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Um convite muito especial
para você e sua família:

Agradeço a todos os oito colaboradores ativos que
compõem a equipe. Expresso gratidão especial pela
dedicação e senso de responsabilidade dessa equipe
que se esforça para fornecer informações e para
construir artigos que buscam ajudar na atualização e
formação religiosa dos leitores.
A intenção de todos é melhorar, cada vez mais, o
conteúdo do Boletim. Pedimos aos nossos leitores que
se manifestem mais, apresentando sugestões e
emitindo opiniões. Nosso endereço eletrônico é:
voz.redentor@gmail.com.br .
Logo no início do mês de julho (dia 1º), o calendário
litúrgico nos apresenta a festa dedicada a dois
eminentes apóstolos: Pedro e Paulo. Ambos marcaram
significativamente o começo da caminhada da Igreja.
Hoje, são nossos intercessores.
Ainda neste mês, celebramos outro apóstolo: São
Tomé (dia 3). Soam em nossos ouvidos as suas
palavras - “Meu Senhor e meu Deus!” - e a afirmação
de Jesus: “Felizes os que não viram e creram.” (Jo
20,28-29)
Há ainda outra memória relevante: São Camilo de
Léllis (dia 14), o patrono dos enfermos e dos hospitais,
junto com João de Deus. A Pastoral da Saúde irá
promover, neste mesmo dia, a celebração especial dos
enfermos.
O mês de julho se encerra com a memória ao
iminente Santo Inácio de Loyola (dia 31), o fundador da
Companhia de Jesus, da qual fazem parte os
popularmente chamados de Jesuítas.
Inspirados no lema de Santo Inácio - “Contemplativos
na ação” - aproveitamos o ensejo para lembrar as
intenções do Apostolado da Oração e convidar os
leitores a incluírem-nas em suas preces:
1ª geral: Para que se torne possível a todos os
cidadãos, individualmente
e em grupos, participar de maneira concreta na vida e
na gestão do Estado;
2ª missionária: A fim de que, conscientes do próprio
dever missionário, todos os cristãos ajudem
eficazmente quantos estão comprometidos na
evangelização dos Povos.

Responda e concorra a um brinde:

O que você gosta de ler neste boletim?
Escreva a resposta num papel, junto com seu nome
e telefone, e entregue-o na secretaria da igreja.

Missa dos Enfermos
As Pastorais da Saúde da Paróquia São Judas Tadeu, Cristo
Redentor e das demais Paróquias da região estão organizando a
Missa dos Enfermos, no dia 14 de julho, Sábado, às 14:30h,
na Paróquia São Judas Tadeu.
Nesta celebração será ministrado o Sacramento da Unção dos
Enfermos às pessoas previamente cadastradas, por isso o
cadastro é essencial. Os membros da Pastoral da Saúde estarão
fazendo este cadastramento na entrada da Igreja, após as Missas,
nos sábados e domingos que antecedem ao sábado da
Celebração e nos dias úteis, na secretaria da nossa Paróquia (em
seu horário habitual de funcionamento).
Mesmo que você não tenha um familiar, um amigo ou
conhecido que esteja gravemente doente ou seja muito idoso(a),
ou que esteja em outra condição indicativa de receber o
Sacramento da Unção dos Enfermos, participe desta celebração,
temos certeza que, também para você, ela será uma Benção
Especial.
Se tiver alguma dúvida venha nos procurar, pois estamos à
sua disposição. O telefone da coordenação da Pastoral da Saúde
estará disponível na secretaria.
Pastoral da Saúde da Paróquia Cristo Redentor

Figura no título do boletim: Nosso bolo de aniversário. Completamos três anos de edição.

Participação Ativa na Missa
Você participa da missa ou assiste à missa?
A missa ou a eucaristia é uma
celebração festiva, um encontro com a
fonte e a origem da vida para renovar
nossa vida e o nosso compromisso de
amor à vida que Deus ama tanto. Este
amor de Deus pela vida se tornou
patente em Jesus Cristo que nos
libertou para a vida em plenitude
através de sua morte e ressurreição.
Em cada eucaristia Jesus, DeusConosco, se entrega para a vida da
humanidade: “Eu sou o Pão da vida.
Quem vem a mim, nunca mais terá
fome, e o que crê em mim nunca mais
terá sede. ... O Pão que eu darei é a
minha carne para a vida do mundo.
Quem come a minha carne e bebe o
meu sangue tem a vida eterna. Pois a
minha carne é verdadeiramente uma
comida e o meu sangue é
verdadeiramente uma bebida”(Jo
6,34b.51c.54-55). Por isso, a missa
não é uma simples reza, ou ação
devocional.
A missa é celebrada através de
quatro ações rituais fundamentais:
Ritos iniciais, Rito da Palavra, Rito
Eucarístico e Ritos finais. Rito é “o
conjunto de ações ou gestos
simbólicos que têm por objetivo
assumir, expressar, celebrar,
comunicar ou transmitir o
acontecimento que motiva uma
celebração, e também as atitudes
pessoais e comunitárias com as quais
se representa, se vive e se atualiza o
que está sendo celebrado”(Julian
Lopes Martin). Tudo na missa é feito
através de gestos simbólicos.
“Símbolo”, na sua origem etimológica,
significa unir duas metades que se
combinam, formando um todo, para
significar a união de pessoas, idéias e
atitudes, mediante um acordo informal
ou jurídico(cf. Ez 37,15ss). Neste
sentido Deus e os participantes da
missa devem estar bem unidos.
Como “conjunto de ações ou
gestos simbólicos” a missa exige dos
fiéis atitudes pessoais e comunitárias
que se resumem nesta frase:
Participação ativa na missa: “as ações
litúrgicas, uma vez que por sua
própria natureza implicam a
celebração comum, sejam celebradas,
onde for possível, com a presença e
participação ativa dos fiéis”(CIC,
cân.837;cf.SC 14).

O adjetivo “ativo” vem do verbo “agir”. O
agir supõe que alguém seja o sujeito de
uma ação. O agir supõe também que
alguém tenha interesse por essa ação
(porque sabe de seu significado e de
sua importância) que o faça se sentir
envolvido. Por isso, há diferença entre
“participar da missa” e “assistir à missa”.
Quando houver envolvimento ou
participação, ninguém terá que suportar
pacientemente uma ação, neste sentido
uma missa. A participação ativa ou
plena nos possibilita o mergulho no
mistério.
A participação ativa não deve ser
entendida necessariamente como uma
movimentação exterior freneticamente,
mas deve ser entendida como uma
participação no próprio mistério que se
celebra. Quer-se contemplar as
virtualidades ou significado do mistério
da eucaristia: lembra a morte e a
ressurreição de Cristo; perpetua através
dos séculos o sacrifício da Cruz; é o
ápice e a fonte de todo o culto e a vida
cristã; manifesta e realiza a unidade do
Povo de Deus; edifica o Corpo Místico
de Cristo(Igreja) e finaliza todos os
sacramentos e todas as obras de
apostolado da Igreja.
Por isso, a participação ativa na
missa(liturgia) é aquela que conduz ao
transcendente, levando o orante à
experiência do mistério (salto mistico).
Os sinais ou os ritos simbólicos fazem
seu papel de mediadores, fazendo-nos
entrar em comunhão direta com Deus,
mesmo que ela seja ainda imperfeita,
pois só na eternidade, no face a face
com Deus, é que dispensaremos todas
as mediações sacramentais.
Ao saber do significado ou da
importância da eucaristia, qualquer fiel
católico evitará os atrasos excessivos,
as conversas durante a celebração ou a
pressa para sair da missa, olhando
excessivamente para o relógio que
ajuda, mas que pode escravizar o seu
dono. Se acreditamos realmente que
Deus é onipresente e que nos ama, não
devemos ter preocupações exageradas.
Para refletir: Você participa da missa
ou assiste à missa? Quais os obstáculos
que você precisa superar para ter uma
participação ativa na missa?
Pe. Vitus Gustama,SVD

Quem Não
Conhece?

Dr. Elias
Elias Freitas, nascido e criado no Rio de
Janeiro, freqüenta a paróquia Cristo Redentor
desde o início da década de 50.
Qual foi o padre que passou pela Paróquia
que não esteve a seus cuidados médicos? Amigo
particular de muitos deles, lembra, com emoção,
do padre José Vixehving, mariano de coração,
que gostava de celebrar a missa diária das 18
horas numa das capelinhas laterais, então
cuidadosamente preparada para receber os fiéis
que a lotavam. Lembra também do padre Arthur,
que além de escritor, com vários livros editados,
era músico, e usava seus poucos momentos de
folga para exercitar seus dotes musicais no órgão
da igreja.
Ministro Extraordinário da Comunhão
Eucarística, Dr. Elias, além de clinicar os carentes
internados na enfermaria 15 da Santa Casa de
Misericórdia, atende-os espiritualmente, levando a
comunhão àqueles que o desejarem e estiverem
preparados para tal.
Livre docente em cirurgia cardíaca, Dr. Elias
deixa de lado sua especialidade para atender a
todos que os procuram. independente da moléstia
que os aflijam.
Casado há mais de cinqüenta anos com D.
Olga, tem quatro filhos e vários netos. Apesar de
seus 80 anos, não deixa de trabalhar, atendendo,
ainda, as Irmãs da Madre Tereza de Calcutá no
Rio de Janeiro. Freqüenta diariamente a missa
das 18 horas não deixando nunca de comungar.
Para os padres e funcionários da paróquia, Dr.
Elias é a certeza e a segurança do atendimento
médico imediato, o que faz há mais de cinqüenta
anos, com carinho e satisfação.

São Bento

Música, expressão de fé

Nascido em Núrsia, Itália, por volta do ano 480, ainda
adolescente deixou sua nobre família. Após concluir seus
estudos em Roma, retirou-se para o monte Subíaco e entregouse à oração e à penitência.
É o fundador do célebre mosteiro do Monte Cassino.
Escreveu ali a sua famosa Regra, é considerado o pai do
monaquismo (Constitui o grande alicerce para a expansão do
Cristianismo à escala mundial), especialmente no Ocidente,
cuja Regra iria reger durante vários séculos quase todos os
mosteiros, tornando-se numa grande personagem, senão maior,
entre aqueles que fundaram mosteiros e escreveram Regras.
Foi chamado "Pai dos Monges do Ocidente" e designado
Patrono da Europa. Sendo abrangente, a Regra de São Bento
tem como princípio base da sua doutrina o ideal de obediência
de corpo e alma: Morreu no dia 21 de Março de 547 e é
festejado no dia 11 de Julho.

Capítulo 1 - “Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos
espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do
Senhor. Rendei graças, sem cessar e por todas as coisas, a Deus
Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo!” (Ef 5, 19-20). Estes
dois versículos nos levam a uma reflexão da importância de
participarmos ativamente da Santa Missa, ou seja, agindo,
rezando, ouvindo, cantando. Vale lembrar a necessidade de
chegarmos antes do início da celebração. Façamos da nossa
presença um ato de fé e um gesto de amor.
Capítulo 2 - A Missa é mais que uma oração: é a Ação Redentora
de Jesus. Recorda e renova a Ceia da Quinta-feira Santa e o
sacrifício de Cristo na cruz.
Capítulo 3 - A música é parte integrante da liturgia e possui uma
função especial: facilitar o diálogo entre o Deus-Trindade e o
Homem-Comunidade (cf. SC 33). Um canto bem escolhido para
cada momento da celebração, e entoado a uma só voz pela
assembléia, atinge os seus objetivos: tornar a oração mais suave,
favorecer a unidade do Povo de Deus e dar maior solenidade e
beleza aos ritos sagrados. Dizia Santo Agostinho que “cantar é
próprio de quem ama” e “cantar é rezar duas vezes". Então,
irmãos, cantemos para expressar nossa alegria,esperança, fé,
fraternidade, louvor e gratidão na casa do Senhor.
Bibliografia:
Pedrini, A. s.j.c.. Os jovens descobrem o Cristo da Missa.
Almeida, J.C. s.c.j. .Cantar em espírito e verdade!
Cechinato, Luiz. A Missa parte por parte.

Encontro de Casais com Cristo
Santa Madre Paulina,

A Paróquia Cristo Redentor realizará nos próximos dias
3, 4 e 5 de agosto, o 2º Encontro de Casais com Cristo.

Este evento é um serviço da Igreja realizado por casais para
casais em prol da valorização da família.
O Padre Adam, corajosamente, aceitou o desafio de implantar
Amabile Lúcia Visintainer, chegou ao Brasil, vinda da Itália, em este Encontro na Paróquia, que contou com o apoio e o
1865, com 9 anos de idade. Ao fazer seus votos religiosos, em
apadrinhamento da Paróquia Nossa Senhora da Paz que vem
1895, recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante
realizando o Encontro há 31 anos.
de Jesus.
Um longo e minucioso trabalho vem sendo feito pelos casais
Sua família fixou residência na então província de Santa
que vem se dedicando a este serviço, de forma a captar os casais
Catarina, onde Paulina fez a Primeira Comunhão. Alimentava a
remanescentes de outras Paróquias que excluíram de suas
idéia de abraçar a vida religiosa mas, com o falecimento de sua
atividades o Encontro de Casais com Cristo.
mãe, esse desejo foi adiado, já que precisou ajudar seu pai na
O Encontro de Casais com Cristo é uma oportunidade de
criação de seus irmãos.
reflexão sobre a vida em família, em comunidade e religiosa. Nos
Mais tarde começou seu trabalho missionário de ajuda aos
dias de hoje, a sociedade está fortemente voltada para o
necessitados, indo cuidar de uma mulher que sofria de câncer.
consumo e para o imediatismo. Diante das dificuldades vividas no
Inicia-se, assim, um estilo de vida que caracterizará a
dia-a-dia existe uma necessidade inconsciente ou não de resgatar
Congregação fundada por ela, cuja aprovação diocesana se deu valores sob o aspecto da sensibilidade humana, pelos quais a
em 1895, com o nome de Filhas da Imaculada Conceição.
evangelização torna-se fundamental. A família, como célula da
Sua fé e dedicação aos doentes, órfãos e idosos necessitados sociedade, não deve se omitir ou se acomodar frente a esta
levaram vários fiéis a terem grande veneração por ela. João
desordem de virtudes e valores.
Paulo II outorgou-lhe o título de venerável e mais tarde
Participar do Encontro de Casais com Cristo abre, aos casais,
beatificou-a, em cerimônia em Florianópolis, Santa Catarina. Sua uma oportunidade significativa de reavivar e dignificar a vivência
canonização, foi oficializada em Roma, no dia 19 de maio 2002, em família, no trabalho e na sociedade de um modo geral.
ainda por João Paulo II. O primeiro milagre atribuído a Madre
Assim, fica aqui o convite aos casais que desejam passar um
Paulina foi a cura de uma mulher com hemorragia. O segundo foi fim de semana inesquecível: participar do 2º Encontro de Casais
a cura da menina Iza, de um tumor cerebral.
com Cristo, no Colégio da Providência, nos dias 3, 4 e 5 de
Dos seus 76 anos de vida, Santa Madre Paulina passou 68
agosto.
anos ajudando aos necessitados no Brasil.

A Primeira Santa do País.

Sorria

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

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
3

Antonia Neves da Silva
Maria Aparecida Silva Ribeiro

4

Nazareth Pinheiro

5

Semiramis Carvalho Barbosa

6

Moacir Nunes de Castro

10 Clara Teresinha Klazura
13 Ana Maria Aníbal Perez
Maria Baptista Bicalho
14 Eurípedes Reinaldo Japiassú
16 Demósthenes Souza Borba
Cléa B. da Costa
20 Leda do Rego Monteiro Telles
22 Clarissa Helena Carvão Ribeiro
Maria de Abreu Freitas
Maria Alice de Q. Pinto
Elzi D. S. Ferreira
27 Márcia Faria
28 Katiani de Azevedo
Lourdes Cardoso Arouca

Dicas de Saúde
As chamadas gorduras trans são um
tipo especial de gorduras que existem em
pequenas quantidades em alimentos de
origem animal, como carnes e leite e são
encontradas, principalmente, nos alimentos
industrializados que sofreram um processo
conhecido como hidrogenação.
Gordura trans age igual ao "colesterol
ruim" e prejudica a ação do "colesterol bom"
e isto favorece o entupimento das veias que
pode causar infarto ou derrame cerebral.
A solução é tentar consumir pequenas
quantidades de gordura trans diariamente; o
ideal seria menos de 2 gramas por dia. Para
facilitar seus cuidados vão aqui algumas
dicas:
Contém 2 g de gorduras trans:
4 Biscoitos tipo waffer ou recheados
30 biscoitos de água e sal
1 colher de sobremesa de margarina dura
1 e 1/2 colher de sobremesa de margarina
cremosa
100 g de sorvete de creme
Deve-se evitar;
fast-food (lanchonete)
salgadinhos
pipocas de micro-ondas
produtos com gordura hidrogenada
(Contribuição da Pastoral da Saúde
da Paróquia Cristo Redentor)

Participe da Vida da
Paróquia:
1, domingo, às 16 hs: Celebração na
quadra poliesportiva da Rua.
Cardoso Júnior.
3, 3a.feira, às 19hs: Pastoral da
Saúde.
10, 3a.feira, às 19.45hs: Pascom.
12, 5a feira, às 19hs: Pastoral do
Dízimo.
14, Sábado, às 15hs: Missa dos
enfermos na São Judas Tadeu.
15, Domingo, às 15hs: Celebração na
Comunidade da Rua. Dr. Júlio
Otoni,298
17, 3a feira, às 19hs: Ministério do
Acolhimento.
19, 5a feira, às 19hs: Pastoral da
Saúde.
24, 3a feira, às 19.30hs: CPP
25, 4a feira, às 20hs: Noite de
aprofundamento do 2o ECC (Matriz)
26, 5a feira, às 18h: missa em honra
de São Joaquim e Sant’Ana,
19.30hs: MECES
29, domingo, às 14.30 hs: Celebração
na Comunidade do Coroado.

O Dízimo Não É Tudo
O Dízimo não é tudo na vida do cristão, mas ser cristão e não ser dizimista é muito pouco. O cristão faz parte de uma família.
Na família os pais sustentam os filhos até quando eles mesmos começam a trabalhar e ter seus próprios rendimentos. A partir daí
os filhos começam a dar a sua contribuição, na proporção de seus ganhos.
Imagine uma família em que isto não aconteça! Se um dos filhos não se interessa em estudar, não se dispõe a trabalhar e não
quer compromisso com nada, este filho com certeza gerará problemas para os demais, ou para a família.
Na família cristã, na Comunidade, cada membro deve participar e contribuir na proporção de seus rendimentos e do seu
crescimento espiritual. Desta forma a comunidade cresce e se multiplica, e vai se realizando o projeto de Evangelização de Jesus:
“Ide pôr todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura”.(Mc 16, 15). É importante que façamos uma avaliação de nossa
vida, pois a religião não consiste apenas em ritos, costumes e teleologia. Nem é apenas um tipo de culto ou de boas ações. A
palavra Religião significa: re-ligar, tornar a ligar nosso coração a Deus, desapegando-se de tudo o que escraviza e dando
prioridade a Deus.
Esse é o caminho para encontrar e experimentar o verdadeiro Deus, pois sua Palavra não falha, nunca falha!. Deus não nos
abandona e nos ama imensamente.
Concluindo, salientamos que o Dízimo é uma experiência muito forte com Deus. Quem faz essa experiência, com certeza
poderá sentir as promessas de Deus ser cumprirem (Mal 3,10-12).
(Condensado de texto publicado no site da Paróquia de São Leopoldo, Goiânia, GO.)

Missa de São Joaquim e Sant’Ana, avós de Jesus. Dia 26, às 18 horas

