de
nossa Paróquia, chegava um homem
de um jeito doce e olhar generoso,
trazendo um sorriso cativante estampado no rosto. Em poucos minutos, já
dirigia-se à Sacristia, e vestia a túnica
já escolhida há dias, e a estola que
traduzia a liturgia daquele final de
semana. Gestos próprios de sua vocação, a fim de fazer jus ao compromisso que assumia naquele momento
em nossa comunidade: a de ser nosso
pároco!! A esta gestos, de maneira
festiva e acolhedora, a paróquia o recebeu, há seis anos.
Como todo inicio num local ainda desconhecido, as duvidas,
receios, primeiras impressões, fizeram-se presentes. As adaptações necessárias foram sendo iniciadas, e a
comunidade foi conhecendo seu pastor e seu pastor foi conhecendo suas
ovelhas.
Assim, a historia foi sendo escrita! Este conselheiro espiritual foi se
moldado à paroquia, e a paróquia foi
se moldando a este. As pastorais foram sendo fortalecidas, grande trabalho na área social foi sendo desenvolvido, a reforma completa e necessária
deste templo foi realizada, o apoio e a
reestruturação da comunidade jovem
foi marcante dando origem à nova

geração do nosso Dispa,
sem falar das preciosas
missas com sermões de
cunho catequético, teológico, atual e muitas vezes
existencial, onde Cristo se
faz o centro de tudo, mas
até Freud participa!!
E assim chegamos
aqui... seis anos conosco!
Seis anos nos revelando
Jesus na Eucaristia!; Que
alegria podermos tê-lo
conosco usando seu mais
nobre dom de transformar
pão em corpo e sangue em vinho!!
Nossa comunidade se alegra
com esta data. Seis anos de caminhada, de alegrias, canções, emoções.
Seis anos de desafios, conquistas, vitórias.
Nós Sabemos que a caminhada não é fácil. Mas em que lugar não
há espinhos?
Nós Sabemos que nem tudo
é certeza, mas aonde não há alguma
duvida?
Nós Sabemos que nem tudo
é concordância, mas aonde não existe
alguma discórdia?
Neste inicio de noite de domingo, aonde nos consideramos irmãos e amigos neste Cristo que alimenta a nossa fé e é a razão de nossas
vidas, nós da Comunidade Jovem
Dispa, em nome de toda a Paróquia,
agradecemos sua presença, seu pastoreio, seu carinho, sua vontade de
amar. Que possamos ainda por muitos
e muitos anos poder tê-lo conosco pra
aprendermos um pouco mais da vida,
dos sonhos e do amor.
Que Deus o abençoe Padre
Paulo! Que o Espirito o ilumine! Que
Cristo seja sempre seu maior exemplo.. e que Maria sempre o proteja
como um filho amado!
Amem!
Dispa

