O que é o Sínodo
da Amazônia?
Página 7

Conheça a história
do Dispa nos
anos 90
Página 8

2
Santo do mês

Editorial

27 de agosto

Santa Mônica

A

gosto é considerado o Mês
Vocacional, dedicado à reflexão
sobre as vocações em geral. Neste
mês, costuma-se celebrar as diferentes vocações por semana: Primeiro domingo: vocação sacerdotal;
Segundo domingo: vocação familiar,
dos pais; Terceiro domingo: vocação
à vida consagrada dos religiosos e
das religiosas; Quarto domingo: vocação do laicato na Igreja, ministérios leigos e catequistas.
Deus quis precisar de nós.
Como em Jeremias 1,5 - “Antes que
no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes do teu nascimento, eu
já te havia consagrado” - Deus espera de nós uma resposta a Seu chamado. É esta a vocação de cada um.
No mês dedicado por excelência à reflexão sobre o serviço na
Igreja, tomamos consciência de que
o Reino de Deus se faz pela providência infinita do Pai, mas também
com a participação de cada um de
nós.
Quando refletimos sobre a
vocação, chegamos à conclusão de
que o Senhor nos criou para um objetivo específico: todos nós somos
chamados a participar, com nossos
dons e talentos, na edificação do
Reino.
O mais profundo e tocante
em tudo isso é que, mesmo Deus
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S

não precisando de nossa ajuda, Ele
quis precisar, quis contar conosco.
Se formos sensíveis em perceber esse desejo de Deus é impossível sermos indiferentes.
Viver a vocação é consagrar
a nossa vida a um ideal. A nossa realização pessoal reside em entender
qual é a nossa vocação e agir de
acordo com os ditames de Deus que
fala ao nosso coração.
Que Ele nos fortaleça para
que tenhamos a disponibilidade e a
coragem de dizer “sim” ao Seu projeto, mesmo diante de nossas limitações, das nossas dificuldades, do
nosso comodismo, dos nossos medos.
Forte abraço!
Pe. Paulo Gonzales
(Texto extraído do Mensageiro de
Santo Antonio)

anta Mônica nos
provou com sua vida que realmente “tudo pode ser mudado pela força da oração”
Nasceu no norte da
África, em Tagaste, no ano
332, numa família cristã que
lhe entregou – segundo o
costume da época e local –
como esposa de um jovem
chamado Patrício.
Como cristã exemplar que era Mônica preocupava-se com a conversão
de sua família, por isso se
consumiu na oração pelo esposo violento, rude, pagão
e, principalmente, pelo filho
mais velho, Agostinho, que
vivia nos vícios e pecado. A
história nos testemunha as
inúmeras preces, ultrajes e
sofrimentos por que Santa
Mônica passou para ver a conversão e
o batismo, tanto de seu esposo, quanto daquele que lhe mereceu o conselho: “Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas
lágrimas”.
Santa Mônica tinha três filhos.
E passou a interceder, de forma especial, por Agostinho, dotado de muita
inteligência e uma inquieta busca da
verdade, o que fez com que resolvesse procurar as respostas e a felicidade fora da Igreja de Cristo. Por isso se

envolveu em meias verdades e muitas
mentiras. Contudo, a mãe, fervorosa e
fiel, nunca deixou de interceder com
amor e ardor, durante 33 anos, e antes
de morrer, em 387, ela mesma disse
ao filho, já convertido e cristão: “Uma
única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco, ver-te cristão antes de
morrer”.
Por esta razão, o filho Santo Agostinho, que se tornara Bispo e
doutor da Igreja, pôde escrever: “Ela
me gerou seja na sua carne para que
eu viesse à luz do tempo, seja com o
seu coração para que eu nascesse à
luz da eternidade”.

Santa Mônica, rogai por nós!
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a todos pelas doações! Deus os
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Desejo e Vontade
Pe. Paulo Roberto Gonzales

E

m nossa caminhada
rumo ao objetivo, além de
coragem na ação, devemos
levar em conta também o desejo e a vontade. Estes nunca
devem estar separados.
Separados, produzem efeitos negativos. Juntos, ao invés, possuem um
efeito multiplicador, uma força nova e poderosa, a constância, a perseverança, a determinação.
Quem é perseverante sempre vence, em qualquer lugar. Nos momentos difíceis,
a coragem com que iniciamos a luta,
que nos fez dar o primeiro impulso,
não poderá fazer muita coisa se não
for sustentada ao longo do tempo.
Tudo acontece com o tempo, e não aqui e agora. Querer tudo e
logo é próprio de crianças e também
daqueles que ainda não entenderam
a vida.
A vida é um caminho, um
processo, um fluir, um percurso.
Nunca devemos vivê-la
como se fosse constituída de pontos
isolados ou de episódios sem nexo
entre si.
Não é possível curar-se psiquicamente ou chegar à serenidade,
à felicidade, com uma varinha mágica, com um milagre, subitamente.
Quem quer atingir tudo isso
apressadamente é porque não quer
sofrer, não quer viver. Pelo contrário,
desconfio das curas fáceis. Não duram. São sempre ilusões. Dão a impressão de que estamos bem, mas

Agenda

N

Agenda Paroquial

o ultimo dia 07 de Agosto,
juntamente com o pároco Pe. Paulo,
estiveram reunidos coordenadores
e representantes pastorais em Conselho Pastoral. Abaixo destacamos o
planejamento para o próximo bimestre.

diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, do primeiro insucesso, vem uma recaída.
A serenidade psíquica, o
sentir-se bem por dentro, é um caminho, uma viagem, nunca será algo
isolado e jamais provém do que está
fora de nós.
Por conseguinte, a cura deve
ser procurada, desejada, ajustada,
construída dia a dia; deve tornar-se
um modo de viver, uma escolha, um
estilo de vida.
Não há outro caminho. Não
existem atalhos. A serenidade psíquica não admite improvisações. Não
existe uma pílula de felicidade.
O desejo é importante, vital.
Mas para mantê-lo é preciso constância e determinação. Sem constância, o desejo ficaria só, e logo se
desfaria.
A ação sustentada pela constância e pela determinação sempre
cria algo de útil. Dá-nos a sensação
de estar vivendo, agindo.

Agosto
- Dias 21 a 25 - Visita da imagem peregrina da Mãe Rainha:
* 21 | 19h30 - Missa. Logo em seguida haverá reunião com os pais dos
catequizandos.
* 22 | 15h - Terço conduzido pelo
Apostolado da Oração
* 22 | 19h30 - Terço conduzido pelas
Equipes de Nossa Senhora
* 23 | 18h30 - Vígila pelo 27º EJC
* 24 | 9h às 11h - Terço conduzido
pela Catequese
* 24 | 13h - Vigilia pelo 27º EJC
* 24 | 18h - Missa

* 25 | 9h - Missa. Envio da imagem
peregrina da Mãe Rainha para a paróquia São Benedito.
Setembro
- Dia 11 | 19h30 - Missa e lançamento
do projeto "Peregrinos do cuidar"
- Dias 21 e 22 - Missas em conscientização pastoral - Seja Dizimista!
Outubro
- Dia 06 | Rebanhão do ECC
- Dia 20 | 9h - Missa - Crisma
Novembro
- Dia 02 | Jantar de Confraternização
Pastoral, no Ipanema Clube.
Dezembro
- Dia 08 | 9h - Missa - 1ª Eucaristia

Reflexão

Os 3 filtros de Sócrates

N

a Grécia Antiga, Sócrates detinha uma alta reputação e era muito
estimado pelo seu elevado conhecimento.
Um dia, um conhecido do
grande filósofo aproximou-se dele e
disse:
– Sócrates, sabe o que eu acabei de ouvir acerca daquele teu amigo?
Então, Sócrates respondeu:
– Espere um momento. Antes
que me digas alguma coisa, gostaria
de te fazer um teste. Chama-se o “Teste do Filtro Triplo”.
– O que e isso, Sócrates?
– Antes que me fales do meu
amigo, talvez fosse uma boa ideia parar um momento e filtrar muito bem
aquilo que vais dizer. A isso chamo de
Filtro Triplo.
E continuou:
– O primeiro filtro é a VERDADE. Tens a certeza absoluta de que
aquilo que me vais dizer é perfeita-

mente verdadeiro? O homem, balbuciante, respondeu:
– Não, o que acontece é que
eu ouvi dizer que…
E Sócrates fuzilou:
– Bem, se é assim, não sabes
se é VERDADE. Passemos então ao segundo filtro, que é a BONDADE. Responda-me agora: o que me vais dizer
sobre o meu amigo é algo bom?
– Não, muito pelo contrário…
– Então, queres dizer-me algo
mau sobre ele e, ainda por cima, nem
sabes se é ou não verdadeiro. Mas,
bem, pode ser que ainda passes pelo
terceiro filtro, que é a UTILIDADE. Por
isso, me esclareça: o que me vais dizer sobre o meu amigo será útil para
mim?
-Não, acho que não…
E assim Sócrates concluiu:
– Bem, se o que me dirás não
é nem bom, nem útil e muito menos
verdadeiro, para que dizer-me?
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Pós Encontro aborda Psicologia
do Casamento

N

o último dia 30, aconteceu
o Pós Encontro do ECC, com o Tema
"Psicologia do Casamento", conduzido pelo pároco Pe. Paulo Gonzales.
Nesse encontro, Pe. Paulo
expanou sobre as mudanças da sociedade nos últimos anos e o quanto
isso reflete no casamento e na
convivência do casal. "Idealizamos ao máximo o outro e
o vemos muitas vezes como
solução para todos os males.
Quando nos casamos, sonhamos juntos, projetamos um
futuro, apostamos no parceiro.
Depois, nos deparamos com a
convivência do dia a dia, com
costumes, manias e atitudes
que não conhecíamos direito
e, então, começam a surgir os
conflitos", explicou.

N

No que diz respeito a
crise no casamento, pontuou que é um sinal de
evolução em um relacionamento, e por isso não
deve ser temida. “A boa
notícia é que, ao lidar com
a crise, os casais alcançam
um novo nível de relacionamento e encontram
meios de ser feliz na companhia do outro", comentou.
Em seguida, falou sobre os piores períodos do
casamento e como passar
por eles sem desistir de estar ao lado
de quem ama.
O próximo encontro sobre
o tema será no dia 27 de agosto, as
19h30, sendo aberto a toda comunidade.

‘Vida Melhor em Comunidade’
celebra 8 anos

este mês de agosto, o grupo Vida Melhor em
Comunidade está completando 8 anos de história.
Vida Melhor em
Comunidade é um encontro de amigos, onde são realizadas diversas atividades,
dinâmicas e reflexões.
Também são confeccionadas mantas, que
são doadas todo final de
ano a casas de repouso e
assistência ao idoso.
Os encontros acontecem toda primeira terça-feira do mês, às 15h. Em setembro será no dia 3.

A Assunção de Maria

Reflexão de São João Paulo II

N

aqueles dias, Maria partiu para
a região montanhosa, dirigindo-se
apressadamente a uma cidade…» (Lc
1, 39). As palavras deste trecho evangélico fazem-nos vislumbrar, com os
olhos do coração, a jovem de Nazaré
a caminho da cidade da Judeia, onde
morava a sua prima, para lhe oferecer os seus serviços. Aquilo que nos
surpreende acima de tudo, em Maria, é a sua atenção repleta de ternura pela sua parente idosa. Trata-se de
um amor concreto, que não se limita
a palavras de compreensão, mas que
se compromete pessoalmente numa
verdadeira assistência. À sua prima,
a Virgem não dá simplesmente algo
que lhe pertence; Ela dá-se a si mesma, sem nada exigir como retribuição.
Ela compreendeu de maneira perfeita
que, mais do que um privilégio, o dom
recebido de Deus constitui um dever,
que a empenha no serviço aos outros,
na gratuidade que é própria do amor.
A minha alma proclama a
grandeza do Senhor…(Lc 1, 46). No seu
encontro com Isabel, os sentimentos
de Maria brotam com vigor no cântico
do Magnificat. Através dos seus lábios
exprimem-se a expectativa repleta de
esperança dos «pobres do Senhor»,
e a consciência do cumprimento das
promessas, porque Deus «se recordou
da sua misericórdia» (cf. Lc 1, 54).
É precisamente desta consciência que brota a alegria da Virgem
Maria, que transparece no conjunto
do cântico: alegria de saber que Deus
olha para Ela, apesar da sua fragilidade (cf. Lc 1, 48); alegria em virtude do
serviço que lhe é possível prestar, graças às grandes obras que o Todo-Poderoso realizou em seu favor; alegria
pela antecipação das bem-aventuranças escatológicas, reservadas aos hu-

mildes e aos famintos (cf. Lc 1, 52-53).
Depois do Magnificat chega
o silêncio; nada se diz acerca dos três
meses da presença de Maria ao lado
da sua prima Isabel. Talvez nos seja
dita a coisa mais importante: o bem
não faz ruído, a força do amor expressa-se na discrição tranquila do serviço
quotidiano.
Mediante as suas palavras e o
seu silêncio, a Virgem Maria aparece
como um modelo ao longo do nosso
caminho. Não se trata de um caminho
fácil: em virtude da culpa dos seus pais
primitivos, a humanidade traz em si a
ferida do pecado, cujas consequências
ainda continuam a fazer-se sentir nas
pessoas remidas. Mas o mal e a morte
não terão a última palavra! Maria confirma-o através de toda a sua existência, sendo testemunha viva da vitória
de Cristo, nossa Páscoa.
Os fiéis compreenderam-no,
reconhecendo nela «a mulher revestida de sol (Ap 12, 1), a Rainha que
resplandece junto do trono de Deus e
intercede em favor deles.
No dia de hoje, a Igreja celebra a gloriosa Assunção de Maria ao
Céu, de corpo e alma. Os dois dogmas
da Imaculada Conceição e da Assunção estão intimamente ligados entre
si. Ambos proclamam a glória de Cristo Redentor e a santidade de Maria,
cujo destino humano já está perfeita e
definitivamente realizado em Deus.
E quando Eu tiver partido e
vos tiver preparado um lugar, voltarei
e levar-vos-ei comigo para que, onde
Eu estiver, vós estejais também, disse-nos Jesus (Jo 14, 3). Maria é o penhor
e o cumprimento da promessa de
Cristo. A sua Assunção torna-se para
nós um sinal de esperança certa e de
consolação (Lumen gentium, 68).
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Agosto: o mês dedicado às Vocações

cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. Normalmente a própria liturgia da Palavra de cada dia, em especial a dos domingos, dá o tema principal da reflexão e meditação trazida para alimento do povo de Deus. É costume, neste mês, comemorarmos as diversas vocações a cada
semana:

- Primeiro domingo: é o dia
das vocações sacerdotais. Atualmente também se comemora o dia das vocações diaconais, ou melhor dizendo: dia
das vocações aos ministérios
ordenados. Essa comemoração se deve ao fato de no dia
4 de agosto celebrarmos o dia
de São João Maria Vianney, o
Cura D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10 de agosto, o
dia de São Lourenço, patrono
dos diáconos.

- Segundo domingo: por imitação do segundo domingo de
maio – no qual é comemorado o
Dia das Mães – temos o Dia dos
Pais. Sabemos que no Brasil esse
dia é comemorado porque antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São Joaquim,
pai de Nossa Senhora e, por isso,
adotou-se esse dia e depois o
domingo para essa comemoração. Devido a esse fato, nesta
data é comemorada a vocação
matrimonial.

- Terceiro domingo: recorda-se a vocação à vida consagrada: religiosos, religiosas,
consagradas e consagrados
nos vários institutos e comunidades de vida apostólica e
também nas novas comunidades. Essa recordação é feita
porque no dia 15 de agosto
celebramos o Dia da Assunção
de Maria aos céus, solenidade
que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte.

D

Sacerdote, expressão do
amor de Deus

ia do Sacerdote é celebrado no mesmo dia da festa de São
João Maria Vianney, padroeiro de
todos os sacerdotes, a data é 04
de Agosto. É comemorada desde
1929 e foi instituída por Papa Pio XI.
Ser padre é ser pai, cuidar
do rebanho que lhe foi confiado.
Seguir os caminhos, os passos de
Cristo aqui na terra, aconselhando
aqueles que erram, mostrando por
onde trilhar e não se separar de Jesus, sendo caridoso, amoroso com o
próximo, ser humilde. As mão de um
sacerdote é ungida e através deste
ministério ele pode perdoar, abençoar. Devemos ter muito respeito para
com eles, como São Francisco disse:
“O Senhor me deu tanta fé nos
sacerdotes que vivem segundo a santa
Igreja Romana, por causa de sua ordenação, que, mesmo se eles me perseguissem, recorreria a eles. E a todos
hei de respeitar, amar e honrar, como
a meus senhores. Nos sacerdotes não
quero considerar pecado algum, porque neles reconheço o Filho de Deus
e eles são meus senhores. E isto faço
porque do mesmo altíssimo Filho de
Deus nada vejo corporalmente neste
mundo senão o seu santíssimo Corpo

e Sangue, que eles consagram e somente eles administram aos demais”
Na palavra de Deus em Hebreus 5, 1-2 diz: ” De fato todo sumo
sacerdote é tomado do meio do povo
e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons
e sacrifícios pelos pecados. Ele saber ter compaixão dos que estão
na ignorância e no erro, porque ele
mesmo esta cercado de fraquezas.”
Amemos nosso Pároco, rezemos pelos Padres, o respeitemos,
que o vejamos como “in persona
Christi”, pois é Cristo que age por ele.

Parabéns pelo seu sacerdócio, Padre Paulo!
- Quarto domingo: é nesta data
que se comemora o Dia do Catequista, daí a comemoração do
dia da vocação do cristão leigo
na Igreja, tanto na sua presença
na Igreja como também em seu
testemunho nos vários ambientes de trabalho e vida. O dia do
cristão leigo voltará a ser comemorado no último domingo do
ano litúrgico, domingo de Cristo
Rei.

Ao participarmos dessas celebrações não podemos nos esquecer da vocação primeira e mais importante de todas: a vocação à vida cristã e, consequentemente, à santidade! Todos somos vocacionados à santidade e fora desse caminho não temos como viver bem qualquer que seja a nossa vocação pessoal.
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Pastoral do Dízimo

O

Dízimo:
Sinal de nossa participação

que é o Dízimo?
É uma atividade eclesial e bíblica
que visa despertar no cristão a sua
conscientização de cooperação na
condução da comunidade. É um dos
caminhos que leva a uma aproximação com Deus e com a Igreja. Atende
as necessidades da comunidade com
melhor condição e qualidade.

Fundamento Teológico: Baseia-se
no plano de Deus. Não existe dízimo
sem ligação com deus. É algo que
vem de Deus e volta para ele pelas
mãos dos homens a partir da fé.

Quais são os fundamentos do Dízimo?
Os fundamentos do Dízimo são quatro: bíblico, teológico, comunitário e
pastoral.

Fundamento Comunitário: A Igreja
não é um conjunto de pessoas alheias
uma às outras, mas uma família que
dá testemunho de fraternidade. Na
comunidade todos são responsáveis
por tudo que acontece. “Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em
comum.” (Atos dos Apóstolos 2,44)

Fundamento Bíblico: O dízimo é um
mandamento, expressão da vontade
de Deus ao seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São
inúmeras as citações bíblicas que o
fundamentam. “tragam o dízimo ao
templo do Senhor, para que haja alimentos em minha casa.” (Malaquias
3,10)

Fundamento Pastoral: A ação evangelizadora da Igreja gera despesas
que devem ser assumidas pala própria comunidade que recebe os serviços da evangelização. Falando da
manutenção dos evangelizadores
que escolhe e envia, disse Jesus: “O
trabalhador merece o seu sustento.”
(Mateus 10,10)

Vida e Saúde

Sarampo

O

s sintomas iniciais apresentados pelo doente são: febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal

e mal estar intenso.
Após estes sintomas,
há o aparecimento
de manchas avermelhadas no rosto, que
progridem em direção
aos pés, com duração
mínima de três dias.
A transmissão ocorre diretamente, de
pessoa a pessoa, geralmente por tosse,
espirros, fala ou respiração.
Prevenção: a suscetibilidade ao vírus do
sarampo é geral e a
única forma de prevenção é a vacinação.
Fonte: www.bio.fiocruz.br

Missa parte por parte (16)

N

Ceia Eucarística: Sua origem

a noite da partida, os judeus
fizeram a Ceia Pascal. Páscoa quer dizer “passagem”. Aqui, é a passagem
do Senhor como Libertador. Na Ceia,
eles comeram o cordeiro pascal. E,
como sangue do cordeiro, tingiram o
batente da porta de suas casas. Nas
casas onde não houvesse o sangue do
cordeiro, quando passasse o “anjo exterminador”, morreria o primogênito,
isto é, o filho mais velho. Foram assim
que morreram todos os primogênitos
dos egípcios.
Essa famosa Ceia Pascal passou a ser celebrada todos os anos,
no dia quatorze do mês de Nizã (fim
de março ou começo de abril. É a lua
cheia da primeira semana da primavera, no Hemisfério Norte). Isso em cumprimento de uma de Deus havia dado,
“no Deserto do Sinai, no segundo ano
da saída do Egito, no primeiro mês”.
Assim falou o Senhor a Moisés: “Celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no
tempo determinado. No dia quatorze
deste mês, no crepúsculo” (cf. Nm 9,
1-5).
E foi dentro desta Ceia Pascal
Hebraica que teve origem a Ceia Eucarística, celebrada por Jesus com os
Apóstolos. Por isso, vamos ver resumidamente como era (e é até hoje) a
Ceia Pascal dos Judeus. É uma Ceia suculenta, muito mais que a nossa Ceia
de Natal. Sua celebração atravessa a
noite. Termina ao surgir da primeira
estrela do amanhã. Dela participa toda
a família, incluindo as crianças. Não é
uma Ceia feita simplesmente com comida e bebida. Nela, toda a História da
Salvação é recordada e vivida, de pai
para filho.
A Ceia Eucarística
Como bom judeu, Jesus mandou os discípulos prepararem a mesa
para a Ceia Judaica, como ela é. Sobre
a mesa mandou Pedro e João colocarem tudo o que os judeus põem: ervas
amargas, que simbolizam o sofrimento da escravidão do Egito; pães ázimos, isto é, sem fermento; vaso com
água; vinagre, sal, ovo cozido e quatro
taça ou cálices com vinho. O terceiro
era chamado “cálice da benção”. Este
é que Jesus mudou no seu sangue. E é
por isso que São Lucas menciona mais

de um cálice (cf.Lc 22, 17-20).
A eucaristia deve ser celebrada com alegria. Mais que a ceia Hebraica, ela tem o sentido de “ação de
graças”, de exultação plena da vida
diante do infinito amor que Jesus manifesta por nós. A páscoa dos Judeus
é o “memorial” da saída do Egito, celebrada como a maior festa de Israel.
A eucaristia é o “memorial” de Cristo
Ressuscitado, libertador do pecado e
da morte. Tanto é que, na Ceia, o Senhor disse aos Apóstolos: “Fazei isso
em memória de mim” (cf. Lc 22, 19). E
esta “memória” não é só a recordação
da Ceia, mas da vida, da mensagem,
da morte e da Ressureição do Senhor.
É o testamento global do seu amor
por nós.
A eucaristia não é simplesmente uma das coisas que Jesus fez
por nós: é a grande surpresa que Ele
nos preparou durante toda a sua vida.
Bem antes, já havia prometido que haveria de nos dar um “pão vivo descido
do céu” e que esse pão seria a sua carne “para a nossa salvação” (cf. Jo 6, 3569). E, quando se aproximava a hora
de realizar a sua promessa, Ele mandou Pedro e João prepararem a sala,
no “andar superior”, para a Ceia, dizendo-lhes: “Eu desejei ardentemente
comer a páscoa convosco” (Lc 22, 15).
Como se vê, a Ceia Pascal já
existia antes de Cristo, Jesus lhe deu
um novo sentido, introduzindo nela
a “novidade” do seu Corpo e do seu
Sangue. A Ceia Pascal Hebraica deu
lugar a Ceia Eucarística. Os evangelistas não contam como era a Ceia Hebraica porque era demais conhecida
no seu tempo. Eles apenas escrevem o
que foi acrescentado por Jesus, isto é,
a novidade do Corpo e do Sangue do
Senhor.
Outra coisa: assim com a Páscoa dos Judeus unia passado, presente e futuro, também a Eucaristia tem
estas três dimensões. Pois recorda o
que Jesus fez e o torna presente sobre
o altar, “enquanto esperamos a sua
vinda”.
Lembramos que a “Eucaristia”
não é só o Pão e o Vinho consagrados,
mas toda a Celebração ou Missa.
Pablo Macedo
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Sínodo da Amazônia:

Novos caminhos para a Igreja
e para uma Ecologia integral
“Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo
como que em dores de parto!” (Rm 8, 22)

D

urante os dias compreendidos entre 06 e 27 de Outubro de 2019
realizar-se-á, no Vaticano, o Sínodo
que congregará os Bispos da Região
Pan-Amazônica, para refletir e partilhar o seguinte tema: “Amazônia:
novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral”. O documento
de trabalho deste Sínodo: “Instrumentum Laboris” foi publicado no dia 17
de Junho deste ano. O texto é composto por 147 pontos divididos em 21
capítulos separados por três partes:
A primeira parte se titulada “a voz da
Amazônia” e tem a finalidade de apresentar a realidade do território e de
seus povos. 		
Na segunda parte, intitulada
“Ecologia integral: o clamor da terra e dos pobres,” adverte-se sobre
a “destruição extrativista”, abordam
questões relevantes como “os povos
indígenas em isolamento voluntário
(PIAV)” e outros fenômenos de interesse mundial, como “a migração”, “a
urbanização”, “a família e a comunidade”, “a saúde”, “a educação integral”
e “a corrupção”. Na terceira e última
parte do documento, encontramos
os escritos sobre os desafios e esperanças da região e incentiva a Igreja a
ter um papel “profético na Amazônia”,
apresentando “a problemática eclesiológica e pastoral” da região.
Primeiramente, o que é o Sínodo?
A palavra “sínodo” vem de duas palavras gregas: “syn”, que significa “juntos”, e “hodos”, que significa “estrada
ou caminho”. Logo, o Sínodo dos Bispos pode ser definido como uma reunião do episcopado da Igreja Católica
com o Papa para discutir algum assun-

to em especial, auxiliando o Santo Padre no governo da Igreja.
Quais os assuntos serão tratados no
Sínodo?
No centro das deliberações será a situação dos povos da Amazônia. O
“Instrumentum Laboris” destaca os
problemas, que surgem da exploração descontrolada da riqueza natural
da Amazônia e afetam a ecologia da
Região. Entre os grandes problemas
destacam-se os desmatamentos, garimpos descontrolados, grandes projetos hidroelétricos, monoculturas e
desrespeito às tribos indígenas, suas
culturas e territórios de domínio.
Porque este Sínodo é tão importante para a Igreja?
A Região da Amazônia é chamada de
“pulmões verdes do mundo” e por isso
é considerado importante em sua influência para o clima de todo o planeta. Assim sendo, todos os abusos
ecológicos na Amazônia influenciam
negativamente para toda humanidade.
O que acontecerá com os resultados
do Sínodo?
Na última semana, os membros do
Sínodo trabalharão a redação final
do documento, que será entregue ao
Santo Padre, o Papa Francisco. Este
documento não causará nenhum efeito jurídico. Caberá ao Papa a publicação do documento final, na forma de
Exortação Apostólica Pós-sinodal.
Dom Romualdo Matias Kujawski
Bispo de Porto Nacional e Membro
Sinodal
Fonte: CNBB

Pastoral Social

A

Doações do mês de julho

Pastoral Social atendeu as entidades Aliança da Misericórdia, ANG,
ARCA, NAEP: (Casa do adolescente,
CAT – Casa de acolhimento transitório, CAPS - AD e Casa de Passagem),
Residência Terapêutica 1 e Residência
Terapêutica Mista. 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 Julho.
Alimentos
Achocolatado -12un./ Açúcar - 25 kg/
Arroz - 50 kg/ Bolachas - 43 pcts /
Café - 08pcts/Creme de leite – 01un./
Ervilha – 01 un./ Farinha de trigo – 11
kg./ Farinha de milho -03Kg/ Farinha
de mandioca -14kg/Farofa temperada – 02 um./Feijão -57 kg/ Fubá - 04
pcts/ Gelatina – 02un./Goiabada - 05
un./ Leite – 35 l /Leite condensado –
1un./ Leite em pó - 12 pcts/Macarrão

-95pcts/Molho de tomate - 26 un./Milho – 01 un./ Óleo - 13 l./Sal - 07kg/
Suco em pó - 02 pcts./ Vinagre – 03
lts.
Limpeza
Alvejante – 02un./Desinfetante – 02 lt/
Detergente - 04 un./Esponja – 02 un./
Luva- 1 par.
Higiene
Cotonete - 01 cx/ Fralda geriátrica -05
pcts/Papel higiênico - 28 rolos.
Diversos
Bolsa – 12 un./Brinquedos – 58 um/
Chapéu – 03un./Cintos -02 un./Cobertor – 12 un./Colchão inflável- 01un/
Liquidificador – 01 un./Roupas– 511
peças/Sapatos – 69 pares/Utensílios –
15 un./
As entidades precisam desde alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany
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História do Dispa - 2ª parte (anos 90 e 2000)

V

amos continuar a história de
nossa Comunidade Jovem Dispa.
Após o grupo ter dado uma
“adormecida” em 1983, como já destacado no artigo anterior, a sua reação adveio em 1988, na vontade de 12
jovens de retomarem os seus trabalhos. Assim, liderados pelo Macedo, as
atividades voltaram a ser desenvolvidas.
Em dois anos o grupo retomou as atividades junto à comunidade, e em 1990, o Dispa iniciou a
maior fase de sua história: iniciou-se
a participação em festivais de música
sacra com a criação do Grupo Musical Dispa; iniciamos a participação
em torneios bíblicos; retomamos as
campanhas do quilo; o jornal da Comunidade jovem denominado "Disparad" passou a ser chamado “Entre
Nós”, sendo que alguns anos depois
passaria a ser elaborado pela Pastoral
da Comunicação.
Os festivais então ganhavam
corpo e torcida de nossos jovens. Em
1992, conquistamos nosso primeiro lugar num festival de música sacra, com a Música “Voz de Paz”. Em
1993, ganhamos pela primeira vez o
primeiro lugar do Torneio Bíblico, que
naquela edição foi realizado em Votorantim, e recebemos o troféu na época das mãos de Padre Paulo Gonzales,
pároco na época na Matriz de Votorantim. O Dispa atualmente é pentacampeão dos Torneios Bíblicos.
Fomos com o grupo jovem
em excursões por nós promovidas a
Poços de Caldas; a Aparecida; a Campos de Jordão, e a outras localidades.
Iniciamos assim aulas de violão para
participantes de nosso grupo, sendo
que muitos que tocam atualmente
aprenderam nesta época suas primeiras notas.
O grupo passou então ganhou diversos prêmios em festivais.
Passamos a participar dos festivais da
Canção em Varginha ( Minas Gerais),
os quais vencemos duas vezes. Neste
período também iniciamos o Festival
“Feicri – festival Interno Cristão”, que
se traduziam em músicas criadas e
disputadas pelos nossos próprios jovens. Esse festival ocorreu em 6 edições.
E foi nesta época também
que surgiu o grupo feminino musical, denominado “Grupo Musical São
Paulo Apóstolo”, que em festivais, ob-

teve seu primeiro lugar em 1994, com
a música ”Meu canto é de Amor”.
Nesta época, nossos grupos
já colecionavam juntos, quase 20 troféus em músicas premiadas de nossa
comunidade.
Passamos a participar de torneios de futebol de salão e vôlei, dentre outros, levando nosso grupo de
jovens s a ser conhecido na cidade.
Também nesta década, surgiu assim o projeto “Somos Todos
Irmãos”, o qual tinha o objetivo de
combater a fome, e elevar a dignidade dos carentes. Dentro do projeto,
foi criado o “Sopão”, que era oferecido a carentes semanalmente, e que
ficou alguns anos sendo desenvolvido
inicialmente pelo dispa e em seguida
pela nossa Paróquia.
Retomamos os encontros de
jovens. Havia lista de espera. Por dois
anos, chegamos a fazer dois encontros
no mesmo ano. O número de jovens
não parava de crescer: 100, 120, 150
jovens participavam das reuniões dominicais que aconteciam nos domingos à tarde, ficando após para a Santa
Missa, que também lotava.
O grupo participava nas festas
juninas da igreja com a decoração da
festa e mais duas barracas. Além disso os jovens realizavam muitas festas
de aniversário em suas próprias casas,
com a participação dos membros do
Dispa. Vários jovens se conheceram
nesta época e hoje estão casados,
muitos trabalhando em nossa Comunidade.
E em 1999, o grupo gravou o
CD denominado “Aos reis dos Reis, eis
o nosso cantar”, com composições de
autores de nossa própria comunidade,
sendo que muitas músicas deste são
tocadas até hoje, por várias paróquias.
Mas por volta do início dos anos 2000,
o grupo voltou a dar a “adormecida”.
Chegou a retomar os encontros nos
anos de 2008 e 2009, produzindo bons
frutos, com jovens que participam até
hoje conosco, sem porém entusiasmar
a nossa juventude nas reuniões dominicais.
Finalmente, em 2010 o grupo
novamente adormeceu, voltando em
2013. Mas essa é uma história para
nossa próxima matéria.
Alexandre Rodacki

