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Santo do mês

Editorial

18 de dezembro

Nossa Senhora do Ó

C

elebremos o Natal percebendo-o como um tempo novo,
onde a vida, que é Jesus, quer nascer
novamente em nós.
Nesses dias, de um lado, somos bombardeados pelas propagandas veiculadas na mídia, incitando a
população a ir às compras, conseguindo assim criar um espírito consumista, lembrando que para muitos
essa é uma época do ano oportuna
para negócios.
E inegável que nós cristãos
também acabamos entrando no
esquema proposto pela sociedade
consumista. O Natal no Brasil pouco difere de outros países: reúne-se
a família, trocam-se presentes junto
à árvore de natal, mas aqui é bom
lembrar que dar um presente para
alguém é querer estar presente na
vida dessa pessoa como verdadeiro
cristão.
Aqui em nosso país, por conta de tanta miséria, muitos brasileiros
não sabem o que é Natal, enquanto
troca de presentes, comida e bebida.
Celebremos o Natal, recordando o
nascimento de Jesus, e Jesus não é
uma tradição anual, não é um mito,
não é uma fábula. Ele é parte verdadeira da nossa história humana.
O sentido teológico da vinda
de Cristo não destrói por si só a moldura festiva e a poesia do Natal, mas
a redimensiona e a coloca em seu
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F

justo contexto: “Jesus que nasce é a
Palavra de Deus que se faz carne”.
Celebremos, então, o Natal
percebendo-o como um tempo de
aprofundar, contemplar e assimilar o
Mistério da Encarnação do Filho de
Deus; como tempo de reconciliação,
quando devemos afastar de nós o
ódio, o rancor, o ressentimento e a
inveja; tempo de recuperar os princípios da vida cristã, refletindo o verdadeiro significado do Natal, sempre
muito evocado, porém pouco meditado; tempo de compreender que
Deus armou sua tenda entre nós; o
céu desceu à terra. Por amor do Pai
fomos contemplados com o maior
presente: Jesus na gruta de Belém.
Natal é tempo de chegar até
os irmãos e irmãs, amigos e amigas,
para simplesmente dizer-lhes, tendo
Cristo no coração: Feliz Natal! Feliz
nascimento da verdadeira vida dentro de você, Jesus!
Forte abraço,
Pe. Paulo Gonzales
Fonte: Cf. Revista de Aparecida

esta católica de origem claramente espanhola, a festa conhecida
na liturgia com o nome de “Expectação do parto de Nossa Senhora”, e
entre o povo com o título de “Nossa
Senhora do Ó”. Os dois nomes têm o
mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver o
seu Filho nascido. Anelos de milhares
e milhares de gerações que suspiraram pela vinda do Salvador do mundo,
desde Adão e Eva, e que se recolhem
e concentram no Coração de Maria,
como no mais puro e limpo dos espelhos. A Expectação (expectativa) do
parto não é simplesmente a ansiedade, natural na mãe jovem que espera
o seu primogênito; é o desejo inspirado e sobrenatural da “bendita entre
as mulheres”, que foi escolhida para
Mãe Virgem do Redentor dos homens,
para corredentora da humanidade. Ao
esperar o seu Filho, Nossa Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma
mãe comum e eleva-se ao plano universal da Economia Divina da Salvação
do mundo.
As antífonas maiores que põe
a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes desde hoje até a Véspera do Natal
e começam sempre pela interjeição
exclamativa Ó (“Ó Sabedoria… vinde
ensinar-nos o caminho da salvação”;
“Ó rebento da Raiz de Jessé… vinde libertar-nos, não tardeis mais”; “Ó Emanuel…, vinde salvar-nos, Senhor nosso

Deus”), como expoente altíssimo do
fervor e ardentes desejos da Igreja,
que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa
invocação de “Nossa Senhora do Ó”.
É ideia grande e inspirada: a Mãe de
Deus, posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo
deserto da vida, que levanta os braços
suplicantes e abre o coração enternecido, para pedir ao céu que lhe envie o
Justo, o Redentor.
A festa de Nossa Senhora do
Ó foi instituída no século VI pelo décimo Concílio de Toledo, ilustre na História da Igreja pela dolorosa, humilde,
edificante e pública confissão de Potâmio, Bispo bracarense, pela leitura
do testamento de São Martinho de
Dume e pela presença simultânea de
três santos de origem espanhola: Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso
de Braga e o então abade agaliense
Santo Ildefonso.
Primeiro comemorava-se hoje
a Anunciação de Nossa Senhora e Encarnação do Verbo. Santo Ildefonso
estabeleceu-a definitivamente e deu-lhe o título de “Expectação do parto”. Assim ficou sendo na Hispânia e
passou a muitas Igrejas da França, etc.
Ainda hoje é celebrada na Arquidiocese de Braga.

Nossa Senhora do Ó,
rogai por nós!
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Questões do dia-a-dia
Pe. Paulo Roberto Gonzales

U

ma vez eliminado o sentimento de culpa e reconciliados com o nosso
passado, devemos
reconstruir uma imagem positiva de nós
mesmos. Dignidade
significa não diminuir a imagem que
se tem de si próprio.
O ser humano não é nada
mais do que aquilo
que revela aos demais, isto é, aquilo
que ele revela de si
mesmo. E não esperem que os outros o confirmem. 			
Construir uma imagem positiva de si
mesmo significa tomar contato consigo mesmo, tomar-se nas mãos, ser
dono de si, querer-se bem e ir em
frente, rumo à vida. Significa começar a ser, a tornar-se pai de si mesmo,
permitir um relacionamento positivo
com os demais, cada dia, aprender a
decidir-se, a ter confiança em si mesmo.
A Normalidade
Não existem pessoas normais, em sentido absoluto. Normalidade é um conceito cultural, e por
isso, subjetivo, relativo a um determinado tipo de cultura, de civilização, de período histórico.

O Líder
1. Normal é o indivíduo maduro emocional e psicologicamente, independente dos pais e que sabe reagir adequadamente aos estímulos da vida.
2. Não dá um matiz afetivo às relações profissionais ou de trabalho.
3. Reage ativamente às dificuldades,
às vicissitudes da vida.
4. Opta. Toma decisões. Vive a vida,
não se deixa levar por ela.
5. É tolerante, porém não se deixa facilmente influenciar. É sensível, mas
também tem confiança em si mesmo.
Sabe amar. Aceita o outro.
6. Aceita as críticas e delas tira proveito para não errar no futuro.
7. Conhece a si mesmo, e faz da vida
a experiência completa do conhecimento.
8. É feliz por viver, em qualquer circunstância.

Vida melhor em Comunidade
realiza festa de Natal

O

Grupo Vida Melhor em Comunidade realizou no último dia 3, a Festa
de Natal e de encerramento do ano. Na oportunidade, puderam agradecer
por mais um ano de atividades e encontros.
Os encontros retornam em fevereiro, sempre na primeira Terça-Feira
do mês, as 15h.

Catequese encerra atividades
com confraternização

A

Catequece encerrou suas atividades nos últimos dias com muita
alegria e gratidão através de uma confraternização.
As inscrições para novas turmas terão em início em janeiro e fevereiro.
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Papa escreve Carta Apostólica
sobre o presépio

N

Papa fala sobre o sentido da
peregrinação cristã

P

ara Francisco a vida é uma
peregrinação e o homem é um peregrino que caminha rumo ao objetivo
desejado. Ele destaca que desde os
primeiros séculos da era cristã os itinerários dos peregrinos, eclesiásticos
e leigos, são documentados por várias fontes, como os grafites deixados
nos lugares de visita, nos túmulos
dos mártires.
“Deles emerge a fé pura e
generosa de quem se colocou a caminho, com coragem e muitos sacrifícios, para encontrar, ou melhor,
tocar com as mãos, o testemunho da
fé e suas memórias, a fim de obter
entusiasmo renovado e força interior
para viver profundamente e com coerência a própria fé”, destaca ainda
Francisco.
Em sua mensagem o Papa
afirma que a peregrinação é também

esperança de misericórdia, partilha e
solidariedade com quem faz o mesmo caminho, como também de acolhimento e generosidade da parte de
quem hospeda os peregrinos.
Francisco deseja que os peregrinos que irão a Roma por ocasião do Ano Santo da Misericórdia
possam sentir a presença do Senhor
como companheiro de viagem e experimentar a alegria do encontro com
Ele.
E o Padre Paulo Gonzales traz
aqui um convite para uma peregrinação no ano de 2020, a agência escolhida foi a agência Catedral Viagens,
uma empresa católica especializada
em turismo religioso, nos conduzirá
para Espanha e Portugal. Iremos de
Santiago de Compostela ao Santuário
de Fátima, vivenciar nossa fé e espiritualidade através dessa peregrinação.

o último dia 1 de dezembro,
primeiro domingo do Advento, o
Papa Francisco assinou e apresentou a
Carta Apostólica “Admirabile Signum”
(“Sinal Admirável”, em português), sobre o significado e valor do presépio.
Em sua Carta Apostólica, Francisco assinala que quer “apoiar a tradição bonita das famílias cristãs que preparam
o presépio nos dias que antecedem o
Natal", um costume que Francisco deseja “redescobrir e revitalizar”.
Para o Papa, "o presépio é um
convite a tocar a pobreza que o Filho
de Deus escolheu para Si mesmo. Torna-se um apelo para seguirmos pelo
caminho da humildade, da pobreza,
do despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva até à Cruz,
um caminho para ser vivido no serviço
dos irmãos e irmãs mais necessitados”
– afirma.
O Papa refere, na sua Carta
Apostólica, as figuras e os vários
sinais do presépio para apreendermos o significado, desde
logo, “do céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite, precisamente, na noite que, por vezes, envolve a nossa vida. Deus
não nos deixa sozinhos, mas a
sua proximidade traz luz onde
há escuridão”.
“O coração do presépio começa a palpitar, quando
colocamos lá, no Natal, a figura
do Menino Jesus. Assim Se nos
apresenta Deus, num menino,
para fazer-Se acolher nos nossos braços” – declara Francisco,
salientando que, "na sua fragilidade, Jesus esconde o seu poder”.

O Papa assinala que "Deus renuncia à sua glória para Se fazer homem como nós”, e destaca a surpresa
de vermos "Deus, que adota os nossos
próprios comportamentos num Menino Jesus que dorme, mama ao peito
da mãe, chora e brinca, como todas as
crianças”.
Francisco recorda, ainda, a
figura dos Reis Magos, que "partem
de muito longe para chegar a Cristo”
e visitam o Menino Jesus com grande alegria, "sem se escandalizarem
com a pobreza do ambiente”. Colocam-se mesmo de joelhos, pois compreendem que "Deus guia o curso da
história, derrubando os poderosos e
exaltando os humildes e fazem refletir sobre a responsabilidade que cada
cristão tem de ser evangelizador” – escreve o Papa.
Fonte: Vatican News

Pe. Paulo recebe título de
Doutor em Direito Canônico

N

o último dia 5, na Faculdade de Direito Canônico São
Paulo Apóstolo, em São Paulo, Pe. Paulo Roberto Gonzales
recebeu o título de Doutor em
Direito Canônico com defesa de tese aprovada com nota
10, summa cun magna (com a
maior das magnitudes).
Foram quase dois anos
de estudo e dedicação, mesmo
diante de inúmeras dificuldades.
O tema da tese foi “Patologias psíquicas: Anorexia
Nervosa e Bulimia Nervosa”,
onde o estudo mostrou que
a maioria dos casos tem uma
evolução progressiva insidiosa
que afeta os processos de pensamento e percepção, a capacidade
de decisão e de assumir as tarefas da
vida corrente, de acordo com o grau
de severidade da patologia.
Através do estudo, também
salientou que, dependendo da severidade da anomalia, as faculdades emocional, cognitiva e racional de uma
pessoa podem ser seriamente comprometidas, o que, por sua vez, pode

N

Adolescentes recebem
Primeira Eucaristia
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o domingo, dia 08, Festa
da Imaculada Conceição de Nossa
Senhora, nossa comunidade esteve
em festa, pois 36 crianças receberam a Primeira Eucaristia.
Em sua homilia, Pe. Paulo destacou a importância dos pais
na vida dos adolescentes, pois são
os primeiros catequistas, afirmando
que a função dos pais é orientar o
filho para a vida.
Os catequizandos foram
preparados pelas catequistas: Ana
Maria, Júlia Cepellos e Mayla Assaf.
“Quem recebe a eucaristia
recebe o Corpo do Senhor. É o Senhor que permanece em nós e nós nele.”

tornar o processo de tomada de decisão de uma pessoa substancialmente
alterado. É também possível que esses
transtornos deem origem a uma incapacidade da pessoa de se relacionar
interpessoalmente e sexualmente.
A banca foi composta pelo
moderador Prof. Dr. Côn. Martín Segú
Girona e pelos Prof. Dr. Pe. Jean Rafael
Eugênio Barros e Prof. Dr. José de Ávila Cruz.
		
No
próximo ano, na mesma
faculdade, Pe. Paulo
irá ministrar aulas na
disciplina de Medicina
Legal às segundas-feiras.
		
A Paróquia se
alegra imensamente
por esse título e parabeniza o pároco por
mais essa importante
conquista.
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Natal do Senhor
Celebração do Nascimento de Jesus

Vida & Saúde

Alimentação de Fim de Ano

O

fim do ano é uma
das épocas mais festivas:
Natal, Réveillon, confraternização na empresa, entre
amigos e família. Por isso é
muito comum sair da rotina, consumir calorias extras
e cometer alguns excessos,
porém muito cuidado e algumas orientações podem
te ajudar nessa maratona
de festas sem perder o pique, mantendo uma alimentação equilibrada. Aqui
segue algumas destas orientações:
•
Festas de confraternização do
trabalho: Não vá para a confraternização com fome, antes tome um suco
ou coma um sanduíche natural, assim
reduz o apetite e a quantidade de salgadinhos, frituras, bolo, ou docinhos
será reduzido. Prove apenas alguns
petiscos e faça escolhas saudáveis:
suco de fruta para substituir o refrigerante e a cervejinha; saladas antes
da refeição principal; escolha na mesa
de frios aqueles alimentos de baixo
valor calórico ( frutas, queijo branco,
ovo cozido, azeitona, palmito). E muita
atenção com as quantidades!
•
Na Ceia de Natal: Primeiro
planeje um cardápio mais leve! Depois
faça as preparações com produtos light, com reduzida adição de gordura
e açúcar. Escolha pratos mais leves
como saladas, carnes assadas e sucos.

Como entrada opte pelas saladas (verduras cruas e um prato bem colorido),
assim aumenta a saciedade. Para sobremesas abuse das frutas, principalmente daquelas da estação: abacaxi,
ameixa, manga, melancia, nectarina e
pêssego. Cuidado também nas quantidades reduza o volume do prato
principal.
•
Na festa de Ano Novo: procure manter o ritmo que foi nas festas anteriores, faça sempre escolhas
mais leves, bastante água e suco para
hidratar as perdas hídricas do verão.
Abuse das frutas! Evite também as bebidas alcoólicas rica em “calorias vazias”. O ideal seria apenas uma taça de
vinho para o brinde, nesta bebida se
encontra os polifenóis com propriedades antioxidantes.
Dra. Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista - CRN 3 10293

A

companhemos o testemunho
da Palavra de Deus a respeito deste
acontecimento que transformou a história da humanidade:
“…José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à Cidade de
Davi, chamada Belém, porque era da
casa e família de Davi, para se alistar
com a sua esposa Maria, que estava
grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu
filho primogênito, e, envolvendo-o
em faixas, reclinou-o num presépio;
porque não havia lugar para eles na
hospedaria. Havia nos arredores uns
pastores, que vigiavam e guardavam
seu rebanho nos campos durante as
vigílias da noite. Um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande
temor. O anjo disse-lhes: ‘Não temais,
eis que vos anuncio uma boa nova que
será alegria para todo o povo: hoje vos
nasceu na Cidade Davi um Salvador,
que é o Cristo Senhor’.” (Lc 2,4-11)
Por isso hoje celebramos a
eterna solidariedade do Pai das Misericórdias que, no seu plano de amor,
quis o nascimento de Jesus, que é o
verdadeiro Sol, a Luz do mundo. Este
não é um dia de medo e nem de desespero, é dia de confiança e de esperança, pois Deus veio habitar no meio
de nós, e assim encher-nos da certeza
de que é possível um mundo novo.

Solidário conosco, Ele nos quer solidários neste dia de Glória que refulge ao
redor de cada um de nós!
Sendo assim, tudo neste dia
só tem sentido se apontar para o grande aniversariante deste dia: o Menino
Deus! Presépios, árvores, enfeites,
banquetes e os presentes natalícios
representam os presentes que os Reis
Magos levaram até Jesus, mas não são
estes símbolos a essência do Natal. O
importante, o essencial, é que Cristo
realmente nasça em nossos corações
de uma maneira nova, renovadora, e
que a partir daí, possamos sempre caminhar na sua luz solidária deste Deus
Único e Verdadeiro, que nos quer
também solidários uns com os outros!
Vivamos com muita alegria este dia
solidário, que o Senhor fez para nós!
Um Santo Natal para você e
para a sua família!
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Comunicado

Pastoral Social

A

Doações do mês de novembro

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 Novembro.
Alimentos
Achocolatado -04un./ Açúcar - 21
kg/ Arroz - 82 kg/ Bolachas - 15 pcts
/Café - 04pcts/ Farinha de trigo – 04
kg./ Farinha de milho -02Kg/ Farinha
de rosca -03 kg/ Feijão -30 kg/ Fubá
- 03 pcts/ Gelatina – 02un./Goiabada
- 04 un./ Leite – 22 l./ Leite em pó - 03
pcts/Macarrão -10 pcts/Molho de tomate - 10 un./ Óleo - 20 l./Sal - 04kg/
Sardinha - 02 un./ Tempero – 01 un.
Limpeza
Alvejante – 02un./Desinfetante – 04 lt/
Detergente - 01 un./Pano de chão – 2
un/Sabão em pedra – 08 un./ Sabão
em pó – 01 pct.

Higiene
Escova de dente – 06 un./Fralda geriátrica -03pcts/Papel higiênico - 36
rolos.
Diversos
Bolsa – 04 un./Brinquedos – 27 un./
Cintos -02 un./ Roupas– 349 peças/
Sapatos – 74 pares.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Começamos a campanha de
arrecadação de material escolar, toda
ajuda é bem vinda!
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

A

proveitando o encerramento de mais um ano, dirigimo-nos
aos paroquianos para agradecer
pela colaboração na divulgação e
efetiva participação em todas as atividades e eventos propostos, pois
sabemos que sem o apoio da comunidade o sucesso não seria possível.
Em reunião com as pastorais e movimentos do CPP (Conselho
Paroquial Pastoral), na quarta-feira, dia 11 de dezembro, apresentamos os relatórios financeiros das
ações da atual Equipe de Festeiros
em 2018 e 2019, destacando que
todos foram encaminhados para
a secretaria da Paróquia no fechamento de cada atividade, e ainda

encontram-se disponíveis para conferência e eventuais esclarecimentos.
Entendemos que passamos
por dois anos de forte crise econômica no país, mas o total líquido
arrecadado está muito aquém do
potencial de nossa comunidade, portanto reiteramos nosso apelo para as
pessoas que ainda não assumiram o
seu papel dentro dela, que é feita
com o pouco de cada um de nós.
Finalizando queremos desejar a todos um Feliz e Santo Natal
para todos e que 2020 seja um ano
repleto de felicidade, saúde e paz.
Equipe de Festeiros
2018/2019

Dispa realiza Novena de Natal

E

stamos em mais um Tempo
do Advento e como de costume, a
comunidade jovem DISPA está se reunindo todas as noites em novena para
a preparação da chegada do Menino
Jesus. Os encontros acontecem nas
casas dos jovens e nas reuniões de
domingo.
Os temas discutidos em cada
encontro são atuais e de interesse da
juventude.

Além de abrir a casa para receber os amigos, a novena tem contado com a participação dos pais, momento único de aproximação entre a
comunidade jovem e a família.
O encerramento da novena se
dará no próximo dia 15, na reunião do
DISPA, momento em que também haverá confraternização com o "Amigo
Chocolate".
Coordenação do Dispa
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Dispa realiza confraternização de final de ano

O

Dispa, nossa Comunidade Jovem, realizou sua confraternização de
final de ano neste sábado dia 07, na
chácara da Rose e do Jurandir, pais da
Thaís, Bruna e Júlia. Um local vislumbrante, aliado ao dia maravilhoso que
o Senhor nos proporcionou. Muito sol
com muita alegria de nossa juventude.
Um espaço privilegiado pelo
imenso verde e estrutura de lazer, aos
pés do morro do Ipanema. Uma paisagem de tirar o fôlego.
Iniciamos e encerramos o dia
agradecendo a Deus Nosso Senhor
por propiciar tão belo dia em tão boas
companhias.
Foram realizados campeonatos de futebol 3 x 3 e como não poderia faltar, o tradicional campeonato de
truco.
Enquanto quase todos tomavam sol, curtiam as piscinas, os jogos,
lá na cozinha rolava a preparação do
café da manhã que foi farto, o saborosíssimo almoço (não sobrou nada)
e o lanche da tarde, preparados com
carinho pela coordenação do Dispa.
No período mais quente do
dia se recolheram na casa muito confortável, para diversos jogos inteligentes que atraem a atenção dos jovens.

Um
tanque
repleto
de
carpas
fazia
os olhos dos
jovens brilharem
quando
uma pequena
quantidade de
ração era oferecida aos peixes. Um show
único de cores
e de dança em
busca do alimento.
Violões, cantoras e cantores preenchiam os espaços,
sempre acompanhados de olhares de
jovens que aprovavam e cantavam
juntos as músicas.
No final do dia foram premiados os vencedores. No futebol 3 x 3 o
trio campeão foi Fernandes, Robson e
Paulo do Grupo Força Jovem da Comunidade Santa Mônica e que foram
nossos convidados.
No truco, desta vez os meninos desbancaram as meninas, que já
estavam acostumadas a vencer. A dupla campeã foi o Nicolas e o Donato.
Parabéns aos campeões e a
todos que participaram. Somos todos
campeões em Cristo Senhor.
A todos os jovens que ajudaram na organização antes e durante o
evento, nossos agradecimentos. Vocês
fizeram a diferença.
Ano que vem já temos a promessa de um novo retorno neste mesmo local.
O Dispa encerra suas atividades neste dia 15 com o último dia da
Novena de Natal e do “Amigo chocolate”. Venham todos participar conosco.
Coordenação do Dispa

Donato e Nícolas: campeões do
Truco
Macedo e Regina

Paulo, Fernandes e Robson
campeões do futebol 3 x 3

