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A voz do pároco

A Carta de Deus para Nós

Neste número, gostaria de destacar dois eventos: o mês da
Bíblia e o aniversário da fundação da Congregação do Verbo
Divino.

A Bíblia é a carta de amor que Deus fez chegar até nós.
Como é bom, no mês de setembro, que ela seja aberta e, por
meio dela, Deus nos possa comunicar sua mensagem de vida
e esperança.
Todo ano nos é proposto o estudo de uma parte da Sagrada
Escritura. Este ano é recomendado o estudo do primeiro livro
da Bíblia: o Gênesis – as origens do mundo e da humanidade.
Apesar de sermos iluminados pela Palavra de Deus durante
todo o Ano Litúrgico, esse momento é especial para estimular
o nosso conhecimento sobre a Sagrada Escritura.
Queremos, nesta oportunidade, convidar os nossos
paroquianos a participarem também dos Círculos Bíblicos, que
funcionam permanentemente em nossa Paróquia, aonde
partilhamos reflexões olhando a Bíblia e olhando a Vida.

Há muito para se falar sobre o Livro da Palavra de Deus. É
preciso que demos atenção particular à leitura e meditação da
Bíblia. Temos à disposição excelentes traduções, juntamente com
comentários que ajudam a entender e atualizar a mensagem
divina dirigida à humanidade de todos os tempos e em todos os
espaços geográficos. Acreditemos, firmemente, que Deus falou
por meio de homens inspirados para corrigir as coisas erradas e
mostrar o caminho da verdade, da justiça, do amor. A riqueza da
Palavra de Deus é imensa, porém é preciso tomar cuidado para
evitar a interpretação literal e fundamentalista dos textos
sagrados.
Em 8 de setembro de 1875
foi fundada, em Steyl, na
Holanda, a Congregação do
Verbo Divino (SVD).
Comemoramos, então, 132
anos de existência. A missão
da SVD é apresentada de
modo sucinto no prólogo das
nossas Constituições: “Dentro
de diversas nações e
continentes reuniu-nos o amor
e a graça de Deus numa
Congregação missionária
dedicada ao Verbo Divino.
Realizamos o serviço
missionário em comunidade
de vida com o Verbo
encarnado que nos dá o exemplo vivo de amorosa dedicação ao
Pai e de serviço desinteressado aos homens”.
A todos os missionários verbitas e seus colaboradores, nossos
parabéns!
Ao terminar esta coluna, gostaria de expressar a minha gratidão
aos paroquianos que participaram da missa em ação de graças,
no dia 16 de agosto, pelo meu retorno das férias na Polônia, e
lembrar que é possível consultar o site da nossa Paróquia, agora
de cara nova: www.cristoredentor-rj.com.br

Essas reuniões são realizadas, semanalmente, nos
seguintes dias e horários:
●No Centro paroquial ou na igreja:
Quarta-feira - 20:00 horas - dirigentes: Moacir e Luiz;
Quinta-feira - 8:30 horas - dirigente: Legnar;
Quinta-feira - 15:00 horas - dirigentes: Maise e Denise.
●No edifício da rua das Laranjeiras nº 336:
Segunda-feira - 19:00 horas - dirigente: Francisca.
Venha juntar-se a nós, traga a sua Bíblia, e verá como é
agradável a Palavra de Deus quando é partilhada com
simplicidade, alegria e fraternidade. Com toda a certeza haverá
uma nova animação para a prática da fé e da vivência
religiosa. Aguardamos a sua presença !
ATENÇÃO: Veja também

MOSTRA BÍBLICA DA CATEQUESE
Dia 23 de setembro, das 9:00 às 16:00 horas,
na Paróquia da Imaculada Conceição, em Botafogo.

Figura no título do boletim: O ambão, a mesa da Palavra, onde, pela boca dos leitores o Senhor nos fala a cada missa.

Eu Sou Imagem de Deus
Setembro é o mês da Bíblia. Somos
convidados a dedicar um pouquinho
de nosso tempo para ler a Palavra de
Deus, especialmente neste mês. Para
orientar nossa leitura e reflexão a
CNBB sugere que leiamos/estudemos
o Livro de Gênesis. Um dos temas do
Gênesis é a criação do homem.
Quem é o homem? A quem ele
pertence? Qual é a finalidade de sua
existência? O que ele está procurando
nesta vida? Para onde ele vai? O
homem é a única criatura na terra que
pergunta sobre si mesmo. Encontrar
respostas para suas perguntas é o
mesmo que encontrar o sentido da
vida. Quem tem o porquê para viver,
encontrará freqüentemente o como se
deve viver.
O Gênesis nos relatou que na
criação de todas as coisas Deus
simplesmente ordenou que elas
existissem, e passaram a existir.
Depois que criou todas as coisas,
Deus criou o homem. Porém, quando
o criou, Deus não ordenou que ele
existisse; Deus o criou de maneira
diferente. Se no primeiro capítulo do
Gênesis ao criar o homem, Deus
simplesmente disse: “Façamos o
homem à nossa imagem, como nossa
semelhança... Deus criou o homem à
sua imagem, à imagem de Deus ele o
criou” (Gn 1,26-27), no segundo
capítulo do mesmo ao Deus criar o
homem, o Gênesis nos relatou de
maneira tão carinhosa: “Deus
modelou o homem com a argila do
solo, insuflou em suas narinas um
hálito de vida e o homem se tornou
um ser vivente” (Gn 2,7). O que tudo
isto quer nos dizer?
Primeiramente, isto quer nos dizer
que o homem pertence a Deus porque
é obra de suas mãos. Por isso, o
homem bíblico não é um anônimo. Ele
não é um alienado. Ele é de Deus. Se
o homem pertence a Deus, quem
pode avaliar seu valor, não é o próprio
homem e sim o próprio Deus.
Em segundo lugar, o homem é
sagrado, pois possui a vida de Deus:
“Deus insuflou em suas narinas um
hálito de vida e o homem se tornou
um ser vivente”. Nenhum outro vivente
possui esse hálito divino. Por ter o
sopro divino, o homem é capaz de
uma transcendência, isto é, de ir além
dos sentidos.

O sopro de Deus é que sustenta o
homem. Pelo sopro de Deus, homem
tem uma força vital (nefesh). Nefesh
significa aquilo que faz do homem um
ser vivente com a vida de Deus, aquilo
que o distingue de outras criaturas. Por
ter vida dada por Deus e que esta vida
está no sangue, circula nas veias do
homem, para Israel, por isso, é proibido
consumir, derramar ou tocar o sangue
humano. Por ser sagrado, nós devemos
defender e proteger a vida no seu início,
na sua duração e no seu fim. a vida do
homem é divina e por isso, não pode ser
sacrificada, muito menos pela covardia
de uma irresponsabilidade, nem pode
ser vendida ou comprada por valor
nenhum neste mundo.
Em terceiro lugar, por ter recebido o
sopro divino, o homem passa a ser
imagem de Deus. Quando Deus olha
para o homem, vê-se Ele próprio
refletido nele. Por ser “imagem de Deus”
o homem é capaz de ter reciprocidade
na relação Deus-homem. Pode-se dizer
que o homem é o “tu” de Deus, e Deus é
o “tu” do homem. O homem é um ser corespondente, capaz de responder ao “tu”
divino. O homem foi criado para se
relacionar, para se comunicar e não
para ser isolado. Por isso, o destino
terreno do homem não é viver por viver
e sim con-viver, com-partilhar a vida
com Deus e caminhar juntos.
Em quarto lugar, o homem é todo
terra, pois foi feito de barro e por isso, é
mortal. Conseqüentemente ele é um
transitório. A morte pertence ao homem
como propriedade da qual não pode
desfazer-se. Mas a partir do memento
em que o homem viver como imagem de
Deus, isto é, ser reflexo do amor de
Deus, ele estará caminhando para a
eternidade, para a ressurreição. Uma
vida vivida no amor, no serviço, na
partilha, na fidelidade a Deus é uma
ressuscitada.
Portanto, como é bom ser pessoa
(ser homem), pois dentro dela há o
hálito/sopro divino. Ao mesmo tempo, ao
saber que sou a imagem de Deus,
conseqüentemente, devo ser reflexo de
Deus nesta terra. Ser reflexo de Deus é
viver voltado para Ele, para Ele que nos
amou primeiro (cf. 1Jo 4,10-13). O olhar
de Deus nos alcançará a partir do
momento em que nos abrirmos à fonte
de nosso ser: Deus a quem pertence
nossa vida.

Quem Não Conhece?

Dra Roseana

Freqüentadora da Igreja Cristo Redentor há
mais de 30 anos, ROSEANA MARIA BUCAR DE
ALMEIDA, Dra. ROSEANA, como é mais
conhecida, logo se engajou no Grupo dos
Vicentinos – Conferência São Francisco de
Paulo, melhor forma que encontrou para
colaborar com os serviços assistenciais da
paróquia, cujo Pároco, à época, era o Padre
Werner, hoje bispo de Diamantina em Minas
Gerais.
Casada há 32 anos com o Dr. Pedro Ernesto,
ginecologista-obstetra, Dra. Roseana, é médica
especializada em pediatria.
Há 15 anos como presidente dos Vicentinos,
comanda a distribuição de cestas básicas às
famílias carentes da paróquia com a mesma
disposição que da primeira vez.
Hoje, além das dez famílias assistidas
diretamente com recursos próprios, os Vicentinos
entregam mensalmente cestas básicas a cerca
de 130 famílias, com mantimentos arrecadados
entre os paroquianos.
Antigamente, diz ela, tudo era mais fácil.
Sempre em grupos de duas ou três pessoas,
fazíamos visitas domiciliares, quando, ao tempo
em que constatávamos pessoalmente as
necessidades enfrentadas pelas famílias
assistidas, levávamos além de palavras de fé e
esperança e a ajuda material que tanto
aguardavam.
Houve um tempo, há alguns anos atrás, que a
procura pelas cestas foi tão grande que houve
necessidade de transferir a distribuição para as
dependências da Catedral Metropolitana, onde
tudo corria de forma mais segura.
Além da distribuição de alimentos, o Grupo
realiza, mensalmente, há mais de 10 anos, um
curso para gestantes, cuja única exigência para
participar é que a futura mamãe esteja fazendo
um acompanhamento médico pré-natal. No
curso, valendo-se de sua experiência médica, a
Dra. Roseana ministra aulas sobre cuidados com
o recém nascido. Há também um
acompanhamento religioso, com esclarecimentos
Pe. Vitus Gustama,SVD
principalmente quanto ao batismo da criança
Ao final é entregue a cada participante um
Novos Ministros Extraordinários da Comunhão
enxoval para o neném. Como membro dos
Vicentinos Dra. Roseana participou de todas as
Eucarística para nossa Paróquia
edições do Parque da Amizade e colaborou
Após um período de preparação, quatorze paroquianos serão investidos como ativamente da campanha, cujo Grupo foi um dos
grandes incentivadores, realizada com vistas à
ministros extraordinários da comunhão eucarística no próximo dia 15, na
Catedral Metropolitana. Eles serão apresentados à comunidade nas missas onde criação de uma creche paroquial, que culminou
atuarão. Exercerão, também, seu ministério levando a comunhão a pessoas que, com a inauguração da Creche Sant’Anna. Como
Presidente do Grupo é membro ativo do
impossibilitadas de vir até a igreja, desejam receber este sacramento.
Conselho Pastoral Paroquial

São Gregório Magno
Papa e doutor da Igreja
(3 de setembro )
Primeiro Pontífice monge que subiu à
cadeira apostólica. Antes, cumpria fiel e
honrosamente suas funções políticas, mas
há muito tempo já se sentia chamado a uma
vocação superior. Até que, por fim, resolveu
se afastar do mundo e consagrou-se ao
serviço de Deus. No ano de 586, depois de
voltar para Roma, converteu-se em abade.
Em 590, o povo o escolheu como Papa.
Destacou-se como pregador, selecionando
temas do evangelho do dia, sendo suas
homilias ricas em eloqüência e senso
comum, sempre concluídas com um
ensinamento moral que se adaptava a cada
caso.

Barraca do Bom
Samaritano

Os Santos Pobres,
Cosme e Damião

Um Ano de Atividades

(27 de setembro)
Cosme e Damião, que no batismo foram
chamados pelos nomes Acta e Passio,
nasceram na Arábia, no século III, de pais
cristãos. Foram, também, conhecidos por
“santos pobres”.
Eram irmãos, bondosos, caridosos e
realizavam milagres. Por causa de seus
milagres foram acusados de serem
feiticeiros, inimigos dos deuses romanos,
e, por isso martirizados.

O culto a esses mártires, no
Mediterrâneo, já estava estabilizado no
século V, onde os milagres atribuídos aos
Neste mês de setembro, a Barraca do
irmãos fizeram com que passassem a ser
Bom Samaritano completa um ano. Já é
considerados médicos, pois que em vida
comum vermos aos domingos a
tinham exercido a medicina,
movimentação das pessoas em torno dela. gratuitamente, na Síria, Egéia e Ásia
Pessoas trabalhando e outras fazendo
Menor.
suas compras de salgados e doces. A
barraca tornou-se um ponto de encontro.
Com a palavra a Coordenadora da Barraca
do Bom Samaritano - Maria Helena
Rodrigues Henrique Fonseca.

VR – Por que surgiu a idéia de montar a
barraca?
Maria Helena – A idéia foi em função da
reforma do Salão Paroquial. Todo o
montante arrecadado é destinado para as
obras da reforma. Foi uma forma
encontrada para obtermos recursos com
ajuda dos paroquianos.
VR – Quem participa?
Maria Helena – São as Dimensões
(pastorais e movimentos) existentes na
paróquia. Cada domingo uma Dimensão é
responsável pelo seu funcionamento.
VR – Como é feita a escolha das
A ele é devida a conversão de povos, hoje,
Dimensões?
de grande importância religiosa e de tradição
Maria Helena – Existe uma espécie escala
histórica do Ocidente. Isso porque não
entre as Dimensões .Esta escala é
poderia faltar a um papa santo o zelo pela
discutida na reunião do Conselho Pastoral
defesa da fé. São Gregório Magno procurou
Paroquial a cada mês de acordo com a
combater de todos os modos as heresias
disponibilidade de cada Dimensão.
que grassavam em seu tempo. O seu zelo se
VR- Você acha que a Barraca do Bom
estendeu também para a orientação dos atos
Samaritano tem boa aceitação por parte
eucarísticos, tendo sido ele o introdutor da
da comunidade?
oração do Pai-Nosso na liturgia.
Maria Helena – Durante todo esse período
de, ninguém se queixou, não houve uma
Interessou-se, ainda, pela revisão e
palavra contra. E vejo que as pessoas
reestruturação do sistema de música sacra,
gostam de estar ali conversando, trocando
pela fundação de famosa escola de canto de
idéias. Se ela não fosse bem aceita, não
Roma e pela composição de vários hinos
teríamos venda.
muito conhecidos. Daí, a força do termo
cantos gregorianos.

No século XVI, no Brasil, a igreja de
Iguarassu, Pernambuco, consagrou
Cosme e Damião como padroeiros. São,
também, padroeiros das faculdades de
medicina, de farmacêuticos, dos barbeiros
e cabeleireiros, orfanatos e creches.
Sempre confiante em Deus, para
alcançar seus milagres oravam incessante
e fervorosamente e obtinham curas
fantásticas.
O martírio dos irmãos tem mais de uma
versão. Uma afirma que foram jogados de
um despenhadeiro e outra, que foram
afogados e, ainda, acredita-se que
morreram degolados.
Cosme e Damião, em nossa cidade, são
venerados na igreja localizada no bairro
de Olaria, onde numerosos fiéis no dia 27
de setembro oferecem orações e louvores
aos protetores das nossas crianças.

“Deus Ama a Quem Dá com Alegria.” (II Cor 9,7)
Sendo o dízimo pequena restituição do muito que Deus nos dá, sua oferta será feita com espírito de alegria
e agradecimento.
“Quando nascemos, tudo recebemos. Quando morremos, tudo deixamos.”
Com efeito, nada trouxemos para este mundo, como também dele não podemos levar alguma coisa.
Mt 6, 19 nos diz: “Não ajunteis tesouros aqui na Terra, por serem esses tesouros perecíveis”.
Não seja, apenas, um dizimista. Fale com seus familiares e amigos sobre a importância de doarmos
pequena parte do que nos foi ofertado pela bondade de Deus.
“Há maior alegria em dar do que em receber” (At 20,35)

Este boletim é produzido pela Pastoral da Comunicação. Escreva para nós: voz.redentor@gmail.com
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Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
1
2
3
6

7
8
9
10
11
13
17

18
19
20

22
23
25
27
28

Regina Lucia Rocha Lima
Ana Mª de A Coelho
Bartolomeu Trajano de Lira
Hélio (Celina de Azevedo)
Margarita V. Sanchez
Cremilda A. Sarapicos
José Carlos Mayall
Mª de Los Desamparados
Lúcia Mª de Andrade Cypriano
Rosiléa G. de Azevedo
Walter dos Santos Vergna
Lúcia Sarnelli
Bruno N. Couto
Mª do Carmo L. de Souza Lobo
Bernard David Blower
João Paulo Ribeiro D`Arede
Mª Eugênia Cabral Lobarinês
Angelica Ferreira de Barros
Gleyde Barboza Tenório
Helena Almeida D`Arede
Philomena (Guiseppe)
Marly Quintanilha (Edmar)
Leonilda de Souza R. Cardoso
Luiz Carlos Barboza
Márcio José Montenegro
Mª Ambrósio de Carvalho Doroteu
Mª Eugênia Ferro de Oliveira
Francisca J. M. Mansur
Mª Elza A. de Souza
Mary Vane Oliveira
Lúcia Chaves Veloso Bouhon
Moema de R. Vergara
Mª Aparecida

Alguns dizimistas ainda não informaram
o dia de seu aniversário. Verifique e
atualize seus dados. Queremos felicitálo no mês de sua festa!

Dicas de Saúde
Vamos recordar os benefícios atividade
física regular?
Reduzir seu risco ou controlar doenças
crônicas como diabetes tipo 2, pressão alta
e colesterol, doenças cardíacas,
osteoporose, artrite e alguns tipos de
câncer; construir músculos articulações e
ossos saudáveis; melhorar o equilíbrio e
flexibilidade; prevenir a depressão; e
melhorar o humor e sensação de bem-estar.
Além de caminhar, correr, praticar
esportes, realizar as atividades cotidianas
como afazeres domésticos, trabalhos no
jardim ou caminhar com o cachorro, podem
também ser benéficos.
Comece!
Para adicionar mais atividade física na
sua vida diária tente:
Dar uma caminhada em ritmo rápido ao
redor do quarteirão com familiares, amigos
ou colegas de trabalho.
Subir escadas no lugar de pegar o elevador
quando for seguro fazer isso.
Cortar a grama.
Dar uma parada nas atividades em casa ou
no trabalho, levantar-se e alongar-se ou dar
uma caminhada.
Estacionar seu carro distante das entradas
das lojas, cinema ou de casa, e caminhar a
distância extra quando for seguro fazer isso.
• Mas atenção!
Antes começar a se movimentar, é
importante fazer um "check up" das
condições cardíacas e de seu nível de
condicionamento físico. A partir daí, procure
orientação médica juntamente com um
profissional da área de Educação Física
para assim, iniciar as atividades.
•
No próximo número: O que você sabre
sobre a tão comentada artrose? Até lá!
Saúde e Paz!

Participe da vida da
paróquia em setembro
2 (09:00) - Missa na Comunidade da Rua
Cardoso Júnior (quadra esportiva).

4 (19:30) - Pastoral da Saúde.
5 (19:00) - Reunião do Conselho da
Comunidade N. Senhora Aparecida.

8 (08:00) - Comemoração da Natividade de
Nossa Senhora. Missa festiva com a
participação do Coral.

11 (19:45) - Reunião da PASCOM.
13 (09:00) - Reunião da Equipe do Ensino
Religioso do Colégio José Alencar.

13 (19:30) - Reunião da Pastoral do Dízimo.
14 (11:30) - Reunião das Secretárias.
14 (19:30) - Reunião dos agentes da Missão
Popular.

15 (08:00) - Missa festiva no dia de Nossa
Senhora das Dores.

15 (09:00) - Investidura de novos Ministros
Extraordinários da Comunhão Eucarística
(Catedral Metropolitana).

16 (15:00) - Missa na Comunidade Júlio
Otoni.

18 (19:30) - Ministério do Acolhimento.
22 (14:30) - Confraternização dos dizimistas
(aberta a toda comunidade).

23 (a partir das 09:00) – Mostra Bíblica na
Basílica Imaculada Conceição – Botafogo

24 a 28 – Reunião dos padres da Congregação do Verbo Divino (Santa Isabel, ES)

25 (19:30) - Conselho Pastoral Paroquial.
27 (19:30) - Reunião dos MECES.
30 (14:00) - Aprofundamento das Equipes
do EJC.

30 (14:30) - Missa na Comunidade do
Coroado.

Resposta à pergunta do mês de agosto:

Responda

Qual o significado da palavra Igreja?
A palavra “Igreja” significa “convocação”. Vem do latim “ecclesia”, que vem do grego “ekkalein”- “chamar fora”. Designa assembléias do povo, geralmente de caráter religioso. É o
termo freqüentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembléia do povo eleito
diante de Deus.
Ao denominar-se “Igreja”, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece
herdeira dessa assembléia. Na linguagem cristã, a palavra “Igreja” designa a assembléia
litúrgica, mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal de crentes. Por
extensão usamos a palavra “igreja” para designar o templo onde a assembléia se reúne.
(Ver Catecismo da Igreja Católica, 751)
e

Onde
encontrar
Jesus Cristo?

