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PALAVRA DO PÁROCO

Ressurreição: o amor explicou tudo
Caríssimos:
que Jesus guarde os meus filhos e filhas paroquianos!
Pela graça de Deus se aproximam do nosso coração filial a maior de toda
experiência cristã: o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por
isso, nesses últimos dias quaresmais, nos aproximemos da Virgem Maria. Sua
via sacra nos passos do Mestre nos conduzirá a uma confiança plena no Cristo
Ressuscitado, pois atentos aos ensinamentos da Mãe dolorosa faremos tudo
que seu Filho disser para que corajosos morramos com ele e, convertidos,
vivamos uma vida nova n’Ele.
O efeito que a Semana Santa produz em cada fiel parte da experiência
do silêncio da Sexta-feira da Paixão que jamais é apenas uma inquietação
para aqueles que não costumam silenciar. Mas uma oportunidade única de
contemplar com olhos fixos o Crucificado: àquele em que Deus revelou seu
rosto de misericórdia num ato supremo de amor.
Inquieta-nos porque este rosto muitas vezes desfigurado continua presente
em nossa sociedade e cada vez que ressoa o gemido dos irmãos, sentimos
Cristo Crucificado corrigindo os equívocos no coração da sociedade por meio
do amor que exige fazer da vida um verdadeiro dom, que pressupõe ultrapassar
os limites e viver o altruísmo como sinal que pertencemos ao Ressuscitado.
Por isso as primícias das relações humanas não são normas e leis mas deve
ser sempre o amor. É o amor que se apresenta sem medida, é ele o objetivo e,
só ele que arrancando-nos do vazio existencial nos dá todo sentido à vida, de
toda a razão para se viver. Só o amor ultrapassa as impossibilidades, quebra
paradigmas e nos arrebata do caminho em direções equivocadas desafiando
nossa compreensão limitada.
Instigados como discípulos experimentados no amor, somos impelidos
a um compromisso insubstituível de testemunhar com a vida
o que compreendemos no horizonte da fé: a paixão, morte
e ressurreição de Cristo, fato irrepetível e inigualável, a sua
condição de Filho de Deus – Deus e homem, como fonte
inesgotável do amor.
Desejo que a experiência do silêncio atraente da Sexta-feira
Santa fecunde os corações e encoraje a todos a fixar o olhar
n’Ele, o Crucificado, para que impelidos, a partir do amor,
encontrem o Ressuscitado e ecoem a lógica pascal em
que ” o amor explicou tudo”.
Com todo o afeto, abençoa-vos, Vosso Padre
Pe. Efferson Andrade

Santa Maria de Cléofas
Maria de Cléofas foi esposa de
Cléofas Alfeu, irmão de José, logo
cunhada da Virgem Maria, mãe de
três apóstolos: Judas, Tadeu, Tiago
Menor e Simão, também conhecidos
por “Irmãos do Senhor”, também
uma expressão semita que indica
que são Primos de Jesus. Santa
Maria de Cléofas se uniu a Virgem
Santíssima na dor do Calvário,
o que a tornou merecedora de
testemunhar a ressurreição de
Jesus: “E passado o sábado, Maria
Madalena e Maria mãe de Tiago, e
Salomé compraram aromas para
irem ungi-lo”. Um fato que não
pode ser contestado nas Sagradas
Escrituras é que podemos ver Santa
Maria de Cléofas acompanhando
Jesus em toda sua milagrosa
caminhada de pregação, esteve ao
lado de Nossa Senhora aos pés da
cruz, e junto ao grupo de “piedosas
mulheres” que acompanharam seus
últimos suspiros. Assim, Maria de
Cléofas tornou-se uma das portavozes do cumprimento da profecia.
Tem, portanto, o carinho e um lugar
singular e especial no coração dos
católicos.

Santa Maria de Cléofas,
rogai por nós!

Médicos e seus colaboradores em zonas
de guerra.
Pelos médicos e pelas equipes
humanitárias presentes em zonas de
guerra, que arriscam a própria vida para
salvar a dos outros.
Intenções de oração do santo padre confiadas ao
Apostolado da Oração para o mês de abril - 2019
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No dia de 06 de março, celebramos a Quarta-feira de Cinzas e o início do tempo da Quaresma.
A palavra Quaresma vem do latim quadragésima e é utilizada para designar o período de quarenta dias que
antecedem a festa ápice do cristianismo: a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no famoso Domingo de
Páscoa. Esta prática data desde o século IV. Essencialmente, o período é um retiro espiritual voltado à reflexão,
onde os cristãos se recolhem em oração e penitência para preparar o espírito para a acolhida do Cristo Vivo,
Ressuscitado na Páscoa. Assim, retomando questões espirituais, o cristão está renascendo, como Cristo. A cor
litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e penitência.
Cerca de duzentos anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa
com três dias de oração, meditação e jejum. Por volta do ano 350 d.C., a Igreja aumentou o tempo de preparação
para quarenta dias. Assim surgiu a Quaresma.
A Igreja propõe, por meio do Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, três grandes linhas de ação:
a oração, a penitência e a caridade. Não somente durante a Quaresma, mas em todos os dias de sua vida, o
cristão deve buscar o Reino de Deus, ou seja, lutar para que exista justiça, paz e o amor em toda a humanidade.
Os cristãos devem então recolher-se para a reflexão e assim se aproximar de Deus. Esta busca inclui a oração,
a penitência e a caridade, esta última como uma conseqüência da penitência.
A Quaresma é um tempo forte de conversão e de mudança interior, tempo de deixar tudo o que é velho
em nós. Tempo de graça e salvação, em que nos preparamos para viver, de maneira intensa, livre e amorosa, o
momento mais importante do ano litúrgico e da história da salvação: a Páscoa, aliança definitiva, vitória sobre
o pecado, a escravidão e a morte.
A espiritualidade da Quaresma é apresentada pela Igreja como um caminho para a Páscoa e mistério Pascal
de Cristo e exprime-se no exercício das obras de caridade, no perdão, na oração, no jejum, principalmente no
jejum do pecado. A ascese (discernimento) quaresmal é um exercício adequado para redescobrir o caminho
para ser discípulo de Jesus Cristo, porque a Ele não se conhece senão palavra e plo discipulado.
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NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

QUARTA-FEIRA DE CINZAS E O INÍCIO DA QUARESMA

PROGRAMAÇÃO

SEMANA SANTA

17 DE ABRIL - QUARTA-FEIRA SANTA
19h00min - Procissão do encontro
Rasoura seguida de Missa na Comunidade Jesus
Misericordioso
19h00min - Rasoura seguida de Missa na
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
19h00min - Rasoura seguida de Celebração com
Ministro da Palavra nas demais comunidades
18 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA SANTA
9 h - Missa do Crisma
Catedral Diocesana em Itabira
19h30min - Missa Vespertina da Ceia do Senhor
com rito de lava-pés na Matriz São Pedro
21h30min até às 00h00min - Adoração ao
Santíssimo Sacramento na Matriz São Pedro

14 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
09h00min - Concentração na Praça do Panorama
09h30min - Bênção dos Ramos e procissão seguida
de Missa, presidida por Padre Efferson, na Escola
Municipal Jaime Morais Quintão
18h00min - Concentração na Escola Municipal
Benvinda
18h30min - Bênção dos Ramos e procissão - seguida
de Missa, presidida por Padre Efferson na Matriz São
Pedro
18h00min - Concentração no final da Av. São Luiz
com o começo da Rua Itú
18h30min - Bênção dos Ramos e procissão - seguida
de Missa, presidida por Dom Odilon na Comunidade
Nossa Senhora das Graças
15 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA SANTA
19h30min - Missa com Rito das Chagas de Cristo
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
19h30min - Missa com Rito das Chagas de Cristo
Comunidade Imaculada Conceição
19h30min - Celebração nas demais comunidades
Rasoura com a imagem do Senhor dos Passos
16 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA SANTA
19h30min - Ofício das Trevas - presença do padre na
comunidade Nossa Senhora das Graças
19h30min - Ofício das Trevas - presença do Dom
Odilon na comunidade Jesus Misericordioso
19h30min - Celebração com ministro da Palavra nas
demais comunidades - Rasoura com a imagem de
Nossa Senhora das Dores
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19 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
06h00min - Ofício das Trevas com meditação da
última palavra de Cristo na Cruz na Comunidade
Imaculada Conceição
14h30min - Novena em honra à Divina Misericórdia
na Matriz São Pedro
15h00min - Ação Litúrgica na Matriz São Pedro
17h00min - Procissão do Senhor morto na Matriz
São Pedro em direção à Comunidade Jesus
Misericordioso
20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
20h00min – Celebração da Vigília Pascal
Matriz São Pedro
21 DE ABRIL - DOMINGO DA PÁSCOA
08h - Missa na Comunidade Jesus Misericordioso
10h - Missa na Comunidade Imaculada Conceição
10h - Celebração na Comunidade Sagrado Coração
de Jesus
18h - Missa na Comunidade Sagrado Coração de
Jesus
18h - Missa na Comunidade Nossa Senhora das
Graças
19h30min– Missa na Matriz São Pedro
JESUS MISERICORDIOSO - TRÍDUO E FESTA
25/04 às 19h30min – Missa Pe. Evaldo
26/04 às 19h30min – Missa Dom Odilon
27/04 às 18h00min – Missa com Bênção Pe. Efferson
28/04 às 08h00min – Missa e festa com Pe. Efferson

www.psfipatinga.com.br

As Mães que Oram pelos Filhos de nossa paróquia, convida você para uma caravana na Canção Nova,
Cachoeira Paulista (SP) entre os dias 03 a 05 de maio deste ano de 2019. A caravana será para o V Encontro
Nacional das Mães que Oram pelos Filhos. Os interessados deve entrar em contato pelo telefone (31) 988251462 (Zélia) ou pelo (31) 98621-3315 (Lucimar).

“O Movimento Mães que Oram pelos Filhos tem cumprido sua missão de capacitar um exército materno
para promover atividade apostólica e se colocar em batalha espiritual para salvação e restauração das famílias.
Com isso, tem atingido seus objetivos de interceder em favor dos filhos e formar mães para serem intercessoras
que estarão a serviço, segundo o coração de Deus, para salvar as almas dos seus filhos e os do mundo inteiro.
A pedagogia de Deus de trazer as mães para rezarem para os seus filhos, teve como primeiro fruto a própria
mãe. Nessa busca materna a mãe foi a primeira a ser evangelizada e restaurada. Depois passaram a anunciar a
Boa Nova no seu lar e com isso os maridos e filhos voltaram para a igreja. Essas famílias, para viverem de acordo
com a doutrina cristã, colocam os filhos na catequese e os pais buscam o batismo, a eucaristia, a crisma, o
matrimônio, porque muitos não tiverem acesso a esse conhecimento e alguns viviam sem desfrutar dos bens
espirituais da igreja (sacramentos e nulidade matrimonial). Por fim, ao vivenciarem a Igreja, descobrem as
bênçãos de participar das ações apostólicas e levar a outras pessoas do seu círculo social e profissional o seu
testemunho. Muitas mães passaram a exercer cargos de liderança nas pastorais da paróquia. “

O QUE É O DÍZIMO?
O dízimo é uma contribuição voluntária, regular, periódica e proporcional aos
rendimentos recebidos, que todo batizado deve assumir como obrigação pessoal –
mas também como direito – em relação à manutenção da vida da Igreja local onde
vive sua fé. O dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé em Deus providente,
um modo de viver a esperança em seu Reino de vida e justiça, um jeito de praticar a
caridade na vida em comunidade. É ato de fé, de esperança e de caridade. Pelo dízimo,
podemos viver essas três importantes virtudes cristãs, chamadas de virtudes teologais,
porque nos aproximam diretamente de Deus. O dízimo é compromisso de cada cristão.
É uma forma de devolver a Deus, num ato de agradecimento, uma parte daquilo que
se recebe. Representa a aceitação consciente do dom de Deus e a disposição fiel de
colaborar com seu projeto de felicidade para todos. Dízimo é agradecimento e partilha,
já que tudo o que temos e recebemos vem de Deus e pertence a Deus.

www.psfipatinga.com.br
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ATIVIDADES PAROQUIAL

CARAVANA PARA CANÇÃO NOVA
MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

FORMAÇÃO

ENTENDA O SIGNIFICADO DO BEIJO NA CRUZ, NA SEXTA-FEIRA SANTA
Em todo o ano, existe somente um dia em que
não se celebra a Santa Missa: a Sexta-Feira Santa. Ao
invés da Missa temos uma celebração que se chama
Funções da Sexta-feira da Paixão, que tem origem
em uma tradição muito antiga da Igreja que já
ocorria nos primeiros séculos, especialmente depois
da inauguração da Basílica do Santo Sepulcro e do
reencontro da Santa Cruz por parte de Santa Helena
(ano 335 d.C.).
Esta celebração é dividida em três partes: a
primeira é a leitura da Sagrada Escritura e a oração
universal feita por todas as pessoas de todos os
tempos; a segunda é a adoração da Santa Cruz e a
terceira é a Comunhão Eucarística, juntas formam
o memorial da Paixão e Morte de Nosso Senhor.
Memorial não é apenas relembrar ou fazer memória
dos fatos, é realmente celebrar agora, buscando
fazer presente, atual, tudo aquilo que Deus realizou
em outros tempos. Mergulhamos no tempo para nos
encontrarmos com a graça de Deus no momento
que operou a salvação e, ao retornarmos deste
mergulho, trazemos essa graça em nós.
Os cristãos peregrinos dos primeiros séculos a
Jerusalém nos descrevem, através de seus diários
que, em um certo momento desta celebração, a
relíquia da Santa Cruz era exposta para adoração
diante do Santo Sepulcro. Os cristãos, um a um,
passavam diante dela reverenciando e beijando-a.
Este momento é chamado de Adoração à Santa
Cruz, que significa adorar a Jesus que foi pregado na
cruz através do toque concreto que faziam naquele
madeiro onde Jesus foi estendido e que foi banhado
com seu sangue.
Em nosso mundo de hoje, falar da Adoração à
Santa Cruz pode gerar confusão de significado, mas
o que nós fazemos é venerar a Cruz e, enquanto a
veneramos, temos nosso coração e nossa mente

o que ultrapassa aquele madeiro, ultrapassa o
crucifixo, ultrapassa mesmo o local onde estamos,
até encontrar-se com Nosso Senhor pregado
naquela cruz, dando a vida para nos salvar. Quando
beijamos a cruz, não a beijamos por si mesma, a
beijamos como quem beija o próprio rosto de Jesus,
é a gratidão por tudo que Nosso Senhor realizou
através da cruz. O mesmo gesto o padre realiza no
início de cada Missa ao beijar o Altar. É um beijo que
não pára ali, é beijar a face de Jesus. Por isso, não se
adora o objeto. O objeto é um símbolo, ao revenciálo, mergulhamos em seu significado mais profundo,
o fato que foi através da Cruz que fomos salvos.
Nós cristãos temos a consciência que Jesus não
é apenas um personagem da história ou alguém
enclausurado no passado somente acessível através
da história. “Jesus está vivo!” Era o que gritava Pedro
na manhã de Pentecostes e esse era o primeiro
anúncio da Igreja. Jesus está vivo e atuante em
nosso meio, a morte não O prendeu. A alegria de
sabermos que, para além da dolorosa e pesada
cruz colocada sobre os ombros de Jesus, arrastada
por Ele em Jerusalém, na qual foi crucificado, que
se torna o simbolo de sua presença e do amor de
Deus, existe Vida, existe Ressurreição. Nossa vida
pode se confundir com a cruz de Jesus em muitos
momentos, mas diante dela temos a certeza de que
não estamos sós, que Jesus caminha conosco em
nossa via sacra pessoal e, para além da dor, existe a
salvação.
Ao beijar a Santa Cruz, podemos ter a plena certeza:
Jesus não é simplesmente um mestre de como viver
bem esta vida, como muitos se propõem, mas o
Deus vivo e operante em nosso meio.
Site: www.catequisar.com.br

SEMANA DAS DORES
7 A 13 DE ABRIL NAS COMUNIDADES
13 DE ABRIL MISSA NA IMACULADA CONCEIÇÃO
ENCERRAMENTO DA SEMANA DAS DORES
E AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA
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SEXTA-FEIRA SANTA

Fonte: Catequisar

JESUS É O MEU HERÓI
Jesus venceu a morte. Ele está
vivo e voltará para nos buscar!
“Depois de ir
e vos preparar um lugar,
voltarei e vos tomarei comigo,
para que, onde eu estou,
também vós estejais.”
(São João 14, 3)

www.psfipatinga.com.br
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CATEQUESE

A Semana Santa é o grande retiro espiritual, convidando os cristãos à conversão e renovação de vida. Ela se
inicia com o Domingo de Ramos e se estende até o Domingo da Páscoa. É a semana mais importante do ano
litúrgico, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
No Domingo de Ramos, celebra-se a entrada de Jesus em Jerusalém, aonde vai para completar sua missão,
que culminará com a morte na cruz. Os evangelhos relatam que muitas pessoas homenagearam a Jesus,
estendendo mantos pelo chão e aclamando-o com ramos de árvores. Por isso hoje os fiéis carregam ramos,
recordando o acontecimento. Imitando o gesto do povo em Jerusalém, querem exprimir que Jesus é o único
mestre e Senhor.
No início da celebração, antes da procissão, é proclamado o evangelho que narra a entrada de Jesus em
Jerusalém, rompendo os esquemas de poder, montado num humilde jumentinho. A cavalgadura não é dos
poderosos, mas a dos pobres e despojados. E recebe o reconhecimento da multidão: “Bendito o Rei que vem
em nome do Senhor!”
A entrada do Salvador em Jerusalém é anúncio e figura da ressurreição. Mas vai além disso: é o anúncio da
vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos para fazer entrar na Nova Jerusalém (o céu) todos que o seguiram
com fidelidade.
A liturgia de Ramos resume e prepara a grande celebração da morte e ressurreição do Senhor. De um lado
aclamamos Jesus, rei humilde, servidor do povo, glorificado pelo Pai e constituído Senhor do universo. Depois,
na Liturgia da Palavra, é proclamado o evangelho da paixão e morte de Jesus, colocando os fiéis diante da
realidade da cruz, sinal máximo do amor de Deus pelos homens.

PROGRAMAÇÃO DE ABRIL

01 DE ABRIL - SEGUNDA-FEIRA
19:30 Missa com Benção
Com. N. Senhora das Graças
02 DE ABRIL - TERÇA-FEIRA
19:00 Reunião do CPP
03 DE ABRIL - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento – Secretaria Paroquial
04 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênção – Com. São Pedro
05 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
06:00 Missa Penitencial
Com. Imaculada Conceição
19:30 Via Sacra – Com. Jesus Misericordioso
06 DE ABRIL - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças

11 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênção – Com. São Pedro
12 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
06:00 Missa Penitencial
Com. Imaculada Conceição
		
13 DE ABRIL - SÁBADO
09:00 Missa com Enfermos
Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
Encerramento da Semana das Dores e Ação de
Graças pelo aniversário da Paróquia
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA SANTA
NA PÁGINA 04 DESTE INFORMATIVO
25 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênção – Com. São Pedro
19:30 Missa – Com. Jesus Misericordioso

07 DE ABRIL - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Batismo - Com. São Pedro
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

26 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Jesus Misericordioso

SEMANA DAS DORES - 7 A 13 DE ABRIL
19:30 Comunidades

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

09 DE ABRIL - TERÇA-FEIRA
09:00 Confissão da 5ª Etapa – Com. São Pedro
14:00 Confissão da 5ª Etapa – Com. São Pedro
19:00 Confissão da 5ª Etapa
Com. Jesus Misericordioso
10 DE ABRIL - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
19:00 Confissão da 5ª Etapa
Com. N. Sra. das Graças
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27 DE ABRIL - SÁBADO
18:00 Missa com Benção
Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças

30 DE ABRIL - SEGUNDA-FEIRA
19:00 Reunião do Conselho
Econômicos

de

Assuntos
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