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PALAVRA DO PÁROCO

“ONDE ESTÁ O TEU IRMÃO?”
Caríssimos: que Deus guarde os meus filhos e filhas paroquianos.
A sociedade contemporânea em sua geração ultramoderna na totalidade dos ambientes se impacta com toda a alta velocidade
de processo transformador de mudança de época. A evolução de tantas coisas num processo científico conduz cada vez mais para
o autodomínio do ser humano, mas, se não se centra no núcleo originário do ser, acaba, lamentavelmente em passos da contramão
da vida, cai-se no indiferentismo que leva a humanidade a deteriorações e involuções que representam o desperdício de belas
oportunidades num tempo próprio e múltiplo de possibilidades.
Em torno da história, em tempos de tanta tecnologia o homem aprisionou em si seus interesses e esqueceu de olhar o outro
como irmão, e passou a enxergá-lo num mecanismo de disputa como rival. Consequentemente, pelas diferenças religiosas, políticas,
sociais, raciais se cria, em nome de uma suposta verdade, guerras impiedosas na propagação de mentiras desqualificando outras
pessoas, e gera assim, a violência como falta de respeito ao semelhante e ao meio ambiente, a insegurança no coração das pessoas,
a idolatria do dinheiro numa economia que exclui, a desigualdade social impedindo que o mundo se torne mais justo, solidário e
fraterno.
Os cristãos, em sua vocação, dentro da experiência dessa nova geração têm o desafio de não ter um coração mecânico que
paralisa a vida e cria idolatrias com tons de perversidade podendo induzir as percepções equivocadas da realidade, e sobretudo, a
um indiferentismo, mas necessariamente avançam no compasso do evangelho, que faz compreender a importância do outro, que
por mais diferenças que possam existir, o outro não é inimigo e sim, também como eu, um ser necessitado da verdade e do amor.
Precisamos, pela razão de nossa fé cristã, não supervalorizar nossas diferenças, e sim perceber no olhar do outro que também
espera o céu, a manifestação do cosmo, o próprio Deus, aquilo que nos une é maior e belo como humanos e nos faz responder
quem realmente o outro é, a partir daquilo que somos.
Para isso, é preciso entrar numa conversão profunda, mudar nossos conceitos, quebrar paradigmas que desqualifica outras
pessoas a ponto de diminuí-las. É preciso crescer enquanto cristãos na vida comunitária da experiência de ser amado e amar o
outro porque fomos, em nossa miséria, amados por Ele. Nessa conversão, é preciso ser cristão autêntico que não vive o fantasma
da mediocridade, do indiferentismo, mas supera a si próprio na experiência do altruísmo, supera a vida egoística e o medo de ir ao
encontro do outro. É preciso ser cristão que comunga a Eucaristia e se sente desafiado a curar as feridas da alma humana daquele
que Deus concebeu e não está ao meu lado porque se descuidou no caminho, ou eu mesmo me descuidei dele quando vi sua
fragilidade e fui covarde sabendo que o erro dele era menor que o meu.
Numa sociedade que vive investindo em processos obsoletos, produtores de prejuízos e atrasos, ou seja, na contramão do
evangelho, somos desafiados na fé, a não cultivar a indiferença, ao comodismo e à ignorância mas reconfigurar com lucidez as
respostas dos problemas que ainda não temos solução, pois somos chamados pela capacidade de amar a descortinar, corajosamente,
o que nos impede de viver um tempo novo e evoluir criando em cada comunidade o testemunho de quem experimenta a prática
de reconhecer que o outro é meu irmão, por isso, ele é importante.
Humildemente reconheçamos que as necessidades de mudanças nos vários ambientes estruturais da
sociedade e da Igreja perpassam uma conversão profunda e pessoal para que possamos entrar no trilho
da paz de um compromisso fiel com a vida para o desenvolvimento integral do ser humano. Por isso é
preciso interpelar o coração: quando comungo a Eucaristia, o que ela produz em mim? O que faço pelo
irmão com essa Eucaristia que penetra minha alma? Quanto custa a vida do irmão? Ouso voltar a Eucaristia
depois de descuidar do irmão com indiferença? Que em cada Eucaristia, fecundidade em nosso coração
do que saboreamos na boca, ecoe como voz de Deus em nosso íntimo: “onde está o teu irmão?” e nos
leve a uma fecunda experiência espiritual, que quebra todo e qualquer indiferentismo, produz a
oportunidade para se renovar superando os próprios limites e as escolhas equivocadas.
Com todo afeto, abençoa-vos, vosso Padre,
Pe. Efferson Andrade
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Santa Rosa de Lima
Nascida em 1586 no Peru com o
nome de Isabel Flores, era filha de
espanhóis.Apesar de sua beleza
Santa Rosa não se deixava levar pela
vaidade, vivendo em penitência, e
obediência a sua família, vivendo
sempre na humildade ensinada
por Cristo. Tanto que após seu pai
perder todo o dinheiro não se sentiu
perturbada ao começar a trabalhar e
sempre dizia com grande certeza: “Se
os homens soubessem o que é viver
em graça, não se assustariam com
nenhum sofrimento e padecem de
bom grado qualquer pena, porque a
graça é fruto da paciência”. O nome
Rosa foi oficialmente tomado quando
ela tomou o hábito da Ordem terceira
Dominicana, da qual escolheu pois
era a mesma ordem do seu modelo
de devoção: Santa Catarina de Sena,
seu nome então mudou para: Rosa de
Santa Maria. Porém onde ela vivia não
existiam conventos desta ordem.
Santa Rosa de Lima renunciou a
muitos pedidos de casamento e de
vida fácil que vinham devido a sua
beleza, e dizia: “O prazer e a felicidade
de que o mundo pode me oferecer
são simplesmente uma sombra em
comparação ao que sinto”. Começou
a viver a vida religiosa no fundo
do quintal dos pais e na oração,
penitência, caridade para com todos,
principalmente índios e negros,
cresceu na união com Cristo. Por isso,
tempos antes de morrer, aos 31 anos
(1617), exclamou: “Senhor, fazei-me
sofrer, contanto que aumentem meu
amor para convosco”. Foi canonizada
a 12 de abril de 1671 pelo Papa
Clemente X.

A Pastoral Litúrgica Paroquial, realizou
entre
os
dias 08
a 16 de julho, uma formação litúrgica com temas alusivos a
Sagrada Liturgia, como o Ano Litúrgico e o sentido de
cada rito da Santa Missa,
com
seus
respectivos cantos.
A formação contou com aproximadamente 200 pessoas durante a semana
encerrando-se no dia 16 com o laboratório, onde cada grupo elaborou
uma celebração para um determinado domingo.
Os encontros foram ministrados pelo nosso pároco, Pe Efferson
Andrade, assessorado pela Graça - Coordenadora da Pastoral, juntamente
com Cheila e Rosângela.

Pela evangelização: Para que as famílias,
graças a uma vida de oração e de amor,
se tornem cada vez mais “laboratórios
de humanização”.
Intenções de oração do santo padre confiadas ao
Apostolado da Oração para o mês de agosto - 2019

www.psfipatinga.com.br
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NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

SEMANA DE FORMAÇÃO LITÚRGICA

ATIVIDADES PAROQUIAIS

NOVENA EM HONRA A SAGRADA FACE

As comunidades Sagrado Coração de Jesus e São Pedro, realizaram nos últimos dia a Novena em honra a
Sagrada Face de Jesus Cristo. A devoção à Sagrada Face tem como objetivo principal fazer reparação a Nosso
Senhor ultrajado por nossos pecados. Diz-se que o próprio Senhor incentivou esta devoção, ao deixar impressa
Sua Sagrada Face no lenço da piedosa Verônica. Santa Teresinha do Menino Jesus foi grande incentivadora
dessa devoção. O Papa Pio XI chegou a dizer: “Em toda casa e toda igreja haja um quadro da Santa Síndone”.

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
Com o tema: “A Família como vai? “ A Semana Nacional da Família nos
levará a refletir o ceio de nossos lares e a convivência familiar.
O tema e pergunta continua a ser também para a Igreja um desafio
não só por causa da complexidade que responder a ela envolve, mas
principalmente porque também o mundo parece esperar a resposta
para ajudá-lo a não ferir mais a própria família que, não deixou de ser
a célula da sociedade. Por isso, entre os dias 11 a 17 de agosto nossa
Paróquia em comunhão com a Igreja no Brasil, realizará a Semana da
Família, onde iremos debater e refletir as principais propostas do tema
em todas as nossas comunidades. Somos convidados a refletir sobre
a iniciação à vida cristã que deve começar no seio da família, pois é
nela que devemos, por primeiro, conhecer e aprender a amar a Deus.
Participe e venha nos ajudar nesta caminhada de fé nas famílias.

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.psfipatinga.com.br
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ATIVIDADES PAROQUIAIS

ARRAIÁ DA FARTURA
NA COMUNIDADE JESUS MISERICORDIOSO
No próximo dia 10 de agosto a Comunidade Jesus
Misericordioso realizará a 17ª edição do Arraiá da Fartura. O
evento conta com diversas apresentações culturais e musicais,
além claro, das deliciosas comidas típicas que são vendidas para
arrecadar recursos financeiros para as dispesas da comunidade.
Venha participar e se alegrar com mais está edição, que este ano
promete e temos a certeza que será a melhor de todas que já foi
realizada.
Esperamos por você e sua família!

FORMAÇÃO PAROQUIAL DA PASTORAL DO DÍZIMO

No dia 13 de julho foi realizado no Salão Paroquial uma Formação Paroquial para a Pastoral do Dízimo. A
formação contou com a assessoria do paroquiano Gilson da Comunidade Jesus Misericordioso, no bairro
Jardim Panorama. A Pastoral do Dízimo tem a missão de conscientizar todos os paroquianos sobre sua
responsabilidade para com a comunidade paroquial onde vive e da qual faz parte. Mais do que gerar recursos
para a manutenção da paróquia, o objetivo primeiro da Equipe de Pastoral do Dízimo é testemunhar a alegria
de uma vida agradecida a Deus, através da oferta mensal do dízimo.

www.psfipatinga.com.br
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FORMAÇÃO

VOCAÇÃO UM DESAFIO
PARA OS JOVENS
Nos dias de hoje em plena modernidade de um
mundo secularista, é um constante desafio um jovem
resolver seguir uma vocação dentro da Igreja.
Começa a aparecer no caminho deste jovem várias
perseguições por parte de seus amigos e até mesmo
por parte da sua família, começa a viver uma chacota
de todos os lados, o mundo não entende e nunca vai
entender a vida consagrada, pois ela luta contra os
ensinamentos do mundo. A vida consagrada tem sido
muitas vezes banalizada por muitos, mas esses que
ficam só com o superficial ainda não descobriram a
beleza que existe dentro de um coração consagrado
ao Senhor. Um jovem em pleno vigor de sua
juventude que descobre a sua vocação seja ela na
vida religiosa, como freira ou como um padre, ou até
mesmo em uma das novas comunidade, isto é uma
loucura para muitos.
Celebrar o mês vocacional é sem duvidas celebrar
o chamado do Senhor em nossa vida, pois ele
continua ainda hoje a chamar homens e mulheres a
servi-lo acima de todas as coisas, a palavra vocação
vem do latim e significa “Vocare” = Chamado. Mas
quem é que chama??? Cristo. Jesus passava no meio
do povo e ia escolhendo aqueles que ele queria para
ser “luz no mundo” escolheu os Apóstolos, escolheu
os discípulos e hoje escolhe a mim e a você, quem
escolhe é ele a escolha é dele, não basta querer seguilo somente com a minha vontade humana, mas é
preciso ser escolhido, chamado para uma missão,
quem escolhe a pessoa é Deus!!
Em meio a sociedade de hoje Deus não desiste,
chama pessoas para levá-lo ao mundo de diferentes
formas e carismas, todas são importante pois revelam
a Face escondida do Cristo, seja no casamento, num
convento, como um padre ou como um missionário
numa comunidade de vida e aliança, é vocação, pois
cada um é chamado para uma vocação especifica.
Vocação não se explica é Deus que convence a
pessoa, com os olhos humanos não tem como, por
isso contamos com a graça de Deus.
Nascemos com uma vocação, quando o Senhor
nos criou já colocou no nosso coração uma missão,
todos temos uma vocação!! Você não pode passar
neste mundo sem descobrir o que Deus tem para
sua vida. Precisamos realizar a missão que o Senhor
nos confia. Um jovem só poderá ser realmente feliz
quando descobrir aquilo para o qual Deus o fez,
como Deus o pensou quando o formou no ventre de
sua mãe. Só pode ser feliz quem realiza sua vocação!
Vocação exige renúncia, sacrifício, dor, alegria,
abrir mão de tudo por uma causa nobre. Será que
já se perguntou, para que tipo de vocação você é
realmente chamado? Seja ela qual for é sua vocação,
abrace-a com amor, pra você ela é a mais linda pois
é a sua, é conhecendo a vontade de Deus para sua
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vida que você poderá conhecer-se no original, como
Deus te quer. Tem jovens que são chamados para
ir para um mosteiro afastado um pouco do mundo
e lá se entregar ao Senhor e a sua Igreja, não quer
dizer que eles não são uteis, ou que quem vive
evangelizando o mundo é mais importante, não tem
vocação inútil, tudo é vocação e é vontade de Deus,
se dentro do seu coração você sente um chamado
de Jesus lute por ele, seja corajoso!!! Não desista em
meio as dificuldades da caminhada.
Deus conta contigo, com o teu sim, com a tua vida.
Tenha a coragem de se arriscar pelo evangelho, não
vá pelo que as pessoas falam, pois você não é o
que os outros pensam, você é o que Deus pensa, e
isso basta. O chamado é uma questão de amor, na
profunda experiência com este amor de Deus eu me
descubro amado e querido por ele, e por isso me
consagro para responder a este amor, pois nada nem
ninguém pode preencher o vazio do meu coração, só
Deus pode preenchê-lo, pois ele me fez para o amor.
Não sei o que o Senhor quer de você, só vc mesmo
poderá dar esta resposta, ela é pessoal. Vou te dar
uma pista, ao longo da sua história , vc vai descobrir
os sinais de amor do chamado que existe nela, não
importa o que você viveu, a sua história é uma história
de amor e superação, pois é nela que vc poderá
descobrir a vontade de Deus, ao longo da tua vida
Deus foi te dando sinais e se vc não percebeu? Eu te
convido á estar atento a partir de agora para enxergar
estes sinais. Sei que Você gosta de desafio, abraça
este, ser de Deus sendo um jovem consagrado como
eu ou como tantos outros que estão pelo mundo
a fora fazendo a diferença, não é para todos é uma
questão de chamado, mas se vc se sente realmente
chamado bem vindo, é por ai mesmo, dê os passos
em direção da sua vocação. Você nasceu para ser feliz
e para fazer os outros felizes. Deixa de ser medroso,
coragem.O mundo espera pelo teu sim.
Que a virgem Maria a mãe das vocações te ajude
no discernimento vocacional pois a nossa vida é feita
das escolhas que fazemos.
Bom caminho de conhecimento!
Fonte: Revolução Jesus
www.psfipatinga.com.br

CATEQUESE

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO
01 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
02 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
09:00 Plantão de Atendimento Agendado
Secretaria Paroquial
19:30 Missa da primeira sexta – Com. São Pedro
03 DE AGOSTO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
04 DE AGOSTO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
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10:00
10:00
18:00
18:00
19:30

Missa – Comunidade Imaculada Conceição
Batismo – Com. São Pedro
Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
Missa – Com. São Pedro

05 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos
Com. Nossa Senhora das Graças
06 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA
19:00 Reunião do CPP - Salão Paroquial
07 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
19:30 Plantão de Atendimento
Com. Imaculada Conceição
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PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO

08 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
09 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Plantão de Atendimento
Com. Sagrado C. de Jesus
10 DE AGOSTO - SÁBADO
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
11 DE AGOSTO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
08:00 Missa – Com. São Pedro
10:00 Celebração – Com. Imaculada Conceição
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro
11 A 17 DE AGOSTO
Semana Nacional da Família
15 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO
15:00 Quaresma de São Miguel
Capela da Com. São Pedro
16 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
17 DE AGOSTO - SÁBADO
19:30 Missa Paroquial – Com. São Pedro
18 DE AGOSTO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Comunidade Imaculada Conceição
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro
20 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA
19:00 Reunião da EPAC – Salão Paroquial
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21 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
19:00 Conselho de Assuntos Econômicos
Salão Paroquial
22 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
23 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
09:00 Plantão de Atendimento Agendado
Secretaria Paroquial
24 DE AGOSTO - SÁBADO
14:00 Paróquia em Missão
Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
25 DE AGOSTO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
08:00 Missa – Com. São Pedro
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Celebração – Com. Imaculada Conceição
14:00 Paróquia em Missão
Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro
28 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
29 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
09:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
14:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
30 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
31 DE AGOSTO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
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