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PALAVRA DO PÁROCO

ASSEMBLEIA DIOCESANA, UMA ESPERANÇA PELO EVANGELHO
Caríssimos: que Jesus guarde os meus filhos e filhas paroquianos!
Em tempos contemporâneos em que se vive uma pluralidade de ideias e a mega valorização de uma cultura
envolta numa avalancha de complexas mudanças, com configuração de polarizações e extremismos inquietantes, a
nossa Diocese, iluminada pelo Espírito Santo, experimenta o indicativo incontestável de que reformar é necessidade
urgente para abrir horizontes novos. Essa tarefa exige a audácia capaz de promover dinâmicas, encontrar respostas
e configurações evangelizadoras que tornem as comunidades eclesiais, decidida a inovar-se para anunciar com
autenticidade a alegria do Evangelho, sempre a serviço da vida do povo.
Nesse intuito, fomos clérigos e leigos, convocados para 20ª Assembleia Diocesana percorrendo um caminho
missionário de anunciar em unidade, a todos, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tempo é um período onde os diversos
segmentos pastorais evidenciam a beleza de nossa comunidade diocesana e no sentido eclesial com igualdade e respeito
à dignidade humana cada um se sente no pertencimento que sustenta o relacionamento harmonioso superando os
privilégios que causam exclusão.
Desse empenho evidencia-se que toda Assembleia Pastoral nasce do coração do Povo. Por isso uma nova realidade que
deve ser configurada com esforços dedicados à promoção de reformas arquitetadas com clarividência, comprometidas
com a busca de solução para as aflições que pesam sobre todos e, de modo mais forte, na vida dos pobres. A unidade da
Assembleia tem sua força no serviço de cada fiel que sendo credível compromete com a competência de levar adiante
projetos e programas de ação evangelizadora.
A Assembleia nas primeiras fases olhou com preocupação e apreensão, a realidade da vida religiosa em todo o solo
eclesial onde compartilhamos ricas experiências e reforçamos o compromisso de sempre buscar o diálogo, a inovação
interna e, permanentemente, caminhar com o Povo. Os avanços e conquistas alcançados até hoje não são suficientes
para apaziguar o coração do Povo.
É nesse olhar panorâmico que enquanto Igreja viva no investimento para ser sempre uma “Igreja em saída”, que a
Diocese reconhece a importância de reformar-se para corresponder às necessidades do Evangelho, a seus propósitos
missionários e fortalecer seus muitos serviços sociais de amparo aos pobres.
Nossos objetivos já tomam cores no horizonte da Assembleia Diocesana marcada para os dias 06 a 08 de março. Após
aprovação das decisões sinodais teremos conscientemente, como exigência da fé cristã, parâmetros e efetivas linhas
de ação fundamentadas sobretudo no testemunho para ser corajosamente uma Igreja, como diz o Papa Francisco,
“acidentada” e, até “enlameada”.
A fim de que também não percam a inteireza de todo trabalho nossas comunidades ouvirão o eco de todos os
representantes em Assembleia, para que na transmissão da fé, não se deixem prevalecer pela comodidade, valendo-se
de lamúrias, maledicências, apatias, preguiças e mesmo da projeção de negatividades que forjam leituras pessimistas
da realidade ou por atitudes medíocres alimentadas que obscurecem e fecham horizontes
impossibilitando encontrar caminhos novos por desejar viver a indiferença das decisões
aprovadas, mas abram-se à ação do amor que de forma urgente nos ensina a servir mais,
oferecer o que se pode a mais e ser operário na construção do Reino, sobre os alicerces da
verdade, justiça e do amor.
Sabemos que temos um longo caminho a percorrer de diálogos e reflexões mas ninguém
tem o direito de apagar as chamas da esperança dessa 20ª Assembleia Diocesana que tem
sido a nobre oferta do nosso coração incansável de contribuir para a edificação de nossas
comunidades fazendo do Povo de Deus, consciente na missão, uma esperança pelo
Evangelho que encanta e cura e amplia a nobreza das letras numa pastoral de ação
misericordiosa e solidária.
Com todo afeto, abençoa-vos, vosso Padre,
Padre Efferson Andrade
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
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SANTA VALBURGA
Santa Valburga nasceu em
Wessex. Era filha de São Ricardo
e irmã do bispo Vilibaldo
e do monge Vunibaldo.
Ela junto com o seu irmão
monge, dirigiram o mosteiro
misto em Heidenheim. Foi
evangelizadora e grande
exemplo de fé e santidade. As
obras assistenciais executadas
pelos seus religiosos fizeram
destes mosteiros os mais
famosos e procurados de toda
a região. Quando Vunibaldo
morreu, ela passou a exercer
o cargo que ele ocupava,
chefe do mosteiro misto de
Heidenheim. Frequentemente
Santa
Valburga
recebia
revelações e milagres de
Deus, como certa vez,
enquanto rezava, quando
uma luz celestial envolveu
todo o seu quarto. Seu corpo
foi enterrado no próprio
mosteiro, que por muitos
anos foi local de peregrinação,
pois em seu túmulo havia um
óleo milagroso capaz de curar
doenças.

Na última quarta-feira, 22 de janeiro, aconteceu a reunião da Pastoral
do Batismo no Salão Paroquial no bairro Caravelas. Na reunião foram
colocadas ações, sugestões e todo o desenvolvimento dessa belíssima
e importante pastoral em nossa Igreja. Tudo o que foi apresentado
aos agentes vai de encontro as instruções da nossa Diocese de Itabira
– Coronel Fabriciano (MG), buscando assim, uma “Igreja em Saída”, em
missão evangelizadora.

RETIRO DO CATECUMENATO
No dia 26 de janeiro aconteceu no Salão Paroquial, o Retiro do
Catecumenato com o tema “Completai em mim a obra começada” (Sl 137,
8). Convidando os catecúmenos a fazerem uma experiência pessoal do
amor e a misericórdia de Deus.
Você que é adulto e não possui algum sacramento da iniciação cristã
(Batismo, Eucaristia, Crisma) venha também participar do Catecumenato.
Faça sua inscrição na Secretaria Paroquial ou pelo Site.

Santa Valburga, rogai por nós!

Escutar os gritos dos migrantes (Universal)
Rezemos para que o clamor dos irmãos
migrantes vítimas do tráfico criminoso seja
escutado e considerado.
Intenções de oração do santo padre confiadas ao
Apostolado da Oração para o mês de fevereiro - 2020

www.psfipatinga.com.br
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NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

REUNIÃO DA PASTORAL DO BATISMO

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

REUNIÃO COM A EQUIPE DE LITURGIA
DA MISSA COM AS CRIANÇAS
Aconteceu no dia 27 de janeiro, uma reunião de formação
com a equipe de liturgia responsável pela elaboração do
folheto da Missa com as crianças. A reunião iniciou-se com
uma oração, apresentação dos participantes e logo em seguida
com as orientações sobre o trabalho em equipe, o tempo da
Quaresma e sobre os passos para elaborar uma celebração.
Seguindo esses passos, conseguimos elaborar o comentário inicial e as preces da Missa com as crianças do dia 22
de março de 2020. A reunião foi bem proveitosa e motivou a buscar e aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho.
Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre todos nós e nos capacitando para essa missão.

SORTEIO DO DÍZIMO
NA COMUNIDADE SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
No terceiro fim de semana de cada mês,
nossa Paróquia realiza a coleta do Dízimo nas
comunidades, sendo também realizado o Dia
do Dizimista. Para a ocasião as comunidades
realizam o Sorteio do Dizimista, onde
através do envelope de coleta do Dízimo e
do Dízimo Mirim são sorteados prêmios para
os dizimistas que entregaram o seu Dízimo
nas Missas ou Celebrações. Diante disso,
a Comunidade Sagrado Coração de Jesus
registrou os ganhadores da celebração da
manhã no último mês de janeiro. Seja um
Dizimista Fiel!

4 - Paróquia Sagrada Família

FORMAÇÃO COM OS CANDIDATOS AO
MINISTÉRIO DA EUCARISTIA E DA PALAVRA
Com as graças de Deus, estamos caminhando para o encerramento
do curso de formação para os candidatos aos ministérios da
Palavra e da Sagrada Comunhão. Com o objetivo de assegurar
aos candidatos uma formação teórica e principalmente prática
relacionada aos ministérios, a formação foi realizada no último dia
25 de janeiro. O encontro iniciou-se com um momento de oração,
leitura bíblica e de espiritualidade. Na oportunidade os candidatos
contaram com um encontro de orientações práticas sobre o uso dos
objetos sagrados, bem como arrumar credencia para a celebração
da Santa Missa, como também sobre a comunhão aos enfermos.
A formação foi ministrada pelos ministros extraordinários da
distribuição da Sagrada Comunhão, sendo eles Edenir, Lucimar e
José Claudio, a formação contou também com a presença do Pe.
Efferson Andrade.

www.psfipatinga.com.br

5. Onde podemos conseguir as cinzas?
Para a cerimônia devem ser queimados os restos dos
ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior.
Estes recebem água benta e logo são aromatizados com
incenso.
6. Como se impõe as cinzas?

1. O que é a Quarta-feira de Cinzas?
É o primeiro dia da Quaresma, ou seja, dos 40 dias
nos quais a Igreja chama os fiéis a se converterem e a se
prepararem verdadeiramente para viver os mistérios da
Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo durante a Semana
Santa.
A Quarta-feira de Cinzas é uma celebração que está
no Missal Romano, o qual explica que no final da Missa,
abençoa-se e impõe-se as cinzas obtidas da queima dos
ramos usados no Domingo de Ramos do ano anterior.
2. Como nasceu a tradição de impor as cinzas?
A tradição de impor a cinza é da Igreja primitiva.
Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas na cabeça
e se apresentavam ante a comunidade com um “hábito
penitencial” para receber o Sacramento da Reconciliação
na Quinta-feira Santa.
A Quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos
os cristãos por volta do ano 400 d.C. e, a partir do século
XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início
deste tempo.
3. Por que se impõe as cinzas?
A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um
importante documento da Igreja, mais precisamente
no artigo 125 do Diretório sobre a piedade popular e a
liturgia:
“O começo dos quarenta dias de penitência, no Rito
romano, caracteriza-se pelo austero símbolo das Cinzas,
que caracteriza a Liturgia da Quarta-feira de Cinzas. Próprio
dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos
se submetiam à penitência canônica, o gesto de cobrirse com cinza tem o sentido de reconhecer a própria
fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela
misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente
exterior, a Igreja o conservou como sinal da atitude
do coração penitente que cada batizado é chamado
a assumir no itinerário quaresmal. Deve-se ajudar os
fiéis, que vão receber as Cinzas, para que aprendam o
significado interior que este gesto tem, que abre a cada
pessoa a conversão e ao esforço da renovação pascal”.
4. O que as cinzas simbolizam e o que recordam?
A palavra cinza, que provém do latim “cinis”, representa
o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou
desde muito cedo um sentido simbólico de morte,
expiração, mas também de humildade e penitência.
A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a
sua origem e o seu fim: “E formou o Senhor Deus o homem
do pó da terra” (Gn 2,7); “até que te tornes à terra; porque
dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás”
(Gn 3,19).
www.psfipatinga.com.br

Este ato acontece durante a Missa, depois da homilia,
e está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. As
cinzas são impostas na fronte, em forma de cruz, enquanto
o ministro pronuncia as palavras Bíblicas: “Lembra-te de
que és pó e ao pó voltarás” ou “Convertei-vos e crede no
Evangelho”.
7. O que devem fazer quando não há sacerdote?
Quando não há sacerdote, a imposição das cinzas
pode ser realizada sem Missa, de forma extraordinária.
Entretanto, é recomendável que antes do ato participem
da liturgia da palavra.
É importante recordar que a bênção das cinzas, como
tdo sacramental, somente pode ser feita por um sacerdote
ou um diácono.
8. Quem pode receber as cinzas?
Qualquer pessoa pode receber este sacramental,
inclusive os não católicos. Como explica o Catecismo
(1670 ss.), “sacramentais não conferem a graça do Espírito
Santo à maneira dos sacramentos; mas, pela oração da
Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para
cooperar com ela”.
9. A imposição das cinzas é obrigatória?
A Quarta-feira de Cinzas não é dia de preceito e,
portanto, não é obrigatória. Não obstante, nesse dia
muitas pessoas costumam participar da Santa Missa, algo
que sempre é recomendável.
10. Quanto tempo é necessário permanecer com a
cinza na fronte?
Quanto tempo a pessoa quiser. Não existe um tempo
determinado.
11. O jejum e a abstinência são necessários?
O jejum e a abstinência são obrigatórios durante a
Quarta-feira de Cinzas, como também na Sexta-feira
Santa, para as pessoas maiores de 18 e menores de 60
anos. Fora desses limites, é opcional. Nesse dia, os fiéis
podem ter uma refeição “principal” uma vez durante o dia.
A abstinência de comer carne é obrigatória a partir dos
14 anos. Todas as sextas-feiras da Quaresma também
são de abstinência obrigatória. As sextas-feiras do ano
também são dias de abstinência. O gesto, dependendo
da determinação da Conferência Episcopal de cada país,
pode ser substituído por outro tipo de mortificação ou
oferecimento como a oração do terço.
Fonte: Aci Digital
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FORMAÇÃO

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE A
QUARTA-FEIRA DE CINZAS

FORMAÇÃO

“O TEMPO DA QUARESMA”
A Igreja se une todos os anos, durante os quarenta dias
da quaresma, ao mistério de Jesus no deserto, com o
objetivo de se preparar para a sua maior festa: a Páscoa.
Assim, precisamos conhecer melhor o que é o Tempo
quaresmal, como ele se estrutura, quais são as suas
motivações e a sua espiritualidade própria.
A Quaresma
A Páscoa é a maior festa cristã, a “solenidade das
solenidades”. Por isso, desde o início, os cristãos se reuniam
para celebrar anualmente a Ressurreição de Cristo. Além
disto, a cada domingo, dia do Senhor, a assembleia cristã
também se reunia para celebrar o Mistério Pascal. Com o
desenrolar do tempo, mas já desde a metade do século II
d.C., os cristãos começaram a se preparar para celebrarem
a Páscoa anual. Esta preparação consistia na prática do
jejum. No século IV, já temos o tempo dos quarenta dias de
preparação definidos. Ele estava ligado tanto a orientação
dos cristãos para a Páscoa, quanto com a antiga prática de
reconciliação dos penitentes e, ainda, com a preparação
daqueles que receberiam o Batismo.
O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática
Sacrosanctum Concilium, retoma o mesmo espírito
antigo da Quaresma para nós hoje, dizendo assim no
nº 109: “coloque-se em maior realce os dois aspectos
característicos do tempo quaresmal, que pretende,
sobretudo através da recordação do Batismo ou da sua
preparação e por meio da penitência, preparar os fiéis para
celebrar o Mistério Pascal”. Assim, para nós, como para os
cristãos da Igreja Antiga, este tempo quer nos preparar
para celebramos o Tempo Pascal. Esta preparação esta
assentada na recordação ou preparação para o Batismo
e na penitencia.
A Recordação ou Preparação para o Batismo
O Batismo nos incorpora a Cristo e nos torna templos do
Espírito Santo. Recordar ou preparar-se para o Batismo é
procurar viver de acordo com a graça que este sacramento
infunde na pessoa. A conversão e a busca de santidade
são as marcas desta correspondência com a graça da Vida
Nova recebida. A solidariedade entre os discípulos de Jesus
deve ser manifestada através das orações de intercessão
pela santidade dos batizados e dos catecúmenos. Para os
iniciados, este tempo é marcado também pela celebração
do sacramento da Reconciliação, no qual se recupera a
graça da comunhão com Cristo.
Além disto, o cristão deve neste período meditar sobre
as Sagrada Escrituras e conhecer mais a sua fé. Quando
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batizado, ele recebe o símbolo (profissão de fé). Este
contêm as afirmações essenciais de nossa maneira de
crer, de viver e de celebrar. Faz parte deste momento do
Ano Litúrgico um aprofundamento no conhecimento dos
artigos do Credo para melhor corresponder a ele com a
vida.
A penitência
O tempo quaresmal está marcado pelas práticas
penitenciais. Elas são um testemunho da fraqueza do
homem diante do tamanho da vocação a qual ele é
chamado. Por meio das penitências certas, os cristãos
feridos pelo pecado podem se curar e superar suas
dificuldades na prática da caridade. Três tipos de
penitencias se tornaram características deste tempo:
o jejum, a esmola e a oração. Estas práticas, além de
serem individuas, são também comunitárias. O jejum e
a abstinência da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira
santa são jejuns eclesiais. As celebrações eucarísticas e
dos demais sacramentos, bem como os exercícios de
piedade (as via-sacras e os terços) são também momentos
comunitários de oração. As práticas de caridade em
conjunto com outros cristãos podem beneficiar muito
mais pessoas do que práticas isoladas. A espiritualidade
penitencial da Quaresma toma conta de nossas expressões
pessoais e comunitárias de fé.
Como se estrutura o Tempo da Quaresma
Dentro da elaboração teológica deste período do Ano
Litúrgico, a Igreja o entendeu como um sacramento. O
tempo visível se torna capaz de comunicar as realidades
invisíveis. Nele participamos do sofrimento de Cristo
para participarmos também de sua glória (cf. Rm 8,17).
Inspirados nos 40 dias em que Jesus esteve no deserto
sendo tentado pelo demônio, se estruturou o tempo de
preparação para a Páscoa. O primeiro dia da Quaresma é
a quarta-feira de cinzas. Este tempo possui seis domingos
celebrativos, sendo que o sexto se chama Domingo de
Ramos ou da Paixão do Senhor e com ele se inicia a Semana
Santa. As leituras das celebrações deste período estão
marcadas pela recordação do batismo ou preparação dos
catecúmenos (no Ano A); pela glorificação de Cristo e dos
cristãos pela cruz (no Ano B); e pelo espírito de conversão
(no Ano C). Todavia, nos três anos são lidos os relatos de
Jesus no deserto e da Transfiguração do Senhor, pois
apresentam o caminho de mortificação necessário para
os homens se transfigurarem.
Pe. Vitor Gino Finelon
Vice-Diretor das Escolas de Fé e Catequese
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CATEQUESE

“Porque és pó,
e pó te hás de tornar.”
Gn 3,10

PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO
01 DE FEVEREIRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
02 DE FEVEREIRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Batismo – Com. São Pedro
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
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05 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
06 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
07 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
09:00 Plantão de Atendimento Agendado
Secretaria Paroquial
19:30 Missa da Primeira Sexta
Com. Sagrado Coração Jesus
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PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO

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

21 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
09:00 Plantão de Atendimento Agendado
Secretaria Paroquial

09 DE FEVEREIRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. São Pedro
08:00 Celebração – 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

22 DE FEVEREIRO - SÁBADO
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
19:30 Casamento – Com. Sagrado Coração de Jesus

13 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
14 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
15 DE FEVEREIRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
16 DE FEVEREIRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
08:00 Celebração – Com. São Pedro
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
19:30 Missa – Com. São Pedro
		
19 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
20 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
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23 DE FEVEREIRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. São Pedro
08:00 Celebração – 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
		
25 DE FEVEREIRO - TERÇA-FEIRA
15:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
26 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
19:30 Missa – Com. São Pedro
27 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA
09:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
14:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
28 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA
06:00 Missa Penitencial
Com. Imaculada Conceição
19:30 Via Sacra – Com. Jesus Misericordioso
29 DE FEVEREIRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
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