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Santo do mês

Editorial

25 de novembro

O

Ano Litúrgico, constituído
por diversos ciclos, termina com a
Festa de Cristo Rei. Jesus nasce com
o título de Rei e é agora proclamado
pela Igreja como Rei do Universo. É
o cume de um reinado que foi manifestado num amor extremo, selado
na cruz e na glorificação eterna.
Numa visão, o profeta Daniel
contempla o trono de Deus e seu juízo sobre o mundo. Ele vê também alguém como “filho de homem” sobre
o trono (Dn 7, 9-14). Nos Evangelhos,
a expressão “filho de homem” refere-se a Jesus Cristo, àquele que veio do
alto para construir o Reino de Deus.
Devemos entender que não
são os poderes do mundo que determinam a história, mas sim, aquele
que é o Senhor da história, fazendo
triunfar o seu Reino. Isto significa que
a última palavra sobre o mundo pertence a Deus. É até uma questão de
fé e certeza de que as forças do mundo são meramente passageiras.
O centro da história é Jesus
Cristo, que veio como Rei, caminha
como Rei e termina seu ciclo na terra como Rei. É o mesmo que dizer:
“aquele que é, que era e que vem”.
Ele é o cumprimento da Aliança feita
por Deus com Abraão lá no passado,
que só acontece no gesto de doação
total na prática do amor.
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N
Mesmo dizendo que o Brasil é o maior país cristão do mundo,
Jesus continua sendo o grande desconhecido pelo nosso povo. Desta
forma, não criamos paixão por Ele
e agimos de forma desregrada, sem
compromisso social e ferindo a dignidade das pessoas. Não conseguimos
perceber que o amor cristão implica
defender a vida do outro, que tem o
mesmo direito que nós.
Jesus nunca impôs seu poder através do uso da violência desumana, porque não tinha pretensões
egoístas. Sua ação ia além dos limites
do mundo e passava por uma prática
de testemunho coerente e visível aos
olhos da sociedade de seu tempo.
Com isto Ele instaurou um reinado
que contradiz com os poderes mundanos.
(conf. Pastoral Catequética)
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Santa Catarina de Alexandria

ascida em
Alexandria, recebeu uma ótima
formação cristã. É
uma das mais célebres mártires dos
primeiros séculos,
um dos Santos Auxiliadores. O pai,
diz a lenda, era
Costes, rei de Alexandria. Ela própria
era, aos 17 anos, a
mais bonita e a mais sábia das jovens
de todo o império; esta sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com
um príncipe tão belo e tão sábio como
ela. Esta segunda condição embargou
que se apresentasse qualquer pretendente.
“Será a Virgem Maria que te
procurará o noivo sonhado”, disse-lhe
o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece, de fato, a Catarina na noite seguinte, trazendo o Menino Jesus pela mão. “Gostas tu d’Ele?”,
perguntou Maria. -“Oh, sim”. -“E tu,
Jesus, gostas dela?” -“Não gosto, é
muito feia”. Catarina foi logo ter com
Ananias: “Ele acha que sou feia”, disse
chorando. -“Não é o teu corpo, é a tua
alma orgulhosa que Lhe desagrada”,
respondeu o eremita. Este instruiu-a
sobre as verdades da fé, batizou-a e

tornou-a humilde; depois disto, tendo-a Jesus encontrado bela, a Virgem
Santíssima meteu aos dois o anel no
dedo; foi isto que se ficou chamando
desde então o “casamento místico de
Santa Catarina”.
Ansiosa de ir ter com o seu Esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se
que ela apresentou-se em nome de
Deus, diante do perseguidor, imperador Maxêncio, a fim de repreendê-lo
por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da
religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza
do seguimento de Jesus na sua Igreja.
Incapaz de lhe responder, Maxêncio
reuniu para a confundir os 50 melhores filósofos da província que, além de
se contradizerem, curvaram-se para a
Verdade e converteram-se ao Cristianismo, isto tudo para a infelicidade do
terrível imperador.
Maxêncio mandou os filósofos serem queimados vivos, assim
como à sua mulher Augusta, ao ajudante de campo Porfírio e a duzendos
oficiais que, depois de ouvirem Catarina, tinham-se proclamado cristãos.
Após a morte destes, Santa Catarina
foi provada na dor e aprovada por
Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com quatro rodas,
armadas de pontas e de serras. Isto
aconteceu por volta do ano 305. O seu
culto parece ter irradiado do Monte
Sinai; a festa foi incluída no calendário
pelo Papa João XXII (1316-1334).
Santa Catarina de Alexandria, rogai
por nós!
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Tempo do Advento

A aprovação dos outros
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Q

uem não
sente prazer em se
ver aprovado pelos
outros?
Contudo,
refiro-me
àqueles para os quais a
busca de aprovação se tornou uma
necessidade.
Conheço
pessoas que vivem
buscando a aprovação dos demais.
Nunca apresentam
uma ideia própria
ou um arrazoado, sem antes estar
certos de que estão em sintonia com
os dos outros.
Tenho visto gente mudar de
ideia três, quatro vezes no mesmo
dia, só para não ser desaprovada.
Tais pessoas não vivem, não possuem vida própria, são tão somente
aquilo que os outros querem que
sejam. Sua vida se transforma num
perene apoiar-se nos outros.
Procedendo assim, entregam aos outros o controle de si mesmos. Em geral, os políticos são uma
categoria de pessoas que copia o
comportamento alheio. Agem assim
para que suas palavras concordem
com a maioria do público.
Em todo o caso, para procurar entender a necessidade de sermos sempre aprovados pela maioria,
será preciso remontar ao tempo de

nossa infância, quando nossos pais
criaram em nós uma contínua necessidade de dependência.
No fundo, a busca de aprovação baseia-se na insegurança.
O comportamento de muitos pais cria uma forte dependência
nos filhos, não os torna autônomos,
cheios de vida.
Infelizmente, muitos pais
acreditam que os filhos são propriedade sua, exigem uma obediência
acrítica e apriorística, e condicionam
a aprovação ao fato de os filhos concordarem com seus padrões ideais.
E mais: toda a nossa cultura
está inclinada a encorajar e premiar a
busca da aprovação dos outros. Pensemos nas mensagens dos meios de
comunicação, que sempre procuram
nivelar, uniformizar os nossos gostos,
as nossas necessidades. E até mesmo
criam outras.

A

cada primeiro domingo do
Advento começa um novo Ano Litúrgico, que são divididos em três ciclos,
chamados de anos A, B e C, que celebra a vinda de Jesus Cristo no tempo
e na história dos homens para trazer-lhes a salvação, sendo por tanto um
tempo de expectativa que deve ser
vivido em plenitude. Antes de celebrar
o nascimento de Jesus, somos chamados a proclamar que o Senhor vem a
nos prepararmos para sua vinda.
É o ponto de partida e de chegada de cada Ano Litúrgico. Os dois
primeiros domingos são como que o
fecho de todo o Ano Litúrgico, evocando a última vinda do Senhor, e os
dois domingos seguintes preparam a
celebração da vinda histórica de Cristo, de tal modo que a vinda histórica
no Natal se torne realmente a vinda
atual no mistério de sua festa, nos sacramentos e na vida de caridade de
cada cristão.
Três são as figuras que guiam
o cristão na preparação para a vinda
do Senhor: o povo de Deus do Antigo Testamento encarnado em Isaías;
o Profeta Precursor, João Batista, que
preparou o caminho e mostrou o Messias presente entre o povo; e Maria,

que vem preparar mais especialmente
o natal de Jesus. O refrão que perpassa todo esse tempo é: Vinde Senhor
Jesus.
A cor litúrgica do Tempo do
Advento é o roxo. Para o III domingo domingo gaudete - é permitido o uso
da cor rosa. O símbolo mais conhecido
é a coroa do Advento que com suas
quatro velas nos convida a uma atitude de vigilância, que é própria do tempo. As músicas expressam a invocação
do coração, no desejo de ver o céu se
abrir e descer a terra o Salvador.
A Sagrada Escritura traz a
escrita sagrada, mas também traz a
história da Salvação, que tem uma
cadência própria, como se estivéssemos caminhando ao ritmo da Santíssima Trindade. Por isso que no ano A,
a manifestação é do Pai; no ano B, a
manifestação é do Filho; e no ano C,
a manifestação é do Espírito Santo.
Cada ano tem sua particularidade.
Essa divisão em três nos leva
a experimentar durante todos os três
anos a experiência da graça de Deus,
que nos chama a uma preparação para
o encontro com Ele, este encontro nos
dá um apelo à penitência que nos leva
a perceber a manifestação deste Deus.
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Solenidade de Cristo Rei

o celebrar Cristo Rei, fiéis também são
chamados a fazer uma
revisão de vida ao fim
do Ano Litúrgico.
A
Solenidade
de Cristo Rei, celebrada
no dia 24 de novembro,
marca o fim do Ano Litúrgico da Igreja Católica, na 34ª semana do
Tempo Comum. Instituída em 1925, pelo Papa
Pio XI, esta solenidade
coloca os cristãos frente
à realeza do rei Jesus.
Jesus é a antítese da realeza da riqueza
e do poder. Não é por
acaso que os evangelhos da liturgia de hoje,
nos ciclos litúrgicos A,
B, e C da Igreja, sempre nos colocam
no contexto da Paixão de Jesus para
contemplar Sua realeza que é o amor
Ágape de Deus por toda a humanidade e por toda a criação. Essa festa
é a ocasião propícia para podermos
reconhecer, mais uma vez, que na
cruz de Jesus o “poder dominador”
o “poder opressor”, criador de desigualdades e exclusões, espalhador
de sofrimento por todos os lados,
está definitivamente derrotado.
O término do Ano Litúrgico é
uma boa oportunidade de fazer uma
revisão de vida, diante do que foram
as propostas feitas por Jesus ao longo do ano.
Durante todo o ano, na liturgia da Palavra, Jesus vai se apresentando a cada um de nós, mostrando
seu Reino e para quê Ele veio. Este é
o momento para fazermos uma boa

Bodas de Crizo

33 anos de Ordenação
Sacerdotal

Pe. Paulo

revisão de vida, frente àquilo que a
liturgia nos mostra, nos preparando
para o encontro definitivo com Deus.
Este encontro acontece a cada ano
no Advento, em preparação ao Natal, mas chegará o tempo em que nos
encontraremos definitivamente com
Deus.

Nessa semana celebramos 33
anos da sua Ordenação Sacerdotal!
Uma data muito importante para nós,
que temos o senhor como pastor de
nossa paróquia!
Comemorar o aniversário de
ordenação é celebrar a vida, pois o
sacerdote não é o homem da liturgia,
mas, aquele que faz da sua vida um
culto litúrgico, identificando-se com a
realidade da cruz, que é doação, amor
e entrega aos irmãos e a igreja, fazendo da sua vida um sacramento intenso
e fecundo.
A pedra que representa o Jubileu de 33 anos é o Crizo. O crizo ou
crizoprázio deriva de duas palavras
gregas: chrysos que significa ouro e
prasion, verde. Trata-se de uma variedade de Calcedônia e uma forma
rara de Quartzo. A cor da pedra varia
do amarelo ao verde (claro a escuro),
podendo ainda ser verde acastanhado. Mesmo em forma bruta, pode se

apresentar transparente.
Por se apresentar principalmente de coloração verde é considerada a pedra da esperança.
Apesar de tantas dificuldade
e lutas, o alicerce de seu sacerdócio é
forte, seguro, pautado na esperança e
acima de tudo seu alicerce é o amor.
Saiba que a sua presença em nossa
paróquia é uma LUZ que nos motiva a
sermos melhores, sempre colocando o
AMOR acima de tudo, comprometidos
com a realidade e com o próximo!
Alegrias e tristezas fazem parte da caminhada, mas jamais o desânimo tornou-se mais forte do que a esperança e a confiança na ação de Deus
em sua vida.
Obrigado pelo seu SIM e por
iluminar a nossa paróquia através das
suas reflexões e atitudes!
Parabéns!!!!
Conte com nossas orações e
apoio diante das dificuldade atuais!
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Liturgia

Missa parte por parte (19)

Por Cristo, Com Cristo...
JESUS É NOSSO REDENTOR
A palavra “Redentor” vem do
verbo redimir, que quer dizer “resgatar” ou adquirir de novo aquilo que
já era seu e que estava perdido. Redentor, portanto, é aquele que paga
o preço do resgate e readquire oque
estava perdido. Para nossa redenção,
o preço do resgate foi o sangue redentor de Jesus. Assim nos fala São
Pedro: “Sabeis que não foi com coisas
perecíveis, isto é, com prata ou com
ouro, que fostes resgatados da vida
fútil que herdastes de vossos pais, mas
pelo sangue precioso de Cristo, o cordeiro imaculado” (1Pd 1, 18-19).
Jesus é nosso Mediador. Ele
mesmo nos disse: “Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao
Pai a não ser por meio de mim” (Jo 14,
6). No livro de Apocalipse, Ele diz: “Eu
sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o
Último, o Princípio e o Fim” (Ap 22,
13). O alfa e o ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do
alfabeto grego. Com isso, Jesus quer
dizer que nele esta a vida e, fora dele,
tudo perece.
O Apóstolo São Pedro não
só fala que Jesus é nosso Salvador,
mas que é o único capaz de nos sal-

var. Dirigindo-se as judeus, ele diz: “É
Ele (Jesus) a pedra que vós, os construtores, rejeitastes, e que se tornou a
pedra principal. Pois não há sob o céu
outro nome dados aos homens pelo
qual devamos ser salvos” (At 4, 11-12).
Aliás, queremos lembrar que a própria
palavra “Jesus” quer dizer “Deus salva”.
São Paulo fala de maneira clara sobre essa mediação de Jesus entre nós e o Pai. Diz que pelo pecado
de um só homem entrou no mundo
a morte, mas por meio de um só homem, Cristo, entrou as Graça e, pela
Graça, a Vida. Por um homem veio a
escravidão, e por um homem veio a
liberdade. Por isso, aqueles que com
Cristo morrem para o pecado, com
Cristo ressuscitarão para a Vida. Assim
como pela desobediência de um só
veio o pecado para todos, assim também, pela obediência de um só, Cristo,
veio a santidade para todos (cf. Rm 5,
17-19).
ELE DÁ A SUA VIDA POR NÓS
Em nossa salvação Jesus não
age como um Mediador distante. Não
é um advogado, que faz a defesa juridicamente, sem entrar com a sua vida

a favor do réu. Jesus age pessoalmente. Ele intercede, com sua vida, morrendo por nós. Como vimos, Ele não
apenas indica o caminho nem só diz
a verdade nem só fala da Vida. Ele diz:
“EU SOU o Caminho, a Verdade e a
Vida”. Diz: “EU SOU a porta. Se alguém
entrar por mim será salvo” (Jo 10,9).
Fala também: “EU SOU a ressurreição
e a vida”. Quem crê em MIM, ainda
que morra, viverá”(Jo11,25). Ele não
apenas promete a salvação: Ele “é” a
Salvação.
E este resgate, Jesus o faz
obrigado por uma lei externa. Ele dá a
vida por nós de modo consciente e livre, como gratuidade de seu amor. Jesus fala: “Eu sou o bom pastor. O bom
pastor da sua vida por suas ovelhas”
(Jo 10,11). “minha vida ninguém a tira
de mim: eu a dou livremente” (Jo 10,
18ª).
Alguém fez uma observação
interessante. Disse: “É costume morrer
um escravo para resgatar o filho de rei.
Na obra da Redenção, porém, o Filho
de rei ofereceu sua vida para resgatar os escravos”. De fato, o Rei aqui, é
Deus, e os escravos somos nós. O Filho
do Rei é Jesus. O raptor é o maligno,
que nos enganou e nos levou a abandonar a casa do Pai.
E Jesus não é nosso Mediador somente na cruz, mas em todo o
nosso relacionamento com Deus. Sem
Ele, simplesmente não existe salvação,
como lemos em Atos 4,12: “não há sob
o céu outro nome dados aos homens
pelo qual devemos ser salvos”. É por
meio de Jesus que damos graças e

louvores ao Pai. Ele é o nosso Pontífice, isto é, a nossa “ponte” entre o céu
e a terra, como Ele mesmo disse: “Eu
sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por
mim” (Jo 14,6). Por isso encerramos a
grande Oração Eucarística ou Anáfora,
proclamando solenemente: “Por Cristo, com Cristo e em Cristo...”
Esse ato de louvor é dito de
pé, sendo que o Presidente da Celebração levanta a Hóstia e o cálice. É
um louvor solene, proclamado pelo
Presidente. A participação da Assembleia está no “Amém!”, que pode ser
cantado. O Missal Romano mudou um
pouco a ordem das palavras. Agora é
assim:
Presidente: Por Cristo, com Cristo e em
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda
honra e toda a glória, agora e para
sempre!
Assembleia: Amém!
Pablo H. Macedo
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Doações do mês de outubro

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 Outubro.
Alimentos
Achocolatado -4un./ Açúcar - 15 kg/
Arroz - 68kg/Bolachas - 29 pcts /Café
- 11pcts/Creme de leite – 01un./Ervilha – 04 un./ Farinha de Mandioca 3kg. / Farinha de Milho - 6kg / Farinha
de trigo – 6 kg / Feijão -22 kg/ Fubá
- 04 pcts/ Gelatina – 02un./Goiabada
- 06un./ Leite – 15 l / Leite em pó - 4
pcts / Macarrão -29pcts / Mistura para
bolo - 2pcts / Molho de tomate - 8
un./ Óleo - 10 l./ Sal - 06kg / Suco 2pcts / Vinagre - 2un.
Limpeza
Detergente - 02 un. / Alvejantes - 4un.
/ Sabão em pó - 1 un. / Desinfetante4 un.
Higiene

O que é um Seminário de Vida
no Espírito Santo?

S

ão encontros semanais de
oração, pregação e partilha fraterna
com o objetivo de levar os seus participantes a vivenciarem o Encontro
Pessoal com Jesus Cristo pelo anúncio do querigma, experiência da
efusão do Espírito Santo e vivência
fraterna.
Ele acontece em 9 semanas,
em dias diferentes aos do grupo de
oração. O Seminário de Vida não é um
curso de doutrina apenas, mas uma
Absorventes - 2 pcts / Aparelho de
barbear - 6 un. / Condicionador - 3
un. / Escova de dente - 8un / Fralda
geriátrica - 5 pcts / gel - 2 un. / Papel
higiênico - 24 rolos / Pasta de dente 22 un. / Sabonete - 32 un. / Shampoo
- 2 un.
Diversos
Roupas - 668 pç / Lençol - 8 un. / Sapatos - 80 pares / Cintos - 11 un. /
Bolsas - 7 un. / Filto de água - 2 un. /
Impressora - 1 un. / Ferro de passar - 1
un / Jogo de panela - 1 un / Tapetes 3 un. / Brinquedos - 48 un.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

experiência de vida, um momento
para conhecer, recuperar, ou aprofundar o relacionamento com Jesus
Cristo Salvador e Senhor. Momento de
encontrar a Deus como Pai e ao Espírito Santo agindo no ser de cada um
com amor e poder.
Anote os próximos encontros,que
acontecem logo após a missa:
27/11 - Batismo no Espírito Santo
04/12 - Vida Comunitária
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Jovens recebem o sacramento
do Crisma

o dia 20 de outubro, a nossa paróquia esteve em festa, pois 52
jovens receberam o Sacramento do
Crisma através das mãos do Arcebispo Dom Julio Endi Akamine.
A confirmação é o sacramento que completa o Batismo e pelo
qual recebemos o dom do Espírito
Santo.
Quem se decide livremente

por uma vida com o Filho de Deus e
pede o Espírito de Deus, sob o sinal
da imposição das mãos e da unção do
óleo do Crisma, obtém a força para
testemunhar o amor e o poder de
Deus com palavras e atos.
Rezemos pelos novos crismandos, para que continuem firmes
na fé e possam testemunhar a vivência
cristã em suas vidas.

Dispa realiza Novena
de Natal

"

Alegria, fruto do
Espírito Santo, combina
muito bem com a celebração do nascimento de
Jesus. No Antigo Testamento, toda a preparação remota para a vinda
do Messias é descrita
com as cores de esperança e o brilho da alegria.
No Novo Testamento, a
preparação próxima para
a Encarnação de Jesus
vem acompanhada de
mensagens celestes a Zacarias, a Maria e a José; e
da contagiante alegria de
Isabel e dos pastores.
Com o nascimento do nosso
Salvador, Deus se manifesta na realidade humana, trazendo certeza de
salvação, garantia de proteção divina
e promessa de vida feliz para sempre.
Por isso, a Novena de Natal 2019 tem
como tema a alegria, visto que, com a
vinda de Jesus, Deus vem morar entre
nós.” (“Novena de Natal 2019” – www.
paulus.com.br)
E como em todos os anos o
Dispa promove a Novena de Natal nas

casas dos jovens paroquianos. Nesse
ano terá início no dia 1 de dezembro,
durante a reunião do grupo de jovens,
às 17 horas. O final da novena acontecerá no dia 10 de dezembro.
O Dispa convida os jovens
da comunidade e seus pais para participarem da Novena de Natal. Para
maiores informações falar com os coordenadores do DISPA ou até mesmo
um dos jovens.

