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A voz do pároco
Faltam duas semanas para o início da Conferência Geral de
Aparecida. De 13 a 31 de maio, as atenções do continente latinoamericano estarão voltados para o Santuário Nacional de Nossa
Sra. Aparecida, que abrigará a 5ª Conferência Geral do
Episcopado da América Latina e do Caribe (CELAM). Será um
momento histórico para Aparecida e para a Igreja no Brasil.
Na pauta do encontro dos bispos estarão questões como a
identidade cristã latino-americana e o pluralismo religioso. Não se
pode esconder a preocupação com a explosão dos movimentos
de linha neo-pentecostal, além do problema da justiça social e da
violência no Continente.
O papa Bento XVI estará conosco. Um dos pontos altos da
visita, além da abertura do CELAM, vai ser a canonização do 1º
santo brasileiro, o Bem-aventurado Frei Galvão (Frei Antônio de
Sant´Anna). A cerimônia será realizada no dia 11 de maio no
Campo de Marte, em São Paulo.
O mês de maio é tradicionalmente invocado como o mês
dedicado a Maria. Há dois destaques: 13 de maio, a Memória de
Nossa Senhora de Fátima e 31 de maio, a Visitação de Nossa
Senhora. Renovamos a nossa estima a todos os devotos de
Nossa Senhora, lembrando, particularmente, os grupos que
propagam a devoção mariana na nossa paróquia: a ´Legião de
Maria´, as ´Filhas de Maria´ e o ´Movimento de Schoenstadt´.
Deus, pela mediação de Maria, abençoe a todos!

A Missão É Aqui
Freqüentemente temos ouvido esta frase dos lábios de bispos,
padres, agentes de pastoral e até mesmo de missionários
estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil. Pior que uma mentira,
ela é uma meia-verdade. Sim, a Missão é aqui, também, mas não
só.
Preocupamo-nos com os batizados que não participam da
Igreja, preocupamos com o avanço das seitas e de filosofias
religiosas. Fazemos bem: devemos nos preocupar, sim.
Mas fechamos nossos olhos aos cerca de 4 bilhões de pessoas
(2/3 da população mundial) que ainda não conhecem a Jesus
Cristo, de modo explícito. Ainda não sabem que "Deus amou tanto
o mundo, que enviou seu Filho, para que o mundo seja salvo por
Ele" (Jo 3,16).
Investimos quase todo nosso esforço na pastoral (para os
cristãos engajados), algum na Nova Evangelização (para os
batizados que não vivem a fé) e quase nada no primeiro anúncio,
na Missão além-fronteiras (hoje temos cerca de 2 mil missionários
"ad gentes", enquanto que deveríamos ter, pelo menos, 50 mil).
Fazemos o contrário do bom pastor: ficamos com uma ovelhinha,
enquanto que as outras noventa e nove estão perdidas no deserto
e não vamos buscá-las.
Tratar da Missão universal não é esquecer ou fugir da realidade
local. É, antes, nunca esquecer que a salvação que Deus nos fez,
na Pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, é universal. Neste sentido, a
Missão requer horizontes amplos, superação de "fronteiras", sejam
elas geográficas, culturais, étnicas, ideológicas, políticas ou
religiosas.
A Missão é aqui, mas também além de nossas fronteiras.
Colaboremos material e espiritualmente para saciar esta fome de
mais de dois terços da humanidade.
(Pe. Daniel Lagni, Diretório Nacional das Pontíficias Obras Missionárias).
Extraído do SIM /Serviço de Informação Missionária, jan-mar/2007, pág.2
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Semeando Amor !

Celebrar o Dia das Mães é um convite a todos os filhos
para celebrar a vida, pois a maternidade no sentido amplo é a
geração e a defesa da vida, desde a concepção até o seu fim
natural.
Celebrar o Dia das Mães no mês de maio, mês de Maria, é
renovar o Natal mais fecundo e precioso, onde podemos
contemplar o maior amor e carinho de Mãe, que transborda
em bênçãos e graças, principalmente para os mais
necessitados, fragilizados e humildes.
Celebrar o Dia das Mães no dia 13 de maio, é recordar a
libertação dos escravos no Brasil, é recordar a aparição da
Mãe Santíssima , em Fátima, Portugal, onde o sinal do sol, ao
meio-dia, irradiou-se esplendoroso e de forma singular,
selando a mensagem de conversão e arrependimento pedidos
pela aflitíssima Mãe. Ninguém melhor do que Ela, que
continua presenciando e sentindo o sofrimento do seu Filho,
pelo desprezo, flagelação, escárnio e brutalidade que vivemos
em nossos dias, para nos mostrar o verdadeiro caminho para
chegarmos à Libertação, à Serenidade e à Paz.
Para todas as mães, o nosso muito obrigado pelo Amor que
espalham no mundo.

Feliz Dia das Mães !

Antônio de Sant`Ana Galvão
o primeiro santo brasileiro.
No mês de maio nosso país recebe duas grandes bênçãos:
a visita do nosso Papa Bento XVI e a canonização de Frei
Galvão.
Nascido em Guaratinguetá – SP – morreu aos 84 anos, na
capital paulista, onde havia se dedicado ao serviço de sua
ordem religiosa e à fundação do Recolhimento de N. Sª. da
Conceição da Divina Providência, Mosteiro da Luz, onde foi
enterrado.
Durante o processo de sua canonização foram enviados ao
Vaticano mais de 30 mil graças atribuídas a ele.
Grande evangelizador e cheio de espírito de caridade, não
media sacrifícios para o alívio dos sofrimentos alheios, tendo
criado as pílulas de Frei Galvão, freqüentemente, procuradas
por seus devotos

Figura no título do boletim: O símbolo do Espírito Santo no detalhe do lindo vitral de nossa igreja representando o dia de Pentecostes.

Pelo Sopro Divino Pertenço a Deus
Capítulo 1:

Uma Pequena Reflexão para Pentecostes

No dia de sua ressurreição Jesus
Ressuscitado dá aos discípulos o fruto
maior de seu mistério pascal (morte e
ressurreição): o Espírito Santo. O gesto
que Jesus usa para transmitir o Espírito
Santo é através de um sopro: “Como o
Pai me enviou, também eu vos envio.
Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes
disse: ‘Recebei o Espírito Santo’” (Jo
20,21b-22b). O gesto de Jesus reproduz
o gesto primordial da criação dos seres
humanos por Deus (Gn 2,7). O Criador
“insuflou no homem um sopro que faz
viver” (Sb 15,11; Ez 37,9). Assim como
na primeira criação o sopro de Deus
trouxe a vida ao ser humano, à sua
imagem e semelhança, assim também a
dádiva de Jesus de seu próprio Espírito
torna os discípulos filhos de Deus, à
semelhança do Filho. Agora eles
nasceram do Espírito (cf. Jo 3,5). O
sopro de Deus no Gênesis deu vida; o
sopro de Jesus dá vida eterna. “Soprar”,
por isso, quer dizer dar vida a quem não
a tem, a vida eterna. Isso significa que o
ser humano só existe porque é
sustentado pelo sopro de Deus. Trata-se
agora da nova criação: Jesus glorificado
comunica o Espírito que faz renascer o
homem, como criatura nova (cf. Jo 3,38), capacitando-o para partilhar e
participar da comunhão divina.

Quem Não
Conhece?

Por ter sido feito de barro o homem é
mortal fisicamente. Mas por ser vida da
vida de Deus que foi soprada nele, o
homem é transcendente. O sopro divino
coloca o homem tanto no âmbito humano
como no âmbito divino. Ele é capaz de
sofrer como ser mortal, mas é capaz de se
transcender porque ele está com o Espírito
de Deus. Por ser transcendente o homem
é capaz de conversar com Deus e de
entender-se com Ele como o faz com um
amigo. Quantas pessoas sofrem de
solidão porque não sabem de quem elas
são. A festa de pentecostes, a festa do
Espírito Santo quer nos relembrar de
nossa origem: somos de Deus.

Maria Helena

Todas as mães da creche Sant’Anna e
aqueles que são fregueses da barraca Bom
Samaritano com certeza a conhecem. Ela é
a Maria Helena Rodrigues Henrique Ferreira,
que freqüenta nossa paróquia desde 1970.
Nascida em Chaves, norte de Portugal,
Maria Helena veio para o Brasil com 3 anos
de idade. Morou em Copacabana até os
quatro, quando sua família se mudou para o
bairro de Santo Cristo onde passaram a
freqüentar a Igreja de Santo Cristo dos
Quando estivermos conscientes
Milagres que, coincidentemente, na época,
permanentemente de que somos de Deus, era administrada por Padres da Congregação
conseqüentemente viveremos no amor, na do Verbo Divino, a mesma de nossa
alegria, na paz, na paciência, na bondade, Paróquia. Lá recebeu os primeiros
O livro de Gênesis nos enfatiza
na benevolência, na fé, na doçura, no
ensinamentos Cristãos e recebeu sua
que o homem é feito de barro por Deus
domínio de nós mesmos que são os frutos Primeira Comunhão.
e nele se soprou o Espírito divino (Gn
do Espírito Santo. Ao contrário, viveremos
Em 1970 veio morar em Laranjeiras
2,7). Por ter sido feito por Deus o
na libertinagem, na impureza, na idolatria, entrosando-se imediatamente com o Grupo
homem pertence, então, a Deus e não a na magia, no ódio, na discórdia, no ciúme,
Jovem da Paróquia Cristo Redentor. Em
si mesmo. O homem é propriedade de
etc. que são obras da carne (Gl 5,19. 22). 1979 passou a fazer parte dos Vicentinos,
Deus. Pertencer a Deus não é fator de
Todo bem em nós e que praticamos é fruto através da Conferência de São Francisco de
alienação e sim de afirmação. Não há
da graça de Deus. Para que continuemos
Assis, que atende famílias carentes do bairro.
afirmação mais consoladora do que
no bem que devemos praticar e não
Em 1980, teve a felicidade de participar do
esta: “Eu pertenço a Deus. Eu sou de
apenas no mal que devemos evitar
Coral que deu as boas vindas ao Papa João
Deus”. Deus nos cerca de todos os
precisamos pedir a Deus a vinda do
Paulo II em sua primeira visita ao Rio de
lados. O senso da pertença, por causa
Espírito Santo na nossa vida para nos
Janeiro. Neste mesmo ano casou-se, sendo
do Espírito divino que mora em cada
renovar permanentemente. Antes de
hoje mãe de Flávia e Natália que receberam
um, nos dá certeza de que não estamos fazermos algo a nossa existência precisa
toda a instrução religiosa, fizeram Primeira
sós, pois Deus faz parte inseparável de ser santificada por Deus. Esta santificação
Comunhão e foram Crismadas na Paróquia.
nossa vida. Por isso, o homem jamais se suscita em nós a paixão pela vida e uma
Ainda na década de 80 participou do Grupo
esqueça de sua origem, de sua
nova vontade de ser irmão/irmã para com do Sopão, que distribuía, semanalmente,
pertença, de quem ele é. O
os outros. Quando nos deixarmos conduzir sopa quente a pobres de vários bairros. Em
esquecimento do senso de pertença faz pelo Espírito santificador, nós nos
1993 foi convidada a ser catequista,
com que o homem fique perdido de
tornaremos totalmente vivos a partir de
assumindo a Coordenação da Catequese em
rumo e caia na solidão sem fim. “O
dentro, despertando todos os nossos
1994, cargo que exerceu até 1998.
homem para onde se dirija sem se
espíritos vitais e sentiremos uma leveza
Formada em Pedagogia, desde 1993, é
apoiar em Deus, só encontrará dor. E
incomum da existência e um enlevo da
Coordenadora da Creche Sant’Anna, que
ninguém está tão só do que aquele que vida. A vida não será mais um peso, mas
atualmente atende a mais de 100 crianças.
vive sem Deus”, dizia Santo Agostinho.
um dom, um maior dom que precisa ser
Como fervorosa devota de Nossa
agradecido permanentemente.
Senhora, anualmente visita, em romaria com
os Vicentinos, o Santuário de Aparecida do
“O Espírito Santo é vida que
Norte e participa ativamente do Movimento
proporciona vida, motor do universo e raiz Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes
de todo ser criado, limpa o universo da
Admirável de Schoenstatt cuja imagem visita
impureza, extingue a culpa e pensa as
as famílias e as Igrejas de várias cidades.
feridas. Por isso é vida radiante, digna de
É uma das idealizadoras, e dedicada
louvor, que recorda e ressuscita o
coordenadora, da Barraca de doces e
universo” (Hildegard von Bingen).
salgados Bom Samaritano, cuja renda é
totalmente destinada às obras de ampliação
Pe Vitus Gustama,SVD
do Centro Paroquial.

Noticias do ECC

O Homem É o Caminho da Igreja

Encontro de Casais com Cristo

A propósito das dificuldades da classe trabalhadora, o Papa Leão XIII já dizia:
“Abordamos esse tema com confiança e no nosso pleno direito (...). Parecer-nos-ia faltar
à nossa missão, se calássemos”.
Decerto, a Igreja tem manifestado repetidamente, desde então, o seu pensamento a
esse respeito, buscando seguir de perto a evolução contínua da questão social. Não o
faz para recuperar privilégios do passado ou para impor a sua concepção nesse campo.
A rigor, o seu único objetivo é exercer tanto o cuidado quanto a responsabilidade por
cada homem, a ela confiado pelo próprio Cristo.

Caríssimos paroquianos
O 10 Encontro de Casais com Cristo
realizado em agosto do ano passado foi
um sucesso total, como podem
testemunhar os casais que participaram.
Vocês que não tiveram a oportunidade
de participarem do 10 Encontro de Casais
com Cristo (10 ECC) do ano passado,
aceitem o nosso convite e venham
participar do 20 ECC que acontecerá nos
dias 3, 4 e 5 de agosto. Este convite se
estende a todos os casais, mesmo para
vocês que se “acham” impedidos de
participar. Venham conversar conosco,
aguardamos por vocês a saída das
missas dominicais.

É fato, então, que a Igreja não pode abandonar o homem, porque esse homem é o
primeiro caminho que a Igreja deve percorrer na realização da sua missão. A inspiração
que preside a doutrina social da Igreja é essa, e só essa. Se a Igreja a foi elaborando
pouco a pouco, de forma sistemática, é porque toda a sua riqueza doutrinal tem como
horizonte o homem, na dimensão concreta da sua realidade de pecador e de justo.

A mensagem social do Evangelho, para a Igreja, não deve ser considerada uma
teoria, mas, sobretudo, um fundamento e uma motivação. Instados por essa mensagem,
alguns dos primeiros cristãos distribuíam os seus bens entre os pobres e davam
testemunho de que era possível uma convivência pacífica e solidária, apesar das
diversas proveniências e dos desencontros sociais. Pela força do Evangelho, ao longo
dos séculos, monges cultivaram as terras, religiosos e religiosas fundaram hospitais e
O encontro é aberto, isto é, não se
asilos para os pobres, bem como homens e mulheres de todas as condições
dorme no local.
empenharam-se a favor dos pobres e dos marginalizados, convencidos de que as
As refeições e os lanches serão servidos
palavras de Cristo - “Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais
no próprio local do encontro gratuitamente pequeninos, foi a Mim mesmo que o fizestes” (Mt 25,40) - não deveriam permanecer um
e garantimos que são deliciosos.
piedoso desejo, mas tornar-se um compromisso concreto de vida.
Após o encontro saímos renovados,
somos outras pessoas, acreditem!
Valorizamos mais a nossa vida, a nossa
Todos nós sabemos que o DÍZIMO é uma pequena RESTITUIÇÃO
família, nos tornamos mais alegres e
felizes e mais participativos na nossa
do muito que DEUS nos dá.
Igreja, no nosso trabalho e na nossa
Além disso, o Dízimo expressa nossa gratidão a Deus e nos permite reconhecer que
comunidade.
sempre somos seus devedores, uma vez que nada nos pertence.
Aceitem o nosso convite e participem
Somos gestores do pouco ou muito que recebemos e, ao entregar o Dízimo,

Prezados Amigos,

“O Encontro de Casais com Cristo é um
serviço da Igreja em favor das famílias e
que dele participam casais, assim como
vocês”.

comprovamos que somos como os bons administradores da Parábola dos Talentos.
S. Paulo diz: "Que é que possuís que não tenhas recebido?" (1 Cor 4,7)
O Dízimo é uma restituição, uma devolução.
Devolva, com amor, parte do que você recebe de Deus,
pois "Deus ama a quem dá com alegria” (2 Cor 9,7).

Santos Apóstolos: Felipe, Tiago e Matias
São Felipe é pouco citado pelos evangelistas, somente João nos oferece maiores
particularidades sobre a personalidade de Filipe, alem de ser natural de Betsaida,
apresentando-o como grande amigo do apóstolo Bartolomeu. Na última ceia Filipe fica
abismado quando Jesus fala aos apóstolos do profundo mistério da Trindade Santa. O
resto de sua vida não consta em nenhum relato, assim como a sua morte. A tradição
mais comum afirma que Filipe morreu crucificado aos 87 anos, em Gerápolis, no tempo
do imperador Domiciano. As suas relíquias teriam sido transportadas à Roma e
colocadas juntas com as de São Tiago Menor, na igreja dos santos Apóstolos. Este seria
o motivo pelo qual a Igreja latina festeja os dois apóstolos no mesmo dia: 03 de Maio.
São Tiago, que o evangelista Marcos chamou de "o Menor" para distingui-lo de
Tiago, irmão de João, entra em cena como bispo de Jerusalém, após o martírio de Tiago,
Acima um dos momentos de
descontração do 10 ECC realizado no ano o Maior, no ano de 42, e após o afastamento de Pedro de Jerusalém. A sua imagem
austera sobressai pela Epístola que dirigiu, como uma encíclica, a todas as comunidades
passado, no espaço do Colégio SION
Para esclarecimentos e inscrições entrem cristãs com fortes expressões que se mantêm até hoje. Sobre sua morte, há poucas
em contato com os casais dirigentes e/ou informações. Entre as mais consideráveis, aquelas do historiador hebreu José Flávio,
segundo o qual o apóstolo teria sido condenado ao apedrejamento no ano 61 ou 62.
com a secretaria de nossa paróquia.
São Matias, Apóstolo de Cristo de quem menos se sabe entre todos os apóstolos.
Foi escolhido pelos demais discípulos de Jesus, para preencher a vaga no colégio
Paróquia Cristo Redentor:
apostólico deixada por Judas Iscariotes após seu suicídio. Foi um dos cerca de 70
Rua. das Laranjeiras, 519
discípulos enviados por Jesus a diversas cidades, para difundir o Evangelho.
Padre Adam: 2558.5179 ramal 218,
Tecnicamente ele foi o primeiro bispo. Além disso, ele era um Apóstolo original e
Diácono Jair e Lúcia: 2553-7782
testemunho da ressurreição. Estabeleceu o fundamento para o Cristianismo Egípcio de
Casais Dirigentes:
acordo com seus ensinamentos. Foi um dos cinco Apóstolos na Armênia. Ele está ligado
Adhemar e Liana: 2558.0056;
também à Etiópia, que pode ter sido uma parte da Macedônia ou Armênia, e teve fortes
Vitor e Swanee: 2205.0563,
ligações com Felipe, Tomé e outros evangelistas dessa Etiópia. Contudo, as estórias que
Amadeu e Cida: 2557-2950;
o conectam ao Norte da África e visitas a canibais podem apontar para a Etiópia
Silvestre e Marlene: 2285.1693,
Africana, citada por Felipe através das sobreviventes tradições dos Cristãos Coptas e lá
Hugo e Conceição: 2205.2237
teria sido martirizado e decapitado. Os festejos a São Matias se realizam em 14 de Maio.

Não Olhe o Relógio
Nossa vida atribulada nos faz achar que os dias
estão menores e que os anos vêm se sucedendo
com maior rapidez.
Trabalho, estudos, reuniões, academias,
Shoppings e diversões, computador e TV,
acumulam-se em nossos programas diários e nos
sentimos em verdadeiro turbilhão de compromissos.
Dizem os entendidos que, para nos protegermos
dessa roda-viva, devemos nos organizar, vendo o
que é prioridade, o que é realmente necessário.
Numa avaliação consciente podemos concordar
que tudo o que foi citado acima é normal em nossa
época; o que não podemos esquecer é de dosar, em
termos de qualidade e tempo consumido.
Algumas pessoas estão trabalhando demais,
outras fazendo exercícios físicos em excesso, ainda
outros, dedicando ao computador e a TV grande
parte de seus horários.
Nesse moto contínuo quase sempre não sobra
espaço para a vida espiritual; quando muito a ida à
missa dominical - desde que o celebrante faça uma
homilia breve.
Não deixe para Deus apenas alguns breves
minutos da semana.
Não olhe o relógio. Que esse momento de
encontro com o Pai seja num momento só
cronometrado pelas batidas de nosso coração de
filhos. Transforme-o num real TEMPO DE DEUS.

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
1
1
2
4
5
6
7
9
13
13
16
17
18
18
18
19
19
20
22
23
27
28
30
30

Eloisa Lamoglia Gonçalves
Helena de Almeida Nogueira
Anna Maria Andrade Dias
Celia Maria S. L .de Souza
Teresinha de Oliveira Cordeiro
Carmelita dos Santos L. Vergna
Ilka Barroso Bartholo
Adelaide da Glória S. Soares
Maria de Jesus Alevato
Nelson Pereira de Carvalho
Marluci Santini de Lucena
Hemirene Papi Guimaraens
Adriana Jacob
Fernando Ribeiro da Silva
Vera Lúcia A. Bonatti
Jayme Leal Costa Filho
Maximino Rodrigues Nogueira
Rosa Maria N. Tavares Cavalcanti
Guadalupe Blanco Álvares
Wanda Vercillo de Eixala
Maria do Carmo F. Bessa
Isla Romano Balthar
José Antonio R. de Souza
Nazareth Knabben Tabosa

Sorria

Responda

MÚSICA
Casamentos, Missas,
Missas de Bodas,
Aniversários de 15 anos, etc.
CORAL E ORQUESTRA
MÚSICA BARROCA E RENASCENTISTA
CLÁSSICA E SACRA
Regente ALBERTO MATHIAS
Telefone: 2265-2651, Telefax: 2205-3822

Participe da Vida da Paróquia:
1

Como devo me vestir
quando vou para a missa?

Pastoral da Saúde, às 19:30 h

------------------------------------------

Reunião do ECC /Encontro de Casais com
Cristo/, às 20: 00 h

Resposta à pergunta de abril
Qual o desígnio de Deus para o
homem?

2
5
Feijoada e bazar, das 12 às 16 h

6
Missa na Quadra Esportiva da Rua
Cardoso Júnior, às 16:00 h

7
PASCOM, às 19:45 h

10
Pastoral do Dízimo, ás 19:30 h

11
Catequese: Homenagem à Nossa Senhora
e às Mães, das 8:30 às 10:30 h

22
Ministério do Acolhimento, às 19:30 h

23
Deus, infinitamente perfeito e
bem-aventurado em si mesmo, por
um desígnio de pura bondade,
criou livremente o homem para
fazê-lo participar da sua vida bemaventurada.
Na plenitude dos tempos, Deus
Pai enviou seu Filho como
redentor e salvador dos homens
caídos no pecado, convocando-os
para sua Igreja e tornando-os
filhos adotivos por obra do Espírito
Santo e herdeiros da sua eterna
bem-aventurança.
(Compêndio do Catecismo, 1)

Reunião da Equipe do Ensino Religioso do
Colégio José Alencar, às 9:00 h

25-26-27
5º Encontro de Jovens com Cristo /EJC/

27
Missa no Bairro Coroado, às 14:30 h

29
Conselho Pastoral Paroquial, às 19:30 h

31
MECES, às 19:30 h

Participe do 2º Encontro de Casais com
Cristo. Dias 3, 4 e 5 de agosto de 2007.
Entre em contato com a Paróquia
pelo telefone 2558-5179.

