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FECUNDADOS PELA PALAVRA

Caríssimos: que Jesus guarde os meus fi lhos e fi lhas paroquianos!

Em todos os anos o mês de setembro nos faz refl etir sobre a importância da Sagrada Escritura como 
Palavra de Deus viva no meio de nós. Assim, as temáticas anuais nos levam a refl etir sobre a fecundidade da 
Palavra em nossas comunidades, lares e sobretudo, em nosso coração. Mas também contrapõe um sistema 
linguísticos – a fragilidade de nossas palavras emitidas por experiências superfi ciais que revelam a gravidade 
na condição ética e moral da pessoa humana.

Em tempos onde as palavras se perdem por ares porque justamente não se almeja raízes fecundas da 
verdade, a sociedade se impacta em múltiplas notícias e espalha inúmeras inverdades porque todos emitem 
seus próprios juízos sem o fundamento e conhecimento adequado da realidade e surge no ser humano 
a capacidade de sentar-se em cadeiras de autoridades para esbravejar como perfeita mensagem real, 
prejudicando a promoção da justiça e o bem comum da sociedade.

Todas as vezes que as pessoas desprovidas de moralidade não caem em si acabam permitindo o uso 
de palavras em modos superfi ciais comprometendo a possibilidade do horizonte dialogal e entrando em 
atitudes medíocres de quem se fecha pra vangloriar as ideias e tornar a sociedade empobrecida. Atitudes 
assim dão lugar ao indiferentismo e foge do exercício da cidadania. Pior ainda quando esses atos invadem às 
relações familiares, profi ssionais e cotidianas norteadas por esses parâmetros da superfi cialidade.

Hoje, frente a turbulência de tantas manipulações que levam a interesses questionáveis precisamos de 
cristãos que vivam na sociedade com clarividência ousada de proclamar sob o alicerce da verdade a liberdade 
da palavra que fecunda corações para ser de fato envolvida como força signifi cativa na construção da 
sociedade justa e solidária.

A Semana Bíblica traduz que fomos plasmados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. O ato de criar 
só pode ser ato de amor. Só compreende esse mistério quem rompe com as inverdades das palavras supérfl uas 
e acolhe a verdade do Verbo feito Palavra, Cristo Jesus, sob à docilidade do Espirito Santo. Precisamos na 
Semana Bíblica buscar um caminho que satisfaz infi nitamente o coração humano e desvela o amor pois “nós 
amamos porque Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19). 

A Semana Bíblica é a oportunidade salutar em que nossas comunidades em suas pastorais descobrem, a 
partir da refl exão bíblica que Deus estabelece, por sua Palavra, o diálogo com seus fi lhos e fi lhas, e, em sua 

Palavra, fala ao coração de cada pessoa e espera no silêncio, a resposta de cada um. 
Deixemo-nos então ser revestidos da única Palavra que nos qualifi ca na atitude de 

falar e de calar-se na sociedade. Revestidos daquela capacidade de falar o que é preciso, 
de ser livres de inverdades, de ser coerentes com as convicções almejando objetivos 
nobres. Deste modo, experimentando verdadeiramente a Palavra na Semana Bíblica 
iluminaremos a humanidade na correção de rumos, no alcance de novas respostas, 

possíveis a partir do respeito e da fi delidade ao Evangelho. Que a fecundidade 
da Semana Bíblica nos torne mais conscientes a respeito da própria missão e 
identidade, inspirados pela força da Palavra de Deus.

Com todo afeto, abençoa-vos, vosso Padre,
Pe. Eff erson Andrade
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Nossa Senhora das Dores

Nossa Senhora das Dores 
(também chamada Nossa Senhora 
da Piedade, Nossa Senhora da 
Soledade, Nossa Senhora das 
Angústias, Nossa Senhora das 
Lágrimas, Nossa senhora das Sete 
Dores, Nossa Senhora do Calvário, 
Nossa Senhora do Monte Calvário 
ou ainda Nossa Senhora do 
Pranto, e invocada em latim como 
Beata Maria Virgo Perdolens,ou 
Mater Dolorosa), sendo sob essa 
designação particularmente 
cultuada em Portugal.

Nossa Senhora das Dores surge 
representada sendo ferida por sete 
espadas no seu coração imaculado 
(algumas vezes uma só espada), 
dado ter sido trespassada por uma 
espada de dor, quando da paixão 
e morte de seu fi lho, unindo-se ao 
seu sacrífi cio enquanto redentor 
e sendo por isso chamada pelos 
teólogos de Corredentora do 
Genero Humano. É também seu 
símbolo o Rosário das lágrimas (ou 
terço das lágrimas), com 49 contas 
brancas divididas em sete partes 
de sete contas cada.

Aparece também frequentemente 
representada com uma expressão 
dolorida diante da Cruz, 
contemplando o fi lho morto 
(donde nasceu o hino medieval 
Stabat Mater),ou então segurando 
Jesus Morto nos braços, após o seu 
descimento da Cruz (dando assim 
origem à temática das Pietà).

A proteção dos oceanos. Para que 
políticos, cientistas e economistas 
trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos.

Intenções de oração do santo padre confi adas ao 
Apostolado da Oração para o mês de setembro - 2019
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ENCONTRO DIOCESANO
DE ACÓLITOS E COROINHAS

No dia 3 de agosto, a Diocese de Itabira – Coronel Fabriciano, realizou 
o Encontro Diocesano de Acólitos e Coroinhas em nossa Paróquia. 

A iniciativa foi uma continuidade de encontros realizados no primeiro 
semestre nos três regionais da Diocese, foi uma providente oportunidade 
de formação e aprendizado, bem como de promoção da unidade entre os 
servidores do altar.

Com início às 9 horas da manhã, após a abertura com momentos de 
oração, dinâmica e louvor, todos participaram da Santa Missa, presidida 
pelo Pe. Pascifal José do Nascimento – Paróquia São José de Acesita 
e concelebrada pelo Pe. Geraldo Reis – Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição de João Monlevade e pelo anfi trião Pe. Eff erson Andrade, 
nosso pároco. A Missa também foi assistida pelos seminaristas Teatinos 
Adriel e Gleysson e pelo Diácono Ludugerio Rodrigues Almeida.

Conduzido pelo Assessor Diocesano  dos Grupos de Acólitos e 
Coroinhas, Diácono Ludugerio, e com o apoio dos Coordenadores 
Regionais desta Pastoral, o encontro contou com uma presença massiva 
dos acólitos e coroinhas dos três regionais de nossa diocese, bem como 
de alguns pais.

De grande valia para a Pastoral, o encontro diocesano fechou com 
chave de ouro, esta fase formativa deste grupo de acólitos e coroinhas, 
que com a esperança e alegria renovadas voltaram para suas paróquias 
dispostos a perseverarem nessa linda missão de servir ao altar de Deus.
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PARÓQUIA EM MISSÃO

Nossa Paróquia Sagrada Família, fi el aos ensinamentos de Jesus Cristo, quando disse “ide 
e anunciai o evangelho a todos os povos”, e em sintonia com o Papa Francisco que pede 
por “uma igreja em saída”, realizou nos dias 24 e 25 de agosto a terceira etapa do Projeto 
“Paroquia em Missão, uma igreja em saída”, na Comunidade Nossa Senhora Das Graças.
Grande alegria pelos mais de cem missionários e missionárias, que compareceram nesse momento de 
espiritualidade e fé de nossa igreja que foi encerrado com a Missa, celebrada pelo nosso Pároco, Pe. Eff erson 
Andrade. Na oportunidade foi feito uma bela homenagem aos catequistas da paróquia, agradecendo pelo 
grande trabalho desempenhado em prol do crescimento da fé de nossos catequizandos e pelo sim dado 
a missão de catequizar. Que a Sagrada Família continue derramando copiosas bênçãos a todas as famílias 
visitadas.

ASSEMBLEIA PAROQUIAL

Em comunhão com nossa Diocese, realizamos a 
Assembleia Paroquial com os dados realizados na 
Assembleia Comunitária.

As Assembleias Paróquiais foram realizadas em 
todas as paróquias de nossa Diocese, para em unidade 
realizarmos em 2020 a Assembleia Diocesana, de 
onde partirá as novas diretrizes de nossa Igreja 
Particular de Itabira - Coronel Fabriciano.

Agradecemos o empenho de todos nosso 
paroquianos que participaram das assembleias.
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SEMANA BÍBLICA

Mais uma vez a Igreja no Brasil nos faz um belo convite: olhar com mais carinho para a Bíblia, fonte de nossa 
fé. O tema escolhido para o Mês da Bíblia partiu da proposta pastoral do Documento de Aparecida para os 
anos 2012 a 2019: “Ser discípulos Missionários de Jesus Cristo, para que n’Ele nossos povos tenham vida”.

Este ano de 2019, dando continuidade ao ciclo do tema “Para que n’Ele nossos povos tenham vida”,  a Igreja 
propôs  o estudo da Primeira Carta de João, com o lema “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (1Jo 
4,19). Queremos percorrer o caminho da fé através da meditação e refl exão dessa carta, que nos recorda que 
o amor provém de Deus e chega a todas as criaturas. A resposta ao amor de Deus é amar aos irmãos.

Por isso, entre os dias 23 a 27 de setembro, nossa paróquia realizará a Semana Bíblica em nossas comunidades.

BAIXE O APLICATIVO PAROQUIAL

Nossa Paróquia agora possui um Aplicativo Paroquial que foi 
realizado para aproximar você de tudo o que acontece em nossa 
instituição. Baixe agora em www.psfi patinga.com.br

ALMOÇO BENEFICENTE DA
COMUNIDADE  IMACULADA CONCEIÇÃO

No próximo dia 15 de setembro, a Comunidade 
Imaculada Conceição, realizará mais uma edição do 
Almoço Benefi cente. 

O almoço será a partir das 11:30h na Escola Municipal 
Jaime Morais Quintão, no bairro Jardim Panorama. 

O ingresso está sendo vendido a R$ 15,00 para adultos e 
R$ 8,00 para crianças de 5 a 10 anos de idade. 

Esperamos por você e sua família!
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Neste mês de setembro a Igreja celebra o mês da 
Bíblia, por isso somos convidados a conhecer melhor 
esse tesouro que o próprio Deus preparou para nós.

Sabemos que a Bíblia não é apenas um livro, mas 
um conjunto de livros, uma verdadeira biblioteca, 
como seu próprio nome sugere, pois o termo bíblia 
vem do grego e significa “livros”. De fato, a Bíblia é 
um conjunto de 73 livros. Sendo que 46 deles são o 
Antigo Testamento e 27 formam o Novo Testamento

Ela foi escrita, por homens e mulheres inspirados por 
Deus, dentro de um período de aproximadamente 
mil anos, para o Antigo Testamento e em torno de 
cem anos para o Novo Testamento. Tanto para o 
primeiro quanto para o segundo o processo inicial 
foi oral, ou seja, eram histórias contadas de pai para 
filho e também entre grupos e depois, com o tempo 
escritas.

Desse modo, dentro da Bíblia existem livros de 
diversos gêneros literários, encontramos nela 
parábolas, poesias, crônicas, profecias, orações, 
cartas, entre outros. Por isso que não se pode ler 
diferentes livros da mesma maneira.

O Cânon, ou seja a lista dos livros do Antigo 
Testamento, até o ano 70 da era cristã não tinha sido 
totalmente formada. Somente depois da destruição 
do templo que os doutores judeus reuniram-se para 
definir quais seriam os livros canônicos para eles.

Como já mencionamos o Novo Testamento durou 
menos de cem anos para se completar, iniciou-se 
com as cartas de São Paulo, que foram escritas entre 
os anos 51 e 63 aproximadamente; depois a carta aos 
Hebreus escrita em torno do ano 70; os evangelhos, 
Marcos entre 65 e 70, Mateus e Lucas nos anos 80 e 
João por volta de 90; os Atos dos Apóstolos foram 
escritos também em 80, assim como as cartas de 
Tiago e a primeira carta de Pedro; a segunda carta 
de Pedro foi escrita entre 90 e 100 assim como o 
apocalipse de São João e suas cartas.

Mas porque Setembro é o mês da Bíblia?

Porque no dia 30 desse mês se faz memória a São 
Jerônimo que foi um grande estudioso de seu tempo. 
Ele nasceu na Dalmácia em 340, foi presbítero, 
escritor, teólogo e filósofo. A pedido do papa 
Dâmaso, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Seu 
trabalho de tradução durou cerca de 30 anos e para 
realizá-lo ele visitou os lugares da Terra Santa por 
onde Jesus passou, aprendeu as línguas bíblicas, 
entre elas, a língua que Jesus falou, o Aramaico. São 
Jerônimo foi proclamado o padroeiro de todos os 
que se empenham nos estudos bíblicos, e seu dia se 
tornou o dia da Bíblia.

Portanto, nesse mês nos aprofundemos ainda mais, 
nos mistérios das Sagradas Escrituras, deixando 
que elas perpassem toda a nossa vida e nos levem 
a conhecer ainda mais a Jesus, pois como disse São 
Jerônimo: “Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo”.

Rogério Krüger Junior - Missionário Consagrado Arca da Aliança
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05 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA 
19:30 Missa com Benção – Com. São Pedro

06 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA 
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição 
19:30 Missa da Primeira Sexta – Com. Jesus 
Misericordioso

07 DE SETEMBRO - SÁBADO
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças 

08 DE SETEMBRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. São Pedro
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus

01 DE SETEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

02 DE SETEMBRO - SEGUNDA-FEIRA
19:30 Missa com Bênção – Com. N. Senhora das 
Graças

03 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA
19:00 Reunião do CPP - Salão Paroquial

04 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA 
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO

“Vossa palavra é um facho 
que ilumina meus passos, 

uma luz em meu caminho”. 
Salmos 118, 105
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O 22 DE SETEMBRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. São Pedro
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
14:00 Paróquia em Missão 
Com. Imaculada Conceição
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa  – Com. Imaculada Conceição
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

23 A 27/09 – SEMANA BÍBLICA

24 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA 
09:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
14:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial

25 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA 
14:00 Plantão de Atendimento 
Secretaria Paroquial

26 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA 
19:30 Missa com Benção – Com. São Pedro

27 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA 
07:00 Missa – Comu. Imaculada Conceição 

28 DE SETEMBRO - SÁBADO
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças 
Encerramento da Semana Bíblica

29 DE SETEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

08 DE SETEMBRO - DOMINGO 
10:00 Celebração – Com. Imaculada Conceição
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

11 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA 
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial

12 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA 
19:30 Missa com Benção – Com. São Pedro

13 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA 
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição 

14/ DE SETEMBRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças

15 DE SETEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

18 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA 
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial

19 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA 
19:30 Missa com Benção – Com. São Pedro

20 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA 
07:00 Missa – Com.Imaculada Conceição 

21 DE SETEMBRO - SÁBADO
14:00 Paróquia em Missão
Com. Imaculada Conceição
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças 


