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Diáconos: Marcos Frietas e Tiago Luciano
Confissões
Terça, quarta, quinta e Sexta-feira
Das 15h às 18h
Aconselhamento espiritual
Quarta e Sexta-feira das 15h às 18h
com Diácono Tiago Luciano
Expediente da Secretaria Paroquial
De segunda à sexta das 08h às 11h e das 14h
às 17h e Sábado das 08h às 12h

Horário das Missas
Missas Semanais:
De Segunda a Sexta - às 19h

PASTORAL/MOVIMENTO
Ação Social
Apostolado da Oração
Batismo
Catequese
Catequese em Família
Circulo Bíblico
Comunicação
Coral Adulto
Coral Infantil
Dança de Salão
Dança Infantil
Dízimo
Estudo Bíblico
Família
G.O.Maria Mãe
G.O.Jesus Luz
Intercessão
Legião de Maria
Liturgia
Mãe Rainha

Missas Dominicais
Sabado: 16h (Missa das Crianças) e 18h
Domingo: 6:30 - 8:30 - 10:30 - 19h

Mater Ecclesiae
Missão Continental
Oficina de Oração

Hora da Graça
Dia 13 às 15h e
Primeira terça-feira do mês às 20h

OVS

Produção
Pastoral da Comunicação
Contato e anúncios
informparoquial@yahoo.com.br

Perseverança
Saúde
Terceira Idade
Terço dos Homens

LOCAL
DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sala 4 - Térreo Segunda e terça das 9h às 11h
Igreja
Primeira sexta do mês
Sábado de 08h às 11h
o
Salas 2 Andar Sábado de 09h às 14h
Sala 1
Último sábado do mês
Primeira segunda do mês e nas seguintes na
Sala 6
terça e domingo (8h30min às 10h)
Primeira quinta do mês às 20h
Salão Paroquial Segunda às 19h30min
Salão Paroquial Quarta às 18h30min
Auditório
Segunda às 18:30h
Salão de Artes Sexta às 17:30h
Sala Dízimo Final de semana 1h antes das Missas
Sala 6
Domingo (08h30min às 10h)
Sala 2
Terça-feira (20h às 22h)
Segunda na Cidade dos Velhinhos (14h às 16h)
Salão
Último domingo do mês às 16 horas
Igreja
Toda segunda após a Missa das 19 horas
Sala 5
Toda sexta (15h30min até 17h30min)
Sala 2
Toda segunda às 19 horas
Sala 2 - Térreo Terça e quarta (08h às 10h)
Sala 6
Último sábado do mês às 8h30min
Último domingo do mês das 08h às
10h30min
Sala 5
Segunda, quarta e quinta às 19h
Sala 1
Penúltimo sábado do mês às 15h
Sala 6
Segunda das 19h às 21:30h
Paróquia
Última quinta-feira do mês às 12h
Sala 6
Primeiro domingo após Missa das 06h30min
Auditório
Sábado às 14h
Sala 2
Primeiro sábado do mês
Sala 3
Segunda às 15h
Igreja
Quarta às 20h
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O

mês de outubro para
nós é de grande importância porque celebramos o
Dia das Crianças. Elas que
são o futuro da nossa casa
e da nossa nação. Portanto,
temos que zelar por elas,
protegê-las e educá-las nas
leis de Deus, mostrando o
valor da Palavra, da família
e dos preceitos que há muito tempo vêm sendo atacados pelo mundo.
Por isso, tentamos ao máximo oferecer a elas grupos,
movimentos, festas, eventos e pastorais para que possam
estar inseridas no convívio da comunidade. Temos a Catequese, a Perseverança e criamos agora o Ministério de
música infantojuvenil para os nossos pré-adolescentes e
adolescentes que gostam de música.
É uma alegria participar da Santa Missa com as crianças e perceber nelas o amor à Palavra. Não existe aquela
vergonha ou receio de trazer a Bíblia para a igreja. É cativando o desejo pela Palavra de Deus que teremos adultos
com mais intimidade à Palavra.
Celebramos também este mês a festa da última aparição de Nossa Senhora, quando ela aparece aos Pastorinhos pela última vez. Começaremos a festa em honra
à Nossa Santíssima Mãe no sábado, 10/10, com a Festa
da Primavera e das Crianças e o Bingo Paroquial. No
domingo, haverá missas normais com barraquinhas ao
longo do dia; no dia 12, teremos duas missas, uma às 8h
e a outra às 19h; e no dia 13, missa pela manhã, almoço,
Hora da Graça às 15h e missa às 19h.
Também em prol das crianças, faremos no dia 31/10
a Festa do Céu, para mostrar que essa cultura do Halloween que se instala no nosso país não é uma festa nossa. Será no sábado da Catequese e os pais irão trazer os
filhos fantasiados, mas não como bruxas, vampiros ou
monstros, mas como um santo de devoção.
Deus abençoe e guarde todas as crianças!
Um beijo e um sorriso deste pai espiritual aqui.
Pe. Julinho

Santa Tereza do Menino Jesus
e da Sagrada Face

N

Monica Cardoso

ascida no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençom, baixa Normandia, na
França, numa família modesta e temente a Deus, seus pais (Luís e Zélia)
tiveram oito filhos antes de Tereza que foi a caçula da família. Quatro de seus
irmãos morreram quando ainda tinham pouca idade, restando apenas quatro
irmãs (Paulina, Celina, Maria e Leônia).
Sua mãe faleceu quando Terezinha tinha apenas quatro anos. Por isso, a
menina se apegou a sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela
como segunda mãe. Paulina, porém, seguindo a própria vocação, entrou para
o Carmelo.
Certa vez, Terezinha ficou muito doente, o que causou grande preocupação
para sua família. Como seus pais eram devotos da imagem da Imaculada Conceição de Maria, a Virgem sorriu para Terezinha e esta ficou curada. Desse dia
em diante, Terezinha decidiu entrar para o Carmelo, onde suas irmãs estavam,
mas, como tinha apenas 14 anos, não poderia, por causa das regras da Igreja.
Numa viagem feita à Itália, ela teve a audácia de pedir autorização ao Papa
Leão XIII e este a concedeu. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo
com o nome de Thérèse de I’Enfant Jesus (Tereza do Menino Jesus). Fez sua
profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria,
acrescentando em seu nome, Thérèse de I’Enfant Jesus Et de La Sainte Face,
(Tereza do Menino Jesus e Sagrada Face).
Santa Tereza do Menino Jesus sofreu de tuberculose por quase 3 anos e veio
a falecer no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos.
No leito de sua morte, as monjas rezavam e anotavam tudo que ela dizia.
Sua última frase foi:
“Não me arrependo de haver-me entregue ao amor” e com o olhar fixo no
crucifixo exclamou:
“Meu Deus, eu te amo!”
Mais tarde , ela foi chamada de a Maior Santa dos tempos modernos.
Após sua morte, foi feita a publicação de seus
escritos, além de uma chuva de rosas, milagres e
graças de todo o gênero, de sua beatificação em
1923 e da canonização em 1925. Em 1927, foi
declarada “Patrona Universal das Missões Católicas”, atos esses do Papa Pio XI.
No dia 19 de outubro de 1997, o Papa João
Paulo II proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face doutora da Igreja.
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Faça a vida valer a pena

D

iante da proximidade da morte é comum as pessoas repensarem alguns valores de suas vidas. Não é preciso esperar
pela tribulação para revermos, como num filme, nosso viver e constatarmos que estamos fazendo muitas coisas erradas. “A
vida é uma escola e estamos nela para aprender”, portanto vamos
consertando o nosso agir enquanto há tempo. Nunca saberemos
quanto, nem os médicos de doentes terminais conseguem dizer
exatamente quanto tempo lhes resta de vida, porque isso somente
a Deus pertence.
A vida é um presente de Deus. Não menosprezemos nossa existência. Quando crianças, vivemos o presente, queremos brincar,
somos ingênuos, espontâneos e verdadeiros, só precisamos ser
amados. Na adolescência e na juventude, queremos viver intensamente o presente porque temos pressa de chegar ao futuro com
os sonhos realizados. Na idade adulta nos prendemos ao passado,
arrependidos pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Trabalhamos
tanto para construir o futuro, que deixamos de viver o presente. E
na velhice, quando tudo já está construído, restam as lembranças,
não temos pressa, pois cada minuto de vida é precioso. É mais ou
menos assim que a vida passa diante dos nossos olhos. Como fazer
a vida valer a pena?
A vida é uma construção. Quem é o arquiteto? Quem é o autor
da vida? É Deus. Jesus veio para nos indicar novos horizontes para
nossa vida. “A vida com Deus é um mistério, mas a vida sem Deus
é uma loucura”. É loucura mesmo! O barco da nossa vida só vai
passar pelas tempestades, sem naufragar, se tiver como timoneiro
o Cristo. É inútil termos o mundo no coração e Jesus nos lábios.
Não basta dizer que somos cristãos, se nosso viver não é coerente.
Fica um abismo entre o que falamos e o que vivemos. “Nossos atos
dizem quem somos”.
Aquele que se deixa conduzir por Deus, nem precisa de palavras para anunciá-lo. “Quando estamos cheios de Deus, exalamos
seu perfume sem esforço” (Livro “9 meses com Maria”). O que as
pessoas da nossa família, trabalho ou comunidade sentem quando

Regina Polido

estão na nossa companhia? A resposta vai depender da nossa intimidade com Deus.
“A misericórdia é o remédio que precisamos em todas as etapas
da nossa vida” (Lc 6, 36). Deus não nos julga e condena. Ele primeiro perdoa com seu coração misericordioso e quer que sejamos
assim com as fraquezas dos outros, porque também somos fracos.
Não vale a pena perdermos o nosso precioso tempo com coisas
banais. Somos livres para escolher o que queremos fazer, ouvir,
ver ou falar. Então, que nossas palavras sejam bem ditas, que sirvam para edificar o irmão. “A boca fala do que está cheio o coração” (Mt 12, 39).
É natural que com nosso trabalho, queiramos construir nossa
vida com conforto, contanto que vivamos sem apego. “Ter como
se não tivéssemos”. Buscar qualidade de vida não é só cuidar da
saúde, querer morar bem, fugir da violência e do trânsito. É melhorar dentro de nós mesmos, pois somos corpo e alma e precisamos manter a alma atenta aos conselhos que vêm do coração,
isto é, precisamos do equilíbrio entre razão e emoção. Diante dos
sofrimentos, das perdas, não devemos desanimar. Levantar e seguir o caminho, pois “o tempo é terapêutico e se encarrega de nos
curar”.
“Não há lugar na sabedoria se não houver paciência” (São Francisco). Infelizmente há uma escassez desse dom em nossos dias.
E o sorriso? Ah... Essa é a expressão mais bonita da face do ser
humano e ter otimismo e bom humor nos ajudam a viver melhor,
superando as dificuldades. “Em tudo dai graças” (1 Tes 5, 18).
“Debaixo do céu há momentos para tudo e tempo para cada
coisa: tempo para nascer e tempo para morrer” (Ecl 3, 1-2).
Diante da fragilidade da vida e da nossa impotência em ter domínio sobre ela e da incerteza dos momentos, pois só Deus vê a vida
por inteiro, cabe-nos a reflexão:
O que de fato importa na vida?
Que sentido estamos dando a nossa vida?
O que estamos fazendo para ela valer a pena?

Encontro de secretárias do Vicariato

N

o último dia 30/09 foi o dia da
secretária. E para comemorar,
nosso Vicariato reuniu as secretárias
para um encontro com formação,
oração e comemoração no dia 28/09.
Estiveram presentes o padre Daniel
da Paróquia Nossa Senhora da Saúde
de Curicica, o padre Robert (Vigário
Episcopal do Vicariato) da Paróquia
Santa Luzia, na Gardênia Azul, Mon-

senhor Jan Kaleta da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, no Pechincha e o
Bispo animador Dom Antônio. Houve
palestras com Maria Carolina da Cancela Amorim e padre Henrique, além
da irmã Lucia da Congregação Nossa
Senhora de Belém. Parabéns a todas
as secretárias que fazem essas paróquias caminharem junto com a comunidade.
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A padroeira do Brasil

Tathiana Lopes

“Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na
cabeça uma coroa de doze estrelas.” Apocalipse 12,1

A

história de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida tem seu
início em meados de 1717,
quando chegou a notícia de
que o Conde de Assumar, D.
Pedro de Almeida e o Governador da Província de São
Paulo e Minas Gerais, iria
passar pela Vila de Guaratinguetá, a caminho de Vila
Rica, hoje cidade de Ouro
Preto (MG).
Convocados pela Câmara
de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves saíram à procura de peixes no Rio Paraíba.
Desceram o rio e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas
sem sucesso, chegaram ao Porto Itaguaçu, onde lançaram as redes
e apanharam uma imagem sem a cabeça; logo após, lançaram as
redes outra vez e apanharam a cabeça. Em seguida, lançaram novamente as redes e desta vez abundantes peixes encheram a rede.
A imagem ficou com Filipe, durante anos, até presentear seu filho, que, usando de amor à Virgem, fez um oratório simples, onde
passou a se reunir com os familiares e vizinhos, para receber todos os sábados as graças do Senhor por Maria. Assim, a fama dos
poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas
regiões do Brasil.
Por volta de 1734, o Vigário de Guaratinguetá construiu uma
Capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública
em 26 de julho de 1745. Mas o número de fiéis aumentava e, em
1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior (atual Basílica
Velha). No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres
e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas, para
trabalhar no atendimento aos romeiros que acorriam aos pés da
Virgem Maria para rezar com a Senhora “Aparecida” das águas.

O Papa Pio X, em 1904, deu ordem para coroar a imagem de
modo solene. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título
de Basílica Menor. Em 1929, um grande acontecimento, e até central para a nossa devoção à Virgem, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, com estes objetivos: o
bem espiritual do povo e o aumento cada vez maior de devotos à
Imaculada Mãe de Deus.
Em 1967, completando-se 250 anos da devoção, o Papa Paulo
VI ofereceu ao Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do Santuário e estimulando o culto à Mãe de
Deus.
Com o passar do tempo, a devoção foi crescendo e o número
de romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira Basílica
tornou-se pequena. Era necessária a construção de outro templo
bem maior. Por iniciativa dos missionários Redentoristas e dos
senhores Bispos, teve início, em 11 de novembro de 1955, a construção de uma outra igreja, a atual Basílica Nova. Em 1980, ainda
em construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo ll e recebeu
o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil declarou oficialmente a Basílica de Aparecida
Santuário Nacional, sendo o “maior Santuário Mariano do mundo”.
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!
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O futuro

“Deixem as criancinhas virem até mim e não as im
Eu garanto a vocês: quem não receber o Reino de Deu

O

utubro é comemorado o Dia das
Crianças. Elas que são o futuro da
Igreja, mas também o presente. É
maravilhoso vê-las e ouvi-las adorando o
Senhor. Muitas vezes, elas conseguem trazer o pai, a mãe e, não raramente, toda a família para a comunidade do povo de Deus.
É de grande importância cuidar de nossos
pequeninos, seja amando, acolhendo, educando, disciplinando, corrigindo, estimulando e apoiando. Devemos ser as mãos de
Deus que orientam o seu crescimento em
estatura, sabedoria e graça Divina.
O que os adultos ensinam hoje às crianças e adolescentes, sobretudo a sua orientação e conduta, irá marcar por toda a vida
a pessoa, o cristão e a igreja que elas serão.
E é com a intenção de construir o futuro
agora que a Paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa implementa um trabalho de fé e amor
ao ensinar a Palavra de Deus inserida em
diversas atividades. “O desafio diário de
envolver as crianças é de todos nós, padre,
catequistas, pais, todos devem se envolver.
Agindo em favor das crianças e também

da família estaremos trabalhando para
a extensão do Reino de Deus e para um
mundo melhor”, afirma o Padre Júlio Cesar.
Para manter viva a semente do futuro
que são as crianças, a Paróquia oferece atividades que estimulam a criatividade e o
potencial de aprendizado para que assimilem valores como companheirismo, responsabilidade, educação e adoração. Há as
atividades divididas por idade: Catequese
– dos 6 aos 12 anos; Perseverança – dos 11
aos 13; EAC – aos 14 anos; e Crisma – aos
15 anos; e as atividades paralelas: coral infantil, Ministério da música infantojuvenil
e Dízimo Mirim.
A Catequese talvez seja a principal delas, já que é a primeira formação para os
que têm entre 6 e 10 anos e se preparam
para receber a Primeira Eucaristia. São
cerca de 400 catequizandos, que moram
na região da Taquara e também em bairros próximos como Tanque e Freguesia.
São distribuídos por 19 turmas e liderados
por uma equipe de 60 pessoas, entre catequistas e auxiliares.

O número é considerado alto para a
coordenadora da Pastoral da Catequese,
Elizabeth Genúncio. “Acredito que a grande procura é principalmente por conta da
missa dedicada exclusivamente às crianças. É um diferencial. Recebemos pedidos
de transferência o ano todo de outras paróquias e elas falam que é por causa missa.
O resultado é que temos um grupo muito
participativo e que gosta de aprender”, diz
ela, completando que nem tudo são flores,
há também as dificuldades.
“Temos hoje dois desafios. O primeiro
é fazer com que os pais participem da missa e das atividades junto com os filhos, já
que a primeira catequese é em casa, com a
família. A maioria deixa os filhos às 14h e
volta para buscá-los às 17h, como se fosse uma rotina escolar, quando na verdade
não é isso. O segundo é aumentar a frequência das crianças nas missas exclusivas para elas durante o período de férias
da catequese, já que as missas não param,
mas acabam ficando vazias todos os sábados, às 16h”, explica. Para resolver essas
duas questões, Elizabeth diz que as reuniões realizadas pela Catequese em Família
têm aumentado a frequência dos pais, mas
o número ainda é baixo – cerca de 100
participam.
Depois que fazem a Primeira Comunhão, as crianças entre 10 e 13 anos são
convidadas a ingressar na Perseverança.
Hoje, são 135 inscritos, porém a presença
média é de 90 participantes. O número é
baixo se comparado ao número de crianças que recebem a primeira Eucaristia todos os anos, mas é o maior de toda arquidiocese. Infelizmente, os pais cumprem a
tradição de colocar as crianças para cumprir o sacramento e depois não dão continuidade. “O objetivo dos nossos encontros
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da Igreja

mpeçais, porque o Reino de Deus pertence a elas.
us como criança, nunca entrará nele.” Lucas 18,15-17

Padre Julio e as crianças da Perseverança

O Coral Infantil conta com 22 crianças

igreja”, comenta Iolanda Mendes, uma das
coordenadoras.
Há diversos casos na Paróquia de adolescentes e adultos que seguiram o caminho indicado pela igreja e hoje são
voluntários em alguma Pastoral. Lorena
Miranda, de 16 anos, é um deles. Entrou
para a catequese aos seis anos, participou
da Perseverança e do Coral Infantil e hoje
é catequista da Perseverança. “Quando entrei, eu não gostava muito da Igreja. Não
tinha vontade nenhuma de ir e era obrigada pelos meus tios. Depois fui conhecendo mais a palavra de Deus, fui participando dos encontros, da Hora da Graça
e das missas. Fiz a primeira comunhão e
me apaixonei por esse Deus maravilhoso, pelo grupo e pela Igreja. Hoje eu estou
aqui e ninguém me tira mais. Me crismei
esse ano e quis muito servir. Foi quando
recebi o convite e aceitei ser catequista”,
conta ela. que ainda quer servir em outras
pastorais.

Outras atividades

O Ministério da música infanto juvenil

Lorena entrou com 6 anos e hoje é catequista

é resgatar e acolher as crianças para que
não fiquem fora da igreja até a Crisma.
Para prender a atenção, realizamos palestras, passeios, gincanas, tiramos dúvidas
e orientamos sempre sobre os temas da

Paralelamente à catequese, as crianças
podem participar do Dízimo Mirim, que
começou em 2008 e hoje conta com 140
crianças. A ideia é dar responsabilidade
e mostrar que o dízimo é bíblico, vem de
Deus e serve para pagar as contas da Igreja
e ajudar os necessitados. “As crianças vêm
de livre e espontânea vontade e gostam
de ajudar. São incentivadas pelas crianças
que participam da procissão nas missas
e doam aquela moedinha que sobrou do
lanche”, conta José Carlos Vital, que está
na Pastoral desde sua implantação.
O Coral Infantil é outro orgulho da Paróquia e começou há nove anos porque
as pessoas sentiam falta de vozes infantis.
Atualmente são 22 participantes com idade entre 7 e 14 anos. Mas dezenas de outras crianças já aprenderam a cantar nesse grupo e hoje se apresentam nas missas

Eliane Mendonça

e em outras igrejas. “A música reforça o
sistema imunológico, reduzindo os sentimentos de ansiedade, depressão e solidão
que atingem a sociedade. E o espaço oferecido pela igreja é diferente porque cuida.
As crianças começam a ter coragem, ficam
menos tímidas”, conta a coordenadora
Marli Francisca Borçato.
Todas as pessoas ouvidas nessa matéria
enfatizaram que as crianças que crescem
dentro da Igreja, crescem de uma outra
forma: escutam mais e ficam mais calmas.
“O comportamento muda na Igreja e em
casa também. As crianças gostam de compromisso, de atividade e responsabilidade,
além de, claro, muito amor. A adolescência, principalmente, é uma fase muito difícil e é bom saber que fazemos a diferença
na vida deles, que nos respeitam”, completa Maria Cristina Filipe, coordenadora da
Perseverança.
Deus ama as crianças. Na Bíblia, Ele as
envolve no seu plano, mostrando seu valor, capacidades e características espirituais e emocionais. Quando ignoradas, as
crianças aprendem rapidamente que elas
não têm valor na Igreja nem para Deus.
Então, passam a procurar lugares e atividades que mostrem interesse nelas. Que o
trabalho da Igreja continue firme para que
nossas crianças e jovens continuem unidos e desenvolvam suas capacidades no
caminho do bem.

Oração do Pequeno Dizimista
Meu Senhor e meu Deus, aqui está o meu
Dízimo. Estou agradecendo por tudo que
tenho. Minha família, minha comunidade e minha vida. Peço que o Senhor me
ajude a separar o bem do mal para escolher o que vou ser quando crescer. Prometo que nunca vou abandonar a Igreja e
jamais negarei o Teu amor. Quero ser um
pequeno missionário. Mostra-me o que
devo fazer. Senhor, conte comigo.
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Palavras que transpassam o coração

Tathiana Lopes

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática” (Lucas 8, 21).

À

s vezes, nós até escutamos a Palavra
de Deus, achamos bonita, verdadeira, mas precisamos transformá-la em
princípio para a nossa vida!
Sempre que meditamos essas Palavras de
Jesus, vemos a grandeza de Maria, Sua mãe,
nossa mãe, ainda que alguns queiram compreender de forma errada esta Palavra, como
se Jesus estivesse desprezando ou não dando
valor a ela. A Palavra, na verdade, nos diz o
contrário. Ela nos diz que Jesus está exaltando
sua mãe e todos aqueles que, como ela, ouvem
a Palavra de Deus e a colocam em prática.
Maria teve um privilégio mais do que especial, não apenas o de ter gerado Jesus, mas
foi a primeira a ouvi-Lo. Ela O ouviu dentro
de si, do seu coração, do seu ventre, quando
o coração de Jesus começou a bater enquanto
ser humano. É a mãe quem sente o coração do
filho. Maria foi aquela que ouviu Jesus quando
começou a balbuciar, a soltar as primeiras pa-

O

lavras; aquela que ensinou seu filho a falar, foi
aquela que aprendeu com Ele a falar das coisas
de Deus. Maria viu seu filho crescer, viu seu
filho Jesus se tornar cada vez mais íntimo de
seu Pai e foi com Ele aprendendo a dimensão
mais profunda do Reino de Deus.
Voltemos para esta mulher silenciosa, humilde, agraciada, serva, plena da Palavra de
Deus. E peçamos: “Maria, me ajude! Ajude
meus irmãos, ajude todos nós, seus filhos,
a sermos, primeiro, ouvintes da Palavra de
Deus, a abrir mesmo os nossos ouvidos com
o mesmo Espírito que entrou em você, mãe
de Deus e nossa. Ajude a abrirmos também o
nosso coração para que tenhamos plena disposição para ouvir e servir a Palavra de Deus!”.
A grande lição que Maria nos dá é a de ter
ouvido e vivido a Palavra viva de seu filho Jesus. Às vezes, nós até escutamos a Palavra de
Deus, achamos bonita, verdadeira, mas precisamos transformá-la em princípio para a nos-

sa vida! 'Princípio', vem de primeiro, é aquilo
que nos conduz a sermos deste ou daquele jeito. Por isso, todos nós precisamos olhar para
os princípios que regem a nossa vida.
Estamos nos deixando ser conduzidos e
iluminados pela Palavra de Deus? A Palavra
de Deus guia os nossos passos de modo a sermos discípulos autênticos de Jesus? Que não
sejamos meros ouvintes da Palavra, mas que,
de fato, sejamos aqueles que ouvem e fazem
todo o esforço para colocar em prática a Palavra ouvida e meditada!
Nossa Senhora, interceda por nós!

Outubro Rosa alerta para o câncer de mama

utubro também é conhecido como
o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E o movimento popular Outubro Rosa ganhou força
no mundo todo por lutar pela doença que
cada vez mais acomete mulheres de cada
parte do planeta. No Brasil, segundo estimativa do INCA, serão mais de 57 mil novos
casos em 2015, sendo uma das principais
causas de óbitos da mulher brasileira.
O câncer de mama é um tumor maligno
formado pela multiplicação desordenada de
células presentes no corpo humano. Mais
de 30% dos tumores são descobertos já em
estágio avançado, o que diminui as chances
da paciente na luta contra a doença. Sendo
diagnosticado precocemente, as chances de
cura podem chegar a 95%, pois um tumor
leva, em média, 10 anos para alcançar 1 cm,
porém a cada seis meses dobra de tamanho.
Nesse cenário, a prevenção é o melhor
caminho para evitar a descoberta num es-

Eliane Mendonça

tágio muito avançado. E a melhor forma de
prevenção é a mamografia. Este exame se
apresenta como procedimento primordial
para a detecção do câncer de mama, sendo a
forma mais eficaz de diagnóstico precoce. É
também determinante para o início do tratamento e a busca pela cura.
Um estudo da Universidade Federal de
Goiás constatou que 25% dos casos de câncer de mama no país ocorrem com mulheres entre 40 e 49 anos. Por isso, a Sociedade
Brasileira de Mastologia recomenda que a
mulher realize a mamografia anualmente a
partir dos 40 anos.
Existe um mito em relação à mamografia
que afirma que o exame dói, mas não é bem
assim. Trata-se de um breve incômodo, mas
que pode ser determinante para a sua vida.
É importante que as mulheres da comunidade visitem o mastologista regularmente
para ter um acompanhamento profissional,
realizando os exames preventivos e obtendo

informações para uma vida mais equilibrada, com alimentação saudável e prática de
exercícios.
Há muita falta de informação sobre a
doença no país e é preciso “bater na tecla”,
exaustivamente, da importância da prevenção, conscientizando as mulheres e toda a
sociedade. Não deixe de se cuidar e acredite
no diagnóstico precoce como forma de salvar vidas.
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Estresse

estresse é uma palavra que tem sido muito usada para os momentos em
que nos sentimos angustiados com inúmeras tarefas a fazer, problemas
do cotidiano ou prazos no trabalho.
Mas é preciso perceber os fatores que nos levam a ele.
O nosso corpo fala e, quando há algo de errado conosco, tanto na parte física quanto na mental, apresentam-se sintimas como: fadiga excessiva, insônia,
compulsão, irritabilidade, dores musculares e dores de cabeça.
Para se equilibrar as próprias tensões, é necessário olhar para si mesmo.
Como você tem gerenciado o seu tempo útil nas 24 horas do seu dia?
Pessoas muito controladoras, impulsivas, com características de perfeccionismo chegam a um nível de estresse com muita facilidade. Com isso, prejudicam a si mesmas e podem adoecer.
Então, ajude a si mesmo:
• você pode desenvolver estratégias que diminuam as tensões do dia a
dia; faça uma melhor organização das tarefas do dia; diga não sempre
que for necessário; não se autossabote quando o assunto é o seu EU;
cuide de sua saúde física e mental; respeite seus limites; estabeleça
objetivos realistas; aceite ajuda.
Carla Ribeiro - Profissional da saúde na Paróquia - Núcleo: Ação Social
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Última Aparição de
Nossa Senhora

3 de outubro de 1917, já era o outono. Uma chuva persistente e forte
transformava a Cova da Iria num lamaçal e encharcava a multidão de 50 a
70 mil peregrinos, vindos de todos os
cantos de Portugal. Entre eles estavam
os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e
Jacinta, que foram os primeiros a ver a
Virgem de Fátima em sua primeira aparição.
Lúcia pediu que todos fechassem os
guarda-chuvas para rezarem o santo
terço. Pouco tempo depois, houve o reflexo de luz e Nossa Senhora apareceu
sobre a carrasqueira. Choveu muito durante toda a aparição, mas no momento
em que a Santíssima Virgem já estava
desaparecendo, Lúcia gritou: “Olhem
para o sol!”. E as nuvens se entrea-

briram, deixando ver o sol como um
imenso disco de prata. Brilhava com intensidade jamais vista, mas não cegava.
Enquanto os pastorinhos tinham a
visão de Nossa Senhora, a grande multidão assistia ao “milagre do sol”.
Toda aparição durou cerca de 10 minutos e pôde ser vista numa distância
de aproximadamente 40 quilômetros.
Como Mãe solícita e afetuosa, quis
Maria Santíssima evitar todos os males
a seus filhos. Por isso, desceu do Céu
a fim de alertar a humanidade para os
riscos que corria se continuasse nas vias
tortuosas do pecado. Veio, ao mesmo
tempo, indicar os meios de salvação: a
recitação do Rosário, a prática dos Cinco Primeiros Sábados e a devoção ao
Imaculado Coração de Maria.
A Virgem Maria nos convida para
vivermos a graça e a misericórdia.

O papagaio Marrom
Paulo Elias

N

este mês, compartilho com vocês um dos contos
do saudoso Padre Léo.
Três filhos ficaram multimilionários e se reuniram
para organizar a festa de 80 anos de sua mãe. Cada um
teve uma ideia para dar-lhe o melhor presente, mas não
comentaram quais seriam.
Um comprou uma mansão, pois moraram muito
tempo numa casa simples. O outro comprou um carrão
com motorista.
O terceiro filho teve a ideia de comprar o presente
mais maravilhoso do mundo e deu a ela um raro papagaio marrom que os monges haviam ensinado e que
tinha decorado toda a Bíblia.
Difícil foi convencer os monges a venderem o papagaio, mas esse filho estava determinado e conseguiu!
No dia do aniversário, cada um deu seu presente e
voltaram algumas semanas depois para saberem o que
sua mãe havia achado de cada presente.
Ela disse ao primeiro que uma mansão daquele tamanho todo para uma idosa que ia apenas da sala para
o quarto era um desperdício e que seria melhor voltar
para a casa mais simples.
Para o segundo filho, ela agradeceu muito pelo carrão com motorista, mas já não visitava muitas pessoas e
estava bem perto da paróquia e dos amigos, não sendo
necessário gastar tanto com esse capricho e devolveu o
presente.
Mas, para o terceiro filho, o recado foi diferente! Disse-lhe a mãe:
Filho, você, sim, conhece sua mãe e sabe como agradá-la. Adorei o presente que você me deu e fazia tempo que não tomava um caldinho de frango tão gostoso
como o daquele franguinho marrom.
Moral da história: a quem queriam agradar? A sua
mãe ou a si mesmos?
Agradar alguém e fazê-la totalmente feliz pode ser
bem mais simples do que pode parecer!
Pense nisso. Sucesso!
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“Vinde a mim os pequeninos...”

A

miguinhos, neste mês das crianças vamos lembrar um acontecimento muito importante para nossa Igreja: As aparições
de Nossa senhora para as três crianças da cidade de Fátima, em
Portugal.

Marcos Bittencourt

As crianças contaram ao povo da cidade, que não
acreditou no início, até que no dia 17 de outubro,
Nossa senhora surgiu nos céus, brilhante como o
sol para todo o povo da cidade.
Nossa senhora disse a eles:
“Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o Terço todos os dias. A guerra vai acabar e os
militares voltarão em breve para suas casas.”
E completou:
“Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor ”.

Em 1917 houve um período onde o mundo sofria com as guerras
e as pessoas estavam desagradando muito a Deus com isso. Nossa
Senhora se manifestou a três pobres crianças que trabalhavam no
campo e revelou a eles que era preciso muita oração do povo para
que a guerra pudesse acabar.

CAÇA - PALAVRAS

E todo o povo acreditou no milagre e soube que
as crianças tinham dito a verdade.
A guerra acabou e foi criada uma capela para
Nossa Senhora de Fátima, para manter viva a
mensagem que ela nos deixou no dia 13 de Outubro de 1917.

VAMOS PINTAR?!
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O Primeiro Mandamento

Viviane Campos

“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?”. Respondeu Jesus: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração , de toda a tua alma e de todo o seu espírito (Dt 6,5). Esse é o maior e o primeiro mandamento.“

S

abe quando tudo está perfeito e a alegria não cabe dentro de
você e aí o seu sorriso escorre pelos olhos e pela boca alcançando o outro? Ou quando nada funciona, nada sai como o
planejado e só as lágrimas te percorrem o rosto? E quando nada
mais faz sentido e você só está indo conforme os dias passam?
Pois é... Você sabia que Ele não liga pra nada disso? Ele só quer
estar contigo do jeito que der. Amar-te é o único desejo dEle. Não
importa o que haja, quanto tempo passe ou o quão estúpida (o)
você tenha sido. Ele só quer ser um amigo, um Pai, um irmão ou
o que você O deixar ser. O pouco de você é tudo pra Ele. E você,
consegue fazer o mesmo?
Esse mandamento mais primordial é talvez o mais difícil. Impossível não amá-Lo, mas ao mesmo tempo como chegar ao nível
de amor dEle? Como ser paciente como Ele em uma discussão
com aquela pessoa insuportável? Como perdoar como Ele quando
encontra uma pessoa que te magoou tanto, que ao olhá-la você só
pensa em chorar? Como ter a cara de pau de pedir perdão a Ele
quando na noite anterior você só pensava “É hoje”? E então vem
o dia seguinte, o dia em que você está decida(o) a mudar, a ser fiel
ao amor dEle. E parece zoeira de Deus, mas tudo brota pra te atentar. Amigos te chamando para aquela festa ou social. A pessoa por
quem você é apaixonada, mas que está namorando, te chama pra
sair. Vai ter aquela festa de formatura que só tem gente gata. Aquela choppada top da faculdade. Incrível não? Você acaba de decidir
estar com Ele e Ele não ajuda, parece que deu um passo pra trás
porque está mais difícil de vê-Lo em meio a isso tudo. Mas, mesmo
assim, você, firme e forte, consegue negar tudo.
“Só vive na Igreja agora”. “Nem sai mais com a gente, nos abandonou”. “Fez tudo, agora quer pagar de santa (o)”. E aí, o que fazer?
Agradar aos amigos, viver para o mundo e depois pensar na Igreja
ou em viver pra Cristo? Suas atitudes te levariam para o céu agora?
Se seu whatsapp fosse aberto agora pra Deus, você estaria orgulhosa (o) ou envergonhada (o)? Talvez não exista um “depois”.
Seu primeiro mandamento é simples, claro e objetivo. Se seguir
a risca, nenhum dos outros nove vai ser difícil. Todos os mandamentos se resumem a esse. E analisando-o, não é algo só pros
padres, freiras e santos. Basta olhar para o lado e ver que nem lugar pra sentar na missa tem. Acredito que nem todos ali tenham
a vocação para o sacerdócio. Só que para amá-Lo não precisa de
currículo, nem dinheiro, nem títulos. Nada. Amar quem te ama

daquela forma é a coisa mais fácil da vida. Basta ter a coragem de
deixá-Lo entrar. O resto Ele faz.
Quantas vezes eu me envergonho de ser tão fútil, tão mundana.
Sou humana (o), sou imperfeita (o) obviamente. Vou pecar, cair,
me manchar e cair novamente, falhar de novo e mais uma vez. E
encolhida (o) naquele poço, suja (o) e acabada (o), olhando pro
alto pensando em como sair dali, vem aquele sorriso. Aquele colo
quentinho e seguro, a mão que te puxa pra fora, seca suas lágrimas,
lava seus pés e te impulsiona a continuar. Este deve ser o motivo
de você sair da cama todo dia. Viver pra Ele. Fácil não é, nem um
pouco. Pega logo a tua cruz e encare a realidade. Pode ser aos poucos, mas que seja intenso e verdadeiro. Ele nunca disse que seria
moleza. Todo sacrifício terá finalidade.
Bom, isto é um breve relato do meu Deus e meu Pai. Alguém
que não se cansa de mim nem quando eu mesma não me quero.
Esse é o amado meu. Nada no mundo pode me dar algo a altura
do amor que eu tenho dEle e por Ele. E o seu Deus, você o ama
como Ele?
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Testemunhos.....

P

Envie seu testemunho para: testemunhosrosariodefatima@gmail.com

adre Júlio, meu nome é Vera Brauna
e quero testemunhar o grande milagre concedido a minha filha Fabricia Brauna. Sou frequentadora da igreja nas
missas dominicais, Hora da Graça das 20h
e, sempre que posso, na das 15h. Participo
e ajudo no que posso, quando o senhor solicita, e me sinto cada vez mais próximo de
Deus. Consegui todas as graças solicitadas,
mas essa graça sobre minha filha é um verdadeiro milagre, que preciso dividir com todos
presentes.
Minha filha é portadora da endometriose e vinha fazendo tratamento, e, por muitas vezes, o senhor pedia graças para que
as mulheres que não pudessem engravidar,
engravidassem. Nesses momentos, eu sempre pedia à Mãezinha e ao senhor Deus que
intercedesse e desse essa graça a minha filha, pois engravidar com a endometriose era
muito difícil, sendo necessário tratamentos
de anos para uma possível gravidez. Além
disso, sofria com muitas dores, hemorragia,
desmaios, tudo ocasionado pela doença.
A situação dela ia se agravando e era necessário operar, fazer uma videolaparoscopia.
Fez a primeira cirurgia e eu clamava a Deus
que concedesse a graça de ela engravidar. Um
ano se passou e minha filha teve que voltar
para mesa de cirurgia no dia 04/11/2014, pois
a endometriose estava mais agressiva. Depois
desta cirurgia, minha filha não ficou bem,
passava muito mal com vômitos, enjoos, falta de apetite, náuseas, desmaios, queimação
na garganta e uma salivação muito excessiva,
ficava dias sem se alimentar, tomava soro todos os dias no Hospital. Devido à salivação,
ficou depressiva, tinha vergonha de sair na
rua, falar com as pessoas, foi uma fase muito
difícil e achávamos que ela estava com alguma doença grave. Era horrível aquela sensa-

ção, pois os médicos davam vários diagnósticos e eles não sabiam o certo o que ela tinha.
Foi diagnosticada com labirintite, refluxo,
esofagite, e, até mesmo, com crise de ansiedade.
Tomava várias medicações, até tarja preta, pois
o médico falava que era problema neurológico,
e aconselhou-nos a levá-la em um psiquiatra.
Aquela angústia tomava conta de toda família.
Porém, apesar de seu estado de saúde, eu vinha
percebendo que o seu corpo vinha se transformando. Surgiu até uma hemorroida e, por
incrível que pareça, levei-a no proctologista,
que a examinou e não observou nada. Também
nenhum deles cogitava gravidez, até porque ela
tinha acabado de operar.
Os meses passaram e minha filha não melhorava, não tinha mais vida social, não trabalhava, só ficava em casa deitada, triste e angustiada. O médico que a tinha operado dizia que
nada tinha a ver com a cirurgia e que a mesma
tinha ocorrido bem. Mas isso tudo nos deixava
cada vez mais desesperados.
Certo dia, me deparei com a notícia de que
uma senhora estava grávida, dando a luz sem
saber, e, por coincidência, neste dia minha filha
tinha tido muitas cólicas e dizia que sentia algo
mexendo na barriga. Resolvi mandar o marido
dela comprar um teste de farmácia e, para nossa surpresa, deu positivo. Como assim? Minha
filha grávida era difícil de acreditar. O senhor
não sabe tamanha alegria dela e minha, mas,
mesmo assim, ficamos com dúvida. Afinal, ela
tinha acabado de operar e, para uma possível
gravidez, era necessário o mínimo de dois anos
de tratamento.
Sendo assim, resolvi levá-la para fazer uma
ultra e explicamos tudo o que tinha acontecido
e que estávamos ali para ter certeza. E mais uma
vez, para nossa surpresa, a médica disse que ela
estava grávida. Gritamos de tanta alegria. Ela
nos disse também que minha filha estava com

18 semanas, ou seja, 4 meses. Sem ainda entender, perguntei à doutora se era possível constatar a gravidez no dia da cirurgia (04/11/2014) e
ela disse que não, pois era muito recente.
Mais calma, chegamos à conclusão de que ela
tinha operado grávida. Meu Deus, olha o risco
que minha filha e minha neta tinham passado.
Contudo, nossa alegria era tamanha, finalmente o diagnóstico foi concluído, a tempestade chegou ao fim, porque tudo não passava de
uma gravidez que era impossível aos olhos dos
homens, mas não aos olhos de Deus.
Mesmo assim, as preocupações eram constantes porque ela tinha perdido exames importantes devido à descoberta tardia, e tinha
tomado muita medicação, então temíamos que
o bebê nascesse com algum problema.
Essa aflição não durou muito tempo, acabou
num dia da hora da graça, uma hora especial,
quando o senhor até comentou sobre uma menina que estava grávida e que tinha problemas
familiares. Parecia que estava voltada para ela.
Além disso, no momento da passagem do
Divino Espírito Santo, o senhor colocou a mão
na barriga dela abençoando. Naquele momento, sentimos a paz, a tranquilidade e a certeza
de que Deus não faz nada pela metade e sim
no seu tempo, e que nossa princesa seria muito
abençoada e protegida por Deus.
Padre, no dia 13 de setembro, na hora da
graça, vou apresentar junto com a minha filha,
a minha neta Valentina com dois meses, fruto de um milagre, uma bênção de Deus, uma
graça divina. Portanto, Padre Júlio, gostaria que
neste dia o Senhor lesse esse testemunho para
que as pessoas saibam como Deus é grandioso.
E para que estas mulheres, que não conseguem
engravidar, tenham esperança, porque aquilo
que era impossível se tornou possível.
Obrigada, Meu Deus, e obrigada, Padre,
por me ensinar o que é ter fé. Amém!

